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Inleiding.  
We bezoeken dit semester zowel het parlement als de rechtbank. Uiteraard moeten deze             
bezoeken goed worden voorbereid. Vandaar dat we van start gaan met doelstelling 5,             
waarin de onderwerpen van ‘politiek’ en ‘recht’ aan bod komen. We beschouwen deze             
onderwerpen binnen de context van België, een uiterst complex land met drie landstalen,             
zes regeringen, ... . Ook gaan we in op belangrijke aspecten rond deze onderwerpen als               
onderdeel van de democratische rechtstaat, waarin er een scheiding van machten           
bestaat. 
 
Deze bundel is een mix van theorie en toepassingen om jou een beter begrip te geven van                 
het land waarin we leven. 
 
Als toemaatje staan er uitgewerkte projectopdrachten op de website sociale          
wetenschappen:  http://sw.augustinus-bree.be/ 
 
Ze spreken de creatieve en ondernemende geest van iedere leerling aan.  
 
Veel plezier. 
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Democratie is een werkwoord 
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde jongere niet meteen wakker ligt van politiek.             
Want politiek was is dat eigenlijk toch? De meeste omschrijvingen van politiek zijn erg              
vaag. Ze omschrijven politiek als ‘het besturen van de samenleving’ of ‘alles wat de              
overheid kan, mag of moet regelen’ of ‘de kunst van het besturen’. Vast staat dat politiek                
te maken heeft met het verwerven van macht om het samenleven van mensen te regelen               
en te ordenen met beperkte beschikbare middelen.  
 
Omdat de omschrijving van het begrip politiek erg afhankelijk is van (en bepalend voor)              
het politieke systeem zetten we in op een goed begrip van ons systeem, de democratie.  

Democratie 
 
Het woord democratie stamt uit het Grieks. “Demos” betekent volk en “kratein” heersen.             
Het betekent dus letterlijk ‘het volk regeert’. Daarmee is niet alles gezegd. Er zijn grofweg               
twee manieren om een democratie te organiseren. Als iedereen mee bestuurt spreek je             
van een directe democratie. Als je het bestuur toevertrouwt aan een beperkt aantal             
personen dan spreek je van indirecte of representatieve democratie.  
 
Omdat de directe democratie, waarbij iedere burger voor elke wet stemt, weinig            
realistisch is, verkiezen we vertegenwoordigers die zich voor ons specialiseren in het            
maken van wetten en regels. We leven dus in een representatieve democratie. Een             
essentieel onderdeel hiervan zijn verkiezingen, waarbij we onze vertegenwoordigers         
aanduiden. Deze vertegenwoordigers maken de wetten van het land. Doen ze dit volgens             
jou goed dan kan je opnieuw voor ze stemmen, doen ze dit naar jouw mening slecht dan                 
kan je voor iemand anders stemmen. 
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De mooiste omschrijving van democratie komt ongetwijfeld van Abraham Lincoln, een           
Amerikaanse president. Hij omschreef het als een ‘regering van het volk, door het volk en               
voor het volk’. Een democratie is… 
-van het volk want het volk verkiest tijdens verkiezingen vertegenwoordigers die hen            
vertegenwoordigen. 
-door het volk want het volk bestuurt via vertegenwoordigers. 
-voor het volk want het belang van het volk moet gediend worden. 

Liberale parlementaire democratie in een rechtstaat 
 
Hoewel democratie en rechtstaat geen synoniemen zijn, horen ze wel samen. Een            
rechtstaat is immers een staat waarin de macht van de overheid beperkt wordt door              
wetten. Alle burgers zijn dus gelijk voor de wet. 
 
Als we in het westen over een democratie spreken, dan bedoelen we bijgevolg een              
liberale parlementaire democratie in een rechtstaat. Deze moeilijke woorden zijn beter te            
begrijpen als ze worden uitgelegd via enkele basisprincipes gedistilleerd uit het boek            
‘Politiek’ van professor Carl Devos. 
 
Principes van de liberale parlementaire democratie: 
-De fundamentele rechten en vrijheden van burgers (zoals vrijheid van meningsuiting,           
vereniging, bezit, …) worden vastgelegd en beschermd zodat de inspraak en vrijheid van             
het volk gegarandeerd is. 
-De macht ligt bij het volk, maar het volk verleent de macht aan vertegenwoordigers, die               
het verkiest bij vrije en eerlijke verkiezingen. 
-Het volk krijgt bij verkiezingen een duidelijke keuze uit meerdere politieke partijen, we             
noemen dit pluralisme. 
-De macht wordt uitgeoefend door een meerderheid in het belang van het hele volk, ook               
in het belang van de personen die niet voor de tijdelijke machthebbers stemden.  
-De meerderheid moet de wet respecteren.  
-De meerderheid moet transparant functioneren, zodat het volk een duidelijk oordeel kan            
vellen over hun werk. 
-De vertegenwoordigers krijgen de macht slechts tijdelijk want ze moeten na een            
bepaalde termijn opnieuw naar het volk trekken tijdens verkiezingen. 
 
Hoewel België zeker een democratie is, zijn er zeker enkele pijnpunten. Sommigen            
twijfelen eraan dat de meerderheid in het belang van het hele volk handelt. Ook zorgt de                
staatsstructuur met zes parlementen en regeringen niet meteen voor transparantie. De           
burger weet vaak niet meer wie wat doet! Democratie blijft een werkwoord…  
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Scheiding der machten 
 
In een democratie moet de macht verdeeld worden over verschillende instellingen om te             
vermijden dat één persoon of een kleine groep mensen alle macht naar zich toetrekt. We               
noemen dit de scheiding der machten. De drie machten zijn de wetgevende macht, de              
uitvoerende macht en de rechterlijke macht (noteer bij de juiste foto). Het parlement             
maakt de regels en de beslissingen krijgen er vorm (= wetgevende macht). De regering              
voert de genomen regels en beslissingen van het parlement uit (= uitvoerende macht). De              
rechtbanken beoordelen overtredingen van deze regels (= rechterlijke macht). 
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Politieke geschiedenis van België 

Unitair België 
 
België scheidt zich in 1830 af van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In 1831 krijgt               
ons land een van de meest vooruitstrevende grondwetten ter wereld, waarbij de rechten             
en vrijheden van burgers verregaand beschermd worden. België wordt een parlementaire           
monarchie met Leopold als koning. Toch ligt de politieke macht bij het verkozen             
parlement en de regering (representatieve democratie). Met als leuze ‘Eendracht maakt           
macht’ is ons land een eenheidsstaat of een unitaire staat. Dit betekent dat de macht bij                
één nationale overheid ligt.  
 
Er was taalvrijheid in België. De overheidsinstellingen gebruiken echter het Frans als taal             
in de communicatie met de burger. Dit leidde tot tal van mistoestanden waarbij de              
Vlaams-sprekende bevolking werd gediscrimineerd. Slechts met de gelijkheidswet van         
1898 werd het Nederlands officieel gelijkwaardig aan het Frans. Tot een officiële            
Nederlandstalige versie van de grondwet was het wachten tot 1967. 
 
In 1931 kwam de eentaligheid van Vlaanderen en Wallonië tot stand. Dit betekent dat elk               
landsdeel nog één officiële taal had. In 1963 werd de definitieve taalgrens vastgelegd.             
België werd ingedeeld in vier taalgebieden: Nederlands in Vlaanderen, Frans in Wallonië,            
Nederlands en Frans in Brussel-Hoofdstad, en Duits in de Oostkantons. België blijft wel             
een unitaire staat tot 1970. 
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Van taalstrijd naar gemeenschappen 
 
België verfranste langzaamaan na de onafhankelijkheid. De eerste reactie hierop kwam           
van Vlaamse schrijvers zoals Hendrik Conscience en Guido Gezelle. Zij kregen vooral            
navolging in artistieke middens. Vanaf de jaren 1870 begonnen ook bredere lagen van de              
bevolking zich te roeren tegen de taaldiscriminatie, vooral onder invloed van katholieke            
intellectuelen. Enkele eisen zijn de invoering van volledig Nederlandstalig onderwijs en           
het verbod op het gebruik van Frans in Vlaanderen door lokale overheden.  
 
Tijdens WO I collaboreerde een deel van de Vlaamse beweging met de Duitse bezetter,              
die hen voor een stuk tegemoet kwam door Vlaamse eisen in te willigen. Toch was de                
samenwerking met de Duitsers niet algemeen. Achter de Ijzer ontstond bovendien een            
nieuwe beweging van Vlaamse intelligentsia. De Frontbeweging hekelde het Franstalig          
karakter van het leger. De nieuwe beweging claimde dat vele Vlaamse jongens het leven              
lieten omdat ze de Franse bevelen onvoldoende of verkeerd begrepen.  
 
In het interbellum behaalde de Vlaamse beweging enkele politieke overwinningen, zoals           
de wet op de eentaligheid (1931). Maar al snel radicaliseert de beweging. Het is dan ook                
geen verrassing dat een deel opnieuw collaboreert met de Duitser in WO II. Na de tweede                
wereldoorlog likt een diep verdeeld land zijn wonden.  
 
Het opblazen van de Ijzertoren (1945/46) zorgt voor een opstoot van Flamingantisme.            
Ook de Koningskwestie (1950) toont de verdeeldheid van het land. Stilaan groeit een             
nieuw Vlaams bewustzijn. Werk in eigen streek en het wegwerken van de achterstand in              
het onderwijs zijn twee belangrijke Vlaamse eisen in de jaren 1950.  
 
Het Vlaams nationalisme dat ontstond uit onvrede met de taaldiscriminatie blijft in die             
tijd in de eerste plaats een cultuurnationalisme. Vlaanderen vraagt de oprichting van            
gemeenschappen om meer zeggenschap te krijgen over taal, onderwijs en cultuurbeleid.  

Van economisch verval naar gewesten 
 
In de tweede helft van de 19de eeuw neemt de economische ontwikkeling in Wallonië een               
hoge vlucht. Het zuidelijke landsdeel zal met de steenkoolmijnen en zware staalnijverheid            
de economische motor worden van België. Vlaanderen teerde als vanouds op de            
landbouw en de kleinschalige, onrendabele huisnijverheid. Tienduizenden arme        
Vlamingen migreerden naar de provincies Henegouwen en Luik om de kost te verdienen.             
Velen vestigden zich er definitief.  
 
Na Wereldoorlog II volgde nog een korte heropleving van de Waalse (staal)industrie maar             
vanaf de jaren 1960 nam Vlaanderen de scepter over als meest welvarende regio van              
België.  
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Vlaanderen had tal van troeven. De havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge            
vergemakkelijkten de import en export waardoor ze bedrijven aantrokken. Bovendien          
had het vlakke Vlaanderen nog voldoende onproductieve landbouwgrond die het snel en            
goedkoop kon omvormen tot bedrijventerreinen. Tenslotte was er een overschot aan           
werkloze arbeidskrachten voor de nieuwe fabrieken. 
 
Wallonië wou meer hefbomen hebben om de achteruitboerende economie nieuw leven           
in te blazen. Het pleitte daarom voor de oprichting van gewesten met een grotere              
economische zelfstandigheid, gebaseerd op grondgebied.  

Hervormen tot federale staat 
 
Met de grondwetherziening van 1970 werden drie gemeenschappen opgericht: de          
Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap. Zij          
kregen een beperkte bevoegdheid inzake cultuur. Deze hervorming kwam aan de           
Vlaamse eisen tegemoet. 

In 1970 werden ook de gewesten afgebakend: het Vlaamse gewest, het Waalse gewest             
en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Zij kregen al een grondgebied toegewezen. In            
1980 werden het Vlaams en Waals gewest effectief opgericht. Brussel moest wachten tot             
1988. 

Na de eerste staatshervorming in 1970 zou het nog jaren duren voordat de federalisering              
van België in de praktijk werd gebracht. Er waren zes staatshervormingen (1970, 1980,             
1988, 1993, 2001, 2013) nodig om het huidige politieke landschap te creëren.  

De deelstaten kregen elke keer nieuwe en meer bevoegdheden. België evolueerde van            
een unitaire staat met één parlement en één regering naar een federale staat met zes               
parlementen en zes regeringen. Sinds 1993 is België officieel een federale staat. Het             
eerste artikel van de grondwet luidt: “België is een federale staat, samengesteld uit             
gemeenschappen en gewesten”.  

In een federale staat zijn de bevoegdheden verdeeld over minstens twee niveaus: Het             
niveau van de federatie (omvat het hele gebied binnen de landsgrenzen) en het niveau              
van de deelstaten. Federale staten zijn niet de regel maar België is zeker geen              
uitzondering op dit vlak. Elk bewoond continent heeft wel een federale staat. Nigeria             
(Afrika), India (Azië), Duitsland en Zwitserland (Europa), Mexico (Noord-Amerika),         
Venezuela (Zuid-Amerika) zijn andere voorbeelden. 
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De federale staat heeft de bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de            
gemeenschappen en gewesten: o.a. binnenlandse zaken, buitenlands zaken, defensie,         
justitie, sociale zekerheid, economie/financiën, organisatie van verkiezingen. 

De gemeenschappen hebben persoonsgebonden bevoegdheden (=op basis van factor         
taal/cultuur). We noemen het ook wel ‘zachte’ bevoegdheden: welzijn, onderwijs,          
cultuur en sport, taal, gezondheidszorg. 

De gewesten hebben plaatsgeboden bevoegdheden (= op basis van factor          
sociaal-economisch). We noemen het ook wel ‘harde’ bevoegdheden: economie, energie,          
gemeenten en provincies, landbouw en visserij, ruimtelijke ordening en huisvesting,          
werkgelegenheid, openbare werken en vervoer, natuurbehoud. 

Zowel de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten hebben een eigen regering.             
Vlaanderen koos ervoor om op Vlaams niveau één regering te vormen voor het gewest en               
de gemeenschap. Hierdoor komt het aantal regeringen in België op zes. 
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Zes regeringen Regeringsleider Aantal ministers 

Federaal    

Vlaams   

Waals gewest   

Franse gemeenschap   

BHG   

Duitse gemeenschap   

 

Voorbeeld beleid op basis van bevoegdheid gewest: 

Mediabron: 
 
Bevoegdheid in de praktijk: 
 
 

 

Voorbeeld beleid op basis van bevoegdheid gemeenschap: 

Mediabron: 
 
Bevoegdheid in de praktijk: 
 
 

 

Voorbeeld beleid op basis van bevoegdheid federale staat: 

Mediabron: 
 
Bevoegdheid in de praktijk: 
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Grondwet 

De Belgische Grondwet (1831) werd na de onafhankelijkheid opgesteld. Gedurende 140           
jaar bleef de grondwet haast ongewijzigd. Het bewijs dat België in de 19de eeuw één van                
de meest vooruitstevende grondwetten ter wereld had. De huidige versie is het resultaat             
van verscheidene herzieningen. De laatste grondige herziening dateert van 1993, de           
laatste aanpassing van 2012. 

De Belgische Grondwet is de hoogste rechtsnorm en andere wetten, decreten,           
ordonnanties, besluiten of regels mogen niet in strijd zijn met de Grondwet. De Grondwet              
kan enkel gewijzigd worden door het federale parlement met een bijzondere           
meerderheid. 

De Grondwet bepaalt de organisatie van de staat, de rechten voor de inwoners en de               
plichten die men moet naleven. Het document legt zo onder meer vast dat België een               
federale staat is (art. 1) met gemeenschappen (art. 2) en gewesten (art. 3). Alle Belgen               
zijn gelijk voor de wet (art. 10) en discriminatie is verboden (art. 11). Verder wordt o.a. de                 
scheiding der machten en de bevoegdheden van de deelstaten vastgelegd in de            
Grondwet. 
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Europa 

Na de verschrikking van Wereldoorlog II moest Europa heropgebouwd worden. Een           
aantal verzetsstrijders, intellectuelen en politici pakten uit met een plan voor een            
geïntegreerd Europa, dat zich in vrede zou kunnen ontwikkelen. De Benelux, Frankrijk,            
Italië en West-Duitsland legden de basis van de Europese Unie in de jaren 1950 met de                
EGKS. Intussen telt de EU 28 lidstaten uit alle windrichtingen.  

Dat de EU een enorme impact had op het leven van zijn burgers hebben we allemaal al                 
ervaren. De tijd van systematische grenscontroles tussen pakweg België en Frankrijk of            
Nederland ligt al enige tijd achter ons (vrij verkeer van goederen en diensten vanaf 1995).               
Ook betalen we met dezelfde munt thuis als op de Parijsreis, Barcelonareis of Romereis              
van school (euro vanaf 2002). Met de Londenreis als uitzondering omdat de Britten             
weinig heil zien in de Europese muntunie.  

De Europese Unie is zonder twijfel de meest innoverende internationale samenwerking           
van de tweede helft van de 20ste eeuw. Ook op politiek vlak is de impact van deze unie                  
enorm. Veel nationale wetgeving baseert zich op Europese richtlijnen. Enkele          
voorbeelden van Europese maatregelen: de vrije markt voor telefonie deed de tarieven            
van telecomoperatoren de afgelopen jaren sterk dalen, de garantieregeling van minimum           
twee jaar voor goederen verzekert de consument van hoogwaardige goederen, ... .  

In zekere zin is de EU vandaag de top van de piramide. In de les geschiedenis ga je dieper                   
in op de werking van de Europese Unie. 
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Politieke partijen 
 
Politieke partijen zijn cruciaal in westerse democratieën. Politiek zonder partijen is           
vooralsnog ondenkbaar. Een omschrijving van een politieke partij vind je door te kijken             
naar de doelen van de leden van zo’n partij. Wat verbindt hen? Wat willen ze bereiken?                
Een politieke partij is een vereniging van mensen met min of meer dezelfde opvattingen              
en ideeën over het organiseren van de samenleving, ze wil macht verwerven via             
verkiezingen om deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren.  
 

Rol van de partij 
 
Een politieke partij vervult een drietal rollen in de samenleving. Ten eerste heeft ze een               
rol als vertegenwoordiger van de bevolking. Een politieke partij neemt deel aan het debat              
als vertolker van de verlangens en de belangen van mensen. Wij hebben allemaal             
bepaalde waarden (bv. solidariteit met zwakkeren, individualisme, respect voor ouderen,          
vrede in de wereld, verbondenheid tussen mensen, etc.). Daarnaast heeft iedereen           
persoonlijke belangen (bv. een gepensioneerde: zekerheid op pensioen, een jonge          
werknemer: betaalbaarheid van pensioenen en redelijke duur arbeidsloopbaan, fietser:         
aanleg veilig fietspad, handelaar: minimale last van wegenwerken, etc.). De kiezer zal            
zoeken naar de stem in het debat die het best aansluit bij de eigen waarden en/of                
concrete persoonlijke belangen. 
 
Ten tweede selecteert een partij het politieke personeel voor de kiezer. De lijst van een               
partij waarop jij kan stemmen wordt immers opgesteld door het bestuur van de partij              
zelf. Ze vraagt dat het kiezerskorps de personen op de lijst vertrouwen schenkt om de               
wetten te maken of om te besturen. Uiteraard geeft de kiezer zijn stem met een               
duidelijke verwachting om bepaalde beloften in te lossen. Je voelt vast aan dat er een               
bepaalde spanning is tussen het vertrouwen (dat een mate van vrijheid veronderstelt) in             
de verkozene en de duidelijke verwachting (mandaat) van de kiezers.  
 
Ten slotte vergemakkelijkt iedere partij de keuze van de kiezer door een partijprogramma             
op te stellen waarin het een visie op de samenleving etaleert. Een partij doet voorstellen               
om veranderingen door te voeren, maakt maatschappelijke keuzes, zet zich af tegen            
andere partijen, spreekt ambities uit om te besturen of om niet deel te nemen aan de                
macht, etc. De partijen kunnen ook beoordeeld worden op basis van het al dan niet               
deelnemen aan de vorige regering. De kiezer kan oordelen hoe goed de partij het deed in                
de oppositie of in de meerderheid. In Vlaanderen verliezen partijen die mee besturen             
bijna altijd kiezers. Kiezers kunnen ontgoocheld zijn omdat slechts een deel van het             
programma is waargemaakt. 
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Zuilen 

De moderne politieke partijen zijn een redelijk recent fenomeen. Ze zijn ontstaan in de              
19de eeuw als reactie op de modernisering van de samenleving door nieuwe            
technologieën, de grotere democratische vrijheid en het ontstaan van maatschappelijke          
breuklijnen (later meer hierover). De Belgische politiek werd zeer lang gedomineerd door            
de liberale, de katholieke en de socialistische partij. In die mate dat de drie grote               
ideologieën de samenleving in zijn geheel verdeelde. Men noemt dit fenomeen           
verzuiling. De drie zuilen bouwden een netwerk van organisaties uit op verschillende            
vlakken: politiek, arbeid, ziekenzorg, media, etc. De katholieke zuil was de grootste in             
Vlaanderen, terwijl de socialistische de zuil de grootste was in Wallonië. De liberale zuil,              
historisch gezien de oudste, was minder goed georganiseerd.  

Wanneer men als Vlaming werd geboren in een ‘katholiek nest’, lag het voor de hand voor                
welke partij men zou stemmen (katholieke partij, later CVP), naar welke school men zou              
gaan (de dichtstbijzijnde vrije -katholieke- school), van welk ziekenfonds (Christelijke          
mutualiteit) of van welk syndicaat (ACV) men lid zou worden en zelfs welke krant men zou                
lezen (De Standaard, Gazet van Antwerpen, Belang van Limburg, Het Volk). Vanaf de jaren              
1980 nam het belang van de zuilen in snel tempo af. De ontzuiling is ingezet. 

De verzuiling schematisch (vul aan). 
 Katholieke zuil Socialistische zuil Liberale zuil 

Partij Katholieke partij, CVP,   
CD&V 

  

Onderwijs Vrije school   

Ziekenfonds CM   

Syndicaat ACV   

Dagblad De Standaard, Het   
Volk, GVA, HBVL 

 

 

 

Cultuurfonds Davidsfonds Vermeylenfonds Willemsfonds 
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Breuklijnen vandaag 

Politieke partijen verschillen van elkaar. Over sommige thema’s hebben ze zelfs           
tegengestelde ideeën. Zulke thema’s noemen we breuklijnen, waarmee we op de           
verdeeldheid over het thema doelen. We maken gemakkelijkheidhalve een opdeling in           
“oude” en “nieuwe” breuklijnen. De oude breuklijnen stammen uit de 19de eeuw, terwijl             
de recentere tegenstellingen zich na WO II een weg naar de politieke arena baanden.  

Oude breuklijnen 
Een erg oude breuklijn handelt over de organisatie van de economie van een land. Een               
kamp wil de ondernemer zo vrij mogelijk laten. De overheid moet volgens deze visie een               
ondersteunende rol spelen via het aanleggen van de nodige infrastructuur (wegen,           
industriezones) en het verzekeren van lage belastingen. De vrije markt is een goed             
systeem, dat het beste resultaat oplevert, aldus deze visie (economisch rechts). Aan de             
andere kant staat de idee dat de vrije markt het algemeen belang niet dient. Bedrijven en                
hun aandeelhouders willen vooral winst maken. Dit komt enkel hen ten goede. Dus moet              
je als samenleving ingrijpen en een minimumloon vastleggen, een maximaal aantal           
werkuren opleggen, hogere belastingen vragen om te investeren in ouderen/kinderen/…          
(economisch links). 

Een tweede breuklijn omvat het ethische aspect. Ethisch staat voor wat we goede en              
slechte normen vinden. Enerzijds gelooft men dat mensen keuzes maken op basis van de              
bestaande waarden in de samenleving (conservatief). Dit is een behoudsgezinde visie,           
gebaseerd op de regels van de kerk of op collectieve normen van de gemeenschap.              
Anderzijds is er een alternatieve visie die stelt dat de individuele keuze het summum is.               
Volgens deze zienswijze mag het individu zelf bepalen wat goed of fout is (abortus,              
soft-drugs, euthanasie bij -18) (progressief). 

Een derde en laatste traditionele breuklijn omvat de communautaire breuklijn, de kloof            
tussen Vlamingen en Franstaligen. Deze breuklijn ontstond omdat Vlamingen het gevoel           
hadden dat het moeilijker was om op te klimmen in de samenleving omdat Frans de               
voertaal was bij de hogere overheid, in de meeste rechtbanken en op de universiteiten.              
Dit heet in de literatuur ‘blocked mobility’. Zo kwam er een Vlaamse strijd. België blijft een                
land met een Nederlandstalig noorden en een Franstalig zuiden. Dit zorgt voor conflict             
want: waar ligt taalkundige grens? Hoe kan je de culturele eigenheid vrijwaren? Heikele             
onderwerpen hierbij zijn: een onafhankelijkheid voor Vlaanderen? de positie van Brussel?           
moeten (recentere) inwijkelingen zich volledig aanpassen? Is het mogelijk dat mensen uit            
andere culturen zich integreren in onze cultuur (internationalisme vs. nationalisme).  
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Nieuwe breuklijnen 
Vanaf de jaren 1960/1970 kwamen er nieuwe spanningen in de samenleving. Nu België,             
en bij uitbreiding West-Europa, bekomen was van de destructieve eerste helft van de 20ste              
eeuw en de negatieve gevolgen voor milieu en mens van de economische ontwikkeling             
duidelijker werden, ontstonden er nieuwe gevoeligheden. Milieuvervuiling,       
energiewinning en mobiliteit zijn sindsdien niet meer weg te denken van de politieke             
agenda. De groene partijen in Europa danken er hun ontstaan aan (ecologie vs. economie) 

De instroom van migranten als werkvolk voor de grondstoffenmijnen en fabrieken           
verandert West-Europa voorgoed. Democratie ontstond traditioneel binnen een        
natiestaat met een gemeenschappelijke identiteit (hierop vormt België een uitzondering).          
Migranten en de oorspronkelijke bevolking botsen op cultureel vlak. Het anders-zijn kan            
niet altijd op veel begrip rekenen van de autochtone bevolking. Sommige partijen            
hanteren een open visie op identiteit, terwijl andere partijen wegdromen bij een gesloten             
geromantiseerde kijk op volksidentiteit. Partijen zoals Front National (Frankrijk) Vlaams          
Blok/Belang (België) en recent PVV (Nederland) werden groot door in te spelen op de              
onvrede over de multiculturele samenleving.  

Daarnaast zijn er vele andere tijdelijke en wisselende onenigheden op het politieke toneel             
(bv. dubbele naamgeving). Kan jij er nog bedenken? 
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De politieke partijen vandaag 

In het kader van de breuklijnen werd er al gewezen op de ideologie van verschillende               
politieke partijen. Om een duidelijker beeld te schetsen bespreken we de Vlaamse partijen             
nog eens apart in alfabetische volgorde. 

CD&V 
Christen-Democratische en Vlaams 
partijvoorzitter: Wouter Beke 
partijkleur: oranje 
 
 
 

 

GROEN 
/ 
partijvoorzitter: Meyram Almaci 
partijkleur: groen 
 
 
 

 

N-VA 
Nieuw-Vlaamse Alliantie 
partijvoorzitter: Bart de Wever 
partijkleur: geel 
 
 
 

 

Open VLD 
Open Vlaamse Liberalen & democraten 
partijvoorzitter: Gwendolyn Rutten 
partijkleur: blauw 
 
 
 

 

PVDA 
Partij van de Arbeid 
partijvoorzitter: Peter Mertens 
partijkleur: rood 
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SP.a 
Socialistische partij anders 
partijvoorzitter: John Crombez 
partijkleur: rood 
 
 
 

 

Vlaams Belang 
/ 
partijvoorzitter: Tom Van Grieken 
partijkleur: geel-zwart 
 
 
 

 

Partijen in nood 

Ons politiek bestel wordt vooralsnog gedomineerd door de politieke partij. Sommige           
analisten menen echter dat de politieke partij als organisatie niet langer een noodzaak is              
voor onze democratie. 

Het belang van de partijen overheerst volgens sommige waarnemers op het algemeen            
belang waardoor het democratisch gehalte van onze samenleving daalt (particratie). Ook           
binnen partijen is er niet noodzakelijk sprake van veel inspraak van de leden. Bovendien              
blijkt het moeilijk om op te klimmen in de schoot van de partij. Jonge en oudere                
nieuwkomers hebben vaak geen netwerk om ver door te stoten. Zo zijn het vaak de zonen                
en dochters die sneller opklimmen naar de politieke top. Voorbeelden hiervan zijn bij alle              
partijen terug te vinden (Freya Van den Bossche bij sp.a, Marijke Dillen bij Vlaams Belang,               
Willem-Alexander De Croo bij Open VLD, …). 

Het kiespubliek is de afgelopen decennia minder trouw geworden aan de partij. Men krijgt              
de partijkleur niet meer met de paplepel ingegeven (zie ook ontzuiling). Daarnaast zien de              
partijen hun ledenaantal teruglopen. 

Het zijn net populaire figuren en niet langer de partijen die kiezers –tijdelijk- aan zich               
kunnen binden. Het is tekenend dat de populairste politicus van Vlaanderen           
achtereenvolgens een liberaal (Guy Verhofstadt), een Christendemocraat (Yves Leterme)         
en een Vlaams-nationalist (Bart De Wever) was. 
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Al even oefenen... 

 is links of rechts? 

Uit welke breuklijn ontstond de voorloper van ? 

Wie is de voorzitter van  ? 

Welke vorm van ‘blocked mobility’ lag aan de basis van  ? 

had een voorloper, CVP, en deze was de politieke vleugel van de 
grootste zuil in Vlaanderen. Geef enkele organisaties van die zuil. 

Is de partij  progressief of conservatief? 

wint in de peilingen terrein door o.a. de vluchtelingencrisis. Aan 
welke breuklijn kan je dit linken? 
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De verkiezingen 

Verkiezingskalender 
 
Bij verkiezingen in een klein land als het onze spreken zo’n 7,5 miljoen stemgerechtigden              
zich uit over hun politieke voorkeur. Ze geven m.a.w. aan welke weg ze de samenleving               
willen zien inslaan. 
 
Vanaf 2014 vallen de verkiezingen voor Europa, van de federale staat België en de              
deelstaten (gewesten en gemeenschappen) samen. We trekken elke vijf jaar naar de            
stembus om de parlementen op deze niveaus te kiezen. Hierop is er één uitzondering              
mogelijk. Als de federale regering valt wordt het parlement ontbonden. In dit geval zijn er               
enkel op dit niveau vervroegde verkiezingen (om de termijn van vijf jaar vol te maken). 
 
De verkiezingen voor gemeenten en provincies zijn om de zes jaar. De burgemeesters en              
schepenen krijgen nog tot 2018 de tijd om de kiezer te laten proeven van hun beleid. In                 
dat jaar staat een nieuwe stembusgang op het menu. 
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Kieskringen 
 
België telt elf kieskringen voor de federale verkiezingen. De kieskringen komen overeen            
met de tien Belgische provincies plus hoofdstad Brussel. De kamer van           
volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het aantal te verdelen parlementszetels in elke           
kieskring hangt af van het bevolkingsaantal. De leden van de senaat, de tweede kamer              
van het parlement, worden niet langer verkozen maar aangeduid door de deelstaten en             
gecoöpteerd door de politieke partijen.  

 
Kieskring Te verdelen zetels 

Henegouwen 18 
 Luik 15 

Luxemburg 4 
Namen 6 

Waals-Brabant 5 
Brussel 15 

Vlaams-Brabant 15 
Antwerpen 24 

West-Vlaanderen 16 
Ooost-Vlaanderen 20 

Limburg 12 
Totaal 150 

 
Voor het Vlaamse niveau zijn er zes kieskringen, nl. de Vlaamse provincies en Brussel. In               
totaal zetelen er 124 leden in het Vlaams parlement. De te kiezen vertegenwoordigers             
per provincies zijn: 
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Voor het Europese parlement zijn er vier kieskringen: Vlaams, Waals, Duitstalig en            
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In totaal zullen er vanaf 2014 21 Belgen zetelen in het              
Europees parlement. 
 
 

Kandidaten 
 
Wie is verkiesbaar? 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om verkiesbaar te zijn voor de verkiezingen? Je              
bent Belg, 18 jaar, ingeschreven in de gemeente, en in het bezit van je politieke en                
burgerrechten. Voor de Europese verkiezingen volstaat het dat je burger bent van één van              
de 28 lidstaten. 
 
Lijst 
Om op te komen moet je op een lijst staan. De meeste lijsten worden ingediend door                
uittredende parlementsleden van de bekendere politieke partijen, die daartoe het recht           
hebben. Mits het verzamelen van voldoende handtekeningen kan iedere burger een lijst            
indienen.  
 
Een lijst is bovendien slechts geldig indien het verschil tussen het aantal mannelijke en het               
aantal vrouwelijke kandidaten niet meer dan één bedraagt. Bovendien moeten op de eerste             
twee plaatsen van de lijst beide geslachten vertegenwoordigd zijn. Een lijst telt maximaal             
evenveel kandidaten als beschikbare zitjes in het parlement. Daarnaast wordt het aantal            
opvolgers vastgelegd.  
 
Eén lijst staat niet noodzakelijk synoniem voor politieke partij. Meestal komt een partij             
inderdaad alleen op. Dit geldt vaak voor de bekende politieke partijen zoals CD&V, Groen,              
NV-A, Open VLD, sp.a en Vlaams Belang. Dit zorgt voor duidelijkheid. Voel je je aangetrokken               
tot een partij dan vind je de naam meteen terug op het stembiljet. 
 
In het verleden vormden de traditionele partijen een kartellijst met een kleinere partner in              
de hoop om het stemmenpotentieel te vergroten. (VLD-Vivant, CD&V-N-VA, sp.a-spirit).          
Deze trend is inmiddels verleden tijd.  
 
Campagne voeren 
Zoals vanouds spelen de kopstukken een cruciale rol in de campagne. Zij moeten de              
zwevende kiezer, stemmers zonder een uitgesproken voorkeur voor een partij, over de            
streep trekken. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de traditionele brieven, folders en            
affiches, maar net zo van nieuwe media zoals Twitter, Facebook en Youtube. Zo spendeerde              
N-VA in 2014 300.000 euro aan een internetcampagne. Geld dat overigens komt van een              
overheidsdotatie. De partijen in het parlement krijgen op basis van de behaalde stemmen             
in het verleden een bepaalde bedrag te beschikking. De grotere partijen zoals CD&V en              
N-VA hadden in 2014 ongeveer 5 miljoen euro te besteden aan de campagne. 
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Stemmen 
 
Opkomstplicht 
In België is er opkomstplicht. Dit is de wettelijke verplichting van een onderdaan om zich op                
de dag van de verkiezingen naar de stembus te begeven. In België is dit gelijk aan verplichte                 
aanmelding in het stembureau.  
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te kunnen stemmen voor de verkiezingen? Je              
bent Belg, je bent 18 jaar op de dag van de verkiezingen, je bent ingeschreven in het                 
bevolkingsregister van je gemeente, je bezit je burgerrechten (je kan deze verliezen na een              
veroordeling door de rechtbank).  
 
Burgers uit de Europese Unie kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen in de             
gemeente waarin ze woonachtig zijn. Ze moeten zich wel registreren. 
 
De opkomstplicht heeft voor- en tegenstanders. Beiden hebben goede argumenten om hun            
standpunt te onderbouwen. Het is zo dat de opkomstplicht de burger doet nadenken over              
politiek. Bovendien blijkt uit onderzoek dat sociaal kwetsbare groepen minder geneigd zijn            
om uit vrije wil te stemmen waardoor ze hun stem in het maatschappelijke debat bijna               
volledig kwijtspelen als er geen opkomstplicht is.  
 
Anderzijds kan je je de vraag stellen of de verplichting om te stemmen niet tot gevolg heeft                 
dat vele Belgen zomaar een bolletje kleuren of een foertstem uitbrengen. Op onwettige             
afwezigheid bij de stembusgang staan boetes. Niet overal worden deze boetes daadwerkelijk            
geïnd. Kan jij nog voor- of nadelen bedenken van de opkomstplicht? 
 
In historisch perspectief 
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Stemming 
 
Om te stemmen heb je twee documenten nodig: je identiteitskaart en je oproepingsbrief. De              
oproepingsbrief krijg je vooraf thuis toegestuurd. Hierop staat jouw naam en informatie over             

de verkiezingen. Ook praktische    
informatie zoals de datum, het     
tijdstip en het stembureau staan     
erop vermeld. De meeste    
stembureaus worden in een    
schoolgebouw of een sporthal    
ingericht. 

 
De openingsuren van de stemming     
zijn afhankelijk van het al dan niet       
elektronisch stemmen. Omdat de    

telling bij stemmen met de stemcomputer minder tijd in beslag neemt, blijven deze             
stembureaus tot 15 uur open. Stem je met rood potlood en papier dan moet je voor 13 uur                  
in het stembureau zijn.  
 
Het is erg belangrijk    
dat je slechts op één     
lijst stemt. Je stem is     
ongeldig, en telt dus    
niet mee, als je op     
meer dan één lijst    
stemt. Een voorbeeld:   
als je tante op een lijst      
prijkt en je oom op     
een andere lijst staat    
dan moet je kiezen wie     
van de twee –of geen     
van de twee- je stem     
verdient. Kleur je   
bolletjes voor beide   
namen rood dan is je     
stem ongeldig. 
 
Bij de stemming kan je zowel op één lijst (lijststem is bolletje bovenaan) als op één of meer                  
kandidaten van één lijst stemmen. Kleur je zowel de lijststem als bolletjes voor de naam van                
één of meer kandidaten rood dan vervalt je lijststem. 
 
 
 
 

 

26  DEMOCRATIE & RECHT 

 



Na de verkiezingen 
 
Zetelverdeling 
 
Systeem D’Hondt 
 
In stembureaus waar er    
handmatig gestemd is,   
verzegelt de voorzitter de    
stembus. Daarna kan deze    
naar het telbureau voor de     
telling. Bij elektronisch   
stemmen leest de urne de     
magneetkaarten 
automatisch. Bij het tellen    
wordt bepaald hoeveel   
zetels elke partij krijgt. Eén     
zetel vertegenwoordigt één   
zitje in het parlement.  
 
Bij federale en Vlaamse verkiezingen wordt het systeem D’Hondt gebruikt. Het is een             
evenredigheidsstelsel waarbij de zetels verdeeld worden over de partijen in verhouding tot            
de behaalde resultaten. Wel is er een kiesdrempel van 5%. Dit betekent dat een partij met                
minder dan 1 op 20 stemmen sowieso geen zetel krijgt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen             
wordt het systeem Imperiali gevolgd om de zetelverdeling te bepalen.  
 
We bespreken verder het systeem D’Hondt. In drie stappen is het mogelijk om na te gaan                
hoeveel zetels iedere lijst krijgt. 
 
Stap 1: Bepalen van het stemcijfer 
Het stemcijfer van iedere lijst is het aantal stembiljetten waarop geldig voor die lijst is               
gestemd, dat kan een stem op de lijst, op één of meer namen, of op lijst en één of meer                    
namen zijn. 
 
Stap 2: Bepalen van het stemquotiënt 
Het stemcijfer van elke lijst wordt gedeeld door 1, 2, 3, 4, 5 ... . Het resultaat van de delingen                    
is een aantal stemquotiënten per lijst. 
 
Stap 3: Rangschikken van de stemquotiënten 
De verkregen quotiënten worden gerangschikt van groot naar klein tot er voor alle lijsten              
samen evenveel quotiënten zijn als te verdelen zetels. De kiesdeler is het laagste quotiënt              
dat in aanmerking komt voor een zetel. 
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Voorbeeld 
Een voorbeeld zal deze berekeningswijze verder verduidelijken. Stel een kieskring met 11 te             
begeven zetels met 144 000 ingeschreven kiezers en 130 000 geldige stemmen. Er worden 5               
lijsten ingediend: lijst 1 (54 000), lijst 2 (40 000) en lijst 3 (21 000), lijst 4 (9 800), lijst 5 (5                      
200) . 
 
Haalt elke lijst 5%? Neen, lijst 5 niet. Hieruit volgt dat deze lijst geen zetel wint. Voor de                  
andere lijsten deel je de totalen en pas je de berekeningswijze toe. De kiesdeler, het laagste                
quotiënt waarmee je een zetel verkrijgt, is 10 000, zo blijkt uit de berekening. 
 
Eenmaal de zetels over de verschillende lijsten verdeeld zijn, begint het aanwijzen van de              
verkozen kandidaten via het stemmenaantal en een percentage van de lijststemmen. 

 Lijst Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4 

Stemmen 54 000 40 000 21 000 9 800 

:1 54 000 (1) 40 000 (2) 21 000 (4) 9 800 

:2 27 000 (3) 20 000 (5) 10 500 (10) 4 900 

:3 18 000 (6) 11 333 (8) 7 000 ... 

:4 13 500 (7) 10 000 (11) 5 200   

:5 10 800 (9) 8 000 ...   

:6 9 000 6 666     

:7 7 714 ...     

       © De Kracht van je stem 

 
Coalitievorming 
 
Na de verkiezingen nemen de regering van België en van Vlaanderen ontslag. De partijen              
moeten op zoek naar een nieuwe meerderheid. Een samenwerking van verschillende           
partijen om een meerderheid te vormen noemen we een coalitie.  
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Een meerderheid bestaat minstens uit de helft van het parlement plus één stem. Meestal              
zijn er een drietal partijen nodig voor een meerderheid op Vlaams niveau en een zestal op                
federaal niveau. In dat geval moeten de partijen onderhandelen over een coalitie. In             
Vlaanderen neemt de grootste partij initiatief om een meerderheid te vormen, op Belgisch             
niveau duidt de koning een (in)formateur aan na overleg met politieke tenoren.  
 
Een akkoord maken is geen sinecure, zeker niet in een complex land als België. De partijen                
trachten op basis van de verkiezingsprogramma’s van elk van hun en de beschikbare             
financiële mogelijkheden tot een overeenkomst te komen over het beleid van de volgende             
jaren. Een volledige termijn van vijf jaar noemen we een legislatuur. 
 

Meerderheid-oppositie 
 
Een belangrijk kenmerk van een democratie is het debat tussen de meerderheid, die de              
regering steunt, en de oppositie, die kritisch toekijkt op het beleid van de regering. De               
oppositie is in het parlement in de minderheid. Ze hebben minder dan de helft van de                
stemmen. 
 
Na het debat in het parlement neemt de meerderheid de beslissing om de wetten al dan niet                 
goed te keuren. In België komt de meerderheid altijd tot stand door coalitievorming (zie              
boven). Omdat er zoveel partijen in het parlement zitten, bestaat de minderheid ook uit              
verschillende politieke partijen.  
 

Huidige situatie 
 
Zoek zelf eens op welke partijen in de meerderheid en in de oppositie zitten op federaal en                 
op Vlaams niveau. Noteer meteen hoeveel zetels elke partij heeft. 
 

 Meerderheid Oppositie 

Federaal parlement  
 
 
 
 
 
 

 

Vlaams  
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Rechtvaardig 
 
De rechterlijke macht spreekt recht. Ze past dus de wetten en regels toe. De rechtspraak               
is niet enkel gebaseerd op de wetten van het land maar ook op gebruiken en praktijken                
vanuit de traditie, vroegere uitspraken van rechtbanken en internationaal recht. De           
rechterlijke macht moet onafhankelijk opereren van de wetgevende en uitvoerende          
macht. 
 

Rechtsbeginselen 
 
Een uitspraak van een rechter heeft een grote impact op het leven van mensen. Het kan                
dat een persoon naar de gevangenis moet of dat een ouder het hoederecht over een kind                
verliest of dat een persoon een schadevergoeding moet betalen of… 
 
Over zulke zaken kan niet licht beslist worden. Om Daarom moet een rechter enkele              
fundamentele rechtsbeginselen in acht nemen. 

 
-Iedereen heeft recht op toegang     
tot de rechter en niemand mag      
recht geweigerd worden.  
-De terechtzitting en de uitspraak     
moeten openbaar zijn. Alleen    
wanneer de openbaarheid van een     
zitting een gevaar zou opleveren     
voor de openbare orde of voor de       
goede zeden, kan de rechter     
beslissen het proces achter    
gesloten deuren te houden. Op de      
openbaarheid van de uitspraak van     
de rechter kunnen geen    
uitzonderingen gemaakt worden.  
-De uitspraak moet gemotiveerd    
worden. De rechter moet in die      
motivatie een antwoord geven op     
alle argumenten die door de     
partijen in de rechtszaak werden     

ingeroepen.  
-De rechter is onafhankelijk en onpartijdig. Onafhankelijk betekent dat niemand de           
rechter mag beïnvloeden. De wetgevende of de uitvoerende macht kan een rechter nooit             
verplichten om een bepaalde uitspraak te doen.  
-Er moet een uitspraak binnen een redelijke termijn zijn. Dit beginsel is een voornaam              
mensenrecht. 
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Soorten recht  
 
Het gerecht zit ingewikkeld in elkaar. Het is zeker niet de bedoeling om hier een               
volledige opsomming te geven. Wij maken voor deze cursus een onderscheid tussen            
strafrecht en burgerlijk recht.  
 
Strafrecht 
De strafrechtspraak legt mensen die strafbare feiten (=misdrijven) plegen sancties op           
die voorzien zijn in de wet. Dat kan een gevangenis- of een werkstraf zijn of een                
geldboete. Maar de rechter kan ook kiezen voor een alternatieve maatregel zoals            
dienstverlening of bemiddeling. De rechters spreken die straffen uit om de           
maatschappij te beschermen en dus de openbare orde te vrijwaren (zo is het             
bijvoorbeeld in ieders belang dat moordenaars opgesloten worden). In het strafrecht           
staan drie soorten misdrijven: overtredingen, wanbedrijven en misdaden. De aard          
van het misdrijf wordt bepaald door de strafmaat. 
 
Een overtreding is de lichtste vorm van misdrijf. Ze wordt bestraft met een             
gevangenisstraf van maximum zeven dagen of een geldboete van ten hoogste 25 euro             
te vermenigvuldigen met de opdeciemen. Het systeem van opdeciemen bestaat erin           
een geldboete te verhogen met een in de wet voorzien coëfficiënt die regelmatig             
wordt aangepast aan de huidige waarde van het geld. Het bedrag van de opdeciemen              
ligt nu vast op 40, dat wil zeggen dat het bedrag van de geldboete met 40 moet                 
worden vermenigvuldigd om te komen tot het werkelijk te betalen bedrag van de             
boete. 
 
Voorbeelden van overtredingen: nachtlawaai, openbare dronkenschap, inbreuken op        
het verkeersreglement, … 
 
Een wanbedrijf kan bestraft worden met een gevangenisstraf van minimum acht           
dagen en maximum vijf jaar of een geldboete van ten minste 26 euro te              
vermenigvuldigen met de opdeciemen. Ook de poging tot het plegen van een            
wanbedrijf is strafbaar. De straffen hiervoor liggen lager dan voor het wanbedrijf zelf. 
 
Voorbeelden van wanbedrijven: diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting, slagen         
en verwondingen 
 
Misdaden zijn de meest ernstige misdrijven. Een misdaad is strafbaar met een            
celstraf van minimum vijf jaar, dwangarbeid of een geldboete van minstens 26 euro te              
vermenigvuldigen met de opdeciemen.Ook de poging tot het plegen van een misdaad            
is strafbaar. De straffen hiervoor liggen lager dan voor de misdaad zelf. 
 
Voorbeelden van misdaden: aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige,          
verkrachting, moord 
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Burgerlijke recht 
 
Maar lang niet alle rechtszaken gaan over misdrijven. Soms kan er een probleem             
tussen burgers zijn: iemand voelt zich benadeeld of onrecht aangedaan en begint een             
proces tegen de ander. Dit zijn burgerlijke zaken. 
 
De burgerlijke rechtbanken behandelen privégeschillen die de openbare orde niet          
onmiddellijk in het gedrang brengen. Ook conflicten tussen burgers en de overheid,            
tussen arbeiders en werkgevers of tussen handelaars en hun klanten worden voor de             
burgerlijke rechtbank afgehandeld. 
 
Een aantal zaken heeft zowel met het burgerlijk recht als met het strafrecht te maken.               
Het volgende voorbeeld maakt dat duidelijk: 
 
Jan heeft enkele glazen op wanneer hij achter het stuur kruipt. Hij negeert een rood licht                
en rijdt tegen Miekes auto. De politie komt ter plaatse en maakt een proces-verbaal op.               
Mieke wil dat Jan en zijn verzekeringsmaatschappij de herstelkosten van haar auto            
betalen. Deze weigeren te betalen. De politierechtbank veroordeelt Jan tot het betalen            
van een geldboete en het inleveren van zijn rijbewijs (een strafrechtelijke veroordeling).            
In hetzelfde vonnis veroordeelt de rechtbank Jan ook tot het betalen van de schade aan               
de auto van Mieke (een burgerrechtelijke veroordeling). 
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Niveaus van rechtspraak  
 

 
 
Er zijn in België 187 gerechtelijke kantons, die allemaal een vredegerecht hebben. Een             
gerechtelijk kanton valt samen met het grondgebied van één of meer gemeenten. De             
12 gerechtelijke arrondissementen hebben een rechtbank van eerste aanleg, een          
arrondissementsrechtbank, een arbeidsrechtbank en een rechtbank van koophandel.        
In elk gerechtelijk arrondissement is er minstens één politierechtbank. In totaal telt            
België 34 politierechtbanken. 
 
Er zijn 5 hoven van beroep, met een eigen rechtsgebied: in Brussel, Luik, Bergen, Gent               
en Antwerpen. In deze 5 rechtsgebieden is er ook een arbeidshof. Er zijn 11 hoven               
van assisen, namelijk in elke provincie en in het administratief arrondissement           
Brussel-Hoofdstad. Het hof van assisen is een gerecht dat wordt samengesteld telkens            
wanneer beschuldigden ernaar worden verwezen. Het is geen permanent hof.  
 
Er is voor heel België maar één Hof van Cassatie, één Raad van State en één                
Grondwettelijk Hof. 
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Het vredegerecht  
De vredegerechten behandelen alle zaken met een waarde van minder dan 2.500 euro             
en betwistingen over huur, onteigeningen, erfdienstbaarheden, landbouwzaken en        
geesteszieken.  
 
De politierechtbank  
De politierechtbanken hebben elk een burgerlijke en strafrechtelijke kamer:  
-De burgerlijke kamers behandelen schadekwesties bij verkeersongevallen.  
-De strafrechtelijke kamers zorgen voor de bestraffing van verkeersovertredingen en          
de bestraffing van de lichte misdrijven zoals nachtlawaai, vandalisme,         
winkeldiefstallen enzovoort. De gemeenten mogen zulke overtredingen ook        
administratief bestraffen met een GAS-boete (een Gemeentelijke Administratieve        
Sanctie).  
 
De rechtbank van eerste aanleg  
-De familie- en jeugdrechtbank (van eerste aanleg) 
Deze rechtbank behandelt familiale geschillen en jeugdzaken. De rechtbank hecht          
veel belang aan bemiddeling tussen de partijen. Jongeren hebben hoorrecht in zaken            
over het ouderlijke gezag, de verblijfsregeling en de contacten met hun ouders. De             
familie- en jeugdrechtbanken gaan over zaken zoals echtscheiding, adoptie, de          
uitkering van kinderbijslag, onderhoudsregelingen, erfenissen en testamenten en de         
reactie op strafbare daden van minderjarigen (bijvoorbeeld plaatsing in een          
instelling). De familie- en jeugdrechtbank heeft drie afdelingen: de familierechtbank,          
de jeugdrechtbank en de kamer voor minnelijke schikking. De jeugdrechter kan in            
uitzonderlijke gevallen een zaak van een jongere, ouder dan 16, door een            
volwassenen-rechtbank laten behandelen. Jongeren die een strafbaar feit plegen,         
komen voor de jeugdrechter. Die beslist wat er met hen moet gebeuren. Voor een              
klein misdrijf krijgen ze een lichte straf. Ze moeten bijvoorbeeld de schade betalen die              
ze hebben aangericht (in de praktijk draaien de ouders daarvoor op). Of de jongere              
moet een aantal uren klusjes opknappen in de gemeente of elders. Sommige jongeren             
plegen verschillende kleine misdrijven. Dan kan de jeugdrechter hen naar een open            
instelling sturen. Daar krijgen ze begeleiding. Maar ze houden nog wat vrijheid. Ze             
mogen soms naar huis. Maar als een jongeren een zwaar misdrijf pleegt, dan moet hij               
naar een gesloten instelling. Daar probeert men hem of haar weer op het rechte pad               
te helpen.  
-De burgerlijke rechtbank (van eerste aanleg) behandelt rechtszaken die niet          
exclusief toegekend zijn aan andere rechtbanken, bijvoorbeeld rechtszaken waarvan         
het bedrag hoger is dan 2.500 euro (zaken van minder dan 2.500 euro worden              
namelijk door een vredegerecht behandeld), zaken in beroep van het vredegerecht,…  
-De correctionele rechtbank (van eerste aanleg) behandelt misdrijven (bijvoorbeeld         
diefstal en namaken van identiteitskaarten) die niet aan de politierechtbank of het            
hof van assisen (zie verder) zijn toevertrouwd.  
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De handelsrechtbank (ook rechtbank van koophandel genoemd)  
De rechtbanken van koophandel behandelen handelsgeschillen met een waarde van          
meer dan 2.500 euro, geschillen over handelspraktijken, oneerlijke concurrentie en          
bescherming van verbruikers.  
 
De arbeidsrechtbank  
De arbeidsrechtbanken beslechten geschillen betreffende individuele      
arbeidscontracten, arbeidsongevallen, sociale uitkeringen enzovoort.  
 
Het hof van beroep  
Er zijn 5 hoven van beroep, een in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen. ‘In               
beroep gaan’ (of ‘in hoger beroep gaan’) betekent dan men niet akkoord gaat met de               
uitspraak van de eerste rechtbank die de zaak heeft behandeld en zich tot een hogere               
rechtbank wendt om herziening van de beslissing te krijgen. Het hof van beroep             
behandelt de beroepen tegen de eerste vonnissen uitgesproken door een rechtbank           
van eerste aanleg en een correctionele rechtbank. H 
 
Het arbeidshof  
De 5 hoven behandelen de beroepen tegen vonnissen, uitgesproken door de           
arbeidsrechtbanken.  
 
Het hof van assisen (of assisenhof)  
In elke provincie is er een assisenhof. Een assisenhof oordeelt over zware misdrijven             
zoals moord en brandstichting, politieke misdrijven en persmisdrijven. Het hof van           
assisen bestaat uit drie rechters en twaalf juryleden. De jury beslist alleen over de              
schuld van de beschuldigde, en stelt daarna samen met de drie rechters de straf vast.               
Tegen een uitspraak van het hof van assisen is geen hoger beroep mogelijk, enkel het               
Hof van Cassatie kan nog een uitspraak doen over de procedure. Als het Hof van               
Cassatie oordeelt dat de procedure niet wettelijk verlopen is, moet de rechtszaak            
overgedaan worden door een ander assisenhof.  
 
Het Hof van Cassatie  
Er is slechts één Hof van Cassatie in België. Het is het hoogste rechtscollege. Het Hof                
van Cassatie waakt over de juiste toepassing van de wetten door de hoven en              
rechtbanken. Een geschil kan slechts bij het Hof van Cassatie terechtkomen nadat het             
reeds door een eerste rechter en een rechter in beroep werd beoordeeld. Het Hof van               
Cassatie onderzoekt niet de grond van de zaak, enkel de wettelijkheid van de             
procedure. Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat er iets niet volgens de wet is               
verlopen, zal het Hof de beslissing verbreken. Men begint dan de rechtszaak van             
voren af aan, bij een andere rechtbank met dezelfde bevoegdheid.  
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Verwerkingsopdrachten. 
Meer informatie, oefeningen en presentaties op http://sw.augustinus-bree.be/  

Enkele vragen over de leerstof van democratie (chronologisch) 
 

1. Waarom is een directe democratie praktisch onhaalbaar in België? 
 

2. Waarom legt Vlaanderen het zwaartepunt voor de staatshervorming bij de          
gemeenschappen en Wallonië bij de gewesten? 
 

3. Waarom telt België momenteel zes i.p.v. zeven regeringen? 
 

4. Welke breuklijnen zijn er in het politieke veld? Waar kan je de verschillende             
politieke partijen plaatsen? 
 

5. Leg uit: er is een spanningsboog tussen het verlenen van vertrouwen aan de             
verkozene en het strikte mandaat van de kiezer. 
 

6. Leg uit: de ontzuiling van de samenleving? 
 

7. Ben jij een voorstander van opkomstplicht of stemrecht? Staaf met goede           
argumenten. 
 

8. Hoe wordt de meerderheid gevormd? 

Wie mag stemmen? Bij welke verkiezingen? (meer uitleg in de klas) 

Karen (Zambia, 32 jaar) verzorgende, woonachtig in Bree sinds begin 2007. 
 

Kathleen (België, 18 jaar) uit Herzele, doet haar eerste BA verpleegkunde. 
 

Freek (Nederland, 64 jaar) gepensioneerd, woonachtig in Brasschaat sedert 2011. 
 

Marc (België, 42 jaar) veroordeeld voor gewapende overval tot 6 jaar cel, woonachtig in              
Antwerpen in afwachting van zijn strafuitvoering. 
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Bij welke breuklijn in de politiek passen onderstaande citaten? 

“Het is een absoluut recht voor homokoppels om hun kinderwens te vervullen, eventueel             
via adoptie.” 

 

“We moeten de belastingen afbouwen. De herverdeling van inkomens belemmert immers           
het vrije initiatief waardoor er minder startende ondernemingen zijn.” 

 

Bereken de zetelverdeling van deze fictieve casus. 

Gegevens voor kiesomschrijving met 13 zetels:  

160 000 ingeschreven kiezers 7 000 niet opgedaagd, 3 000 ongeldig, 10 000 blanco.  

Hoe vaak is er op elke lijst gestemd? Lijst 1 (60 000), lijst 2 (40 000), lijst 3 (25 000), lijst 4                      
(10 000), lijst 5 (5 000)  

Vraag 1: Hoeveel geldige stembiljetten zijn er?  

Vraag 2: Haalt elke lijst 5%?  

Vraag 3: Bereken de zetelverdeling via het systeem D’Hondt. 
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Worden de ‘cases’ burgerlijke of de strafrechtelijk vervolgd? 

Jullie vinden hieronder een aantal “cases”. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord: soms             
krijgt men een burgerlijke veroordeling, soms een strafrechtelijke, het kan zelfs zijn dat             
men burgerlijk én strafrechtelijk veroordeeld wordt. Zet een kruisje waar past en verklaar. 
 

burgerlijk casus strafrechterlijk 

 Grégory een jonge student uit Brussel werd aangehouden door 
de politie voor overdreven snelheid op de Woluwelaan. Hij werd 
veroordeeld tot 20u werkstraf die hij uitvoert bij de vereniging 
Pro Velo die jonge kinderen fietscursussen geeft. De bedoeling 
van de werkstraf is concreet kennis te maken met de situatie van 
de zwakke weggebruiker.  

 

 Jan S. verliest in een bocht de controle over het stuur van zijn 
auto en rijdt in op de garagepoort van een huis. De politie stelt 
vast dat Jan S. noch dronken was, noch te hard reed maar vindt 
sporen van stookolie op het wegdek. De rechter veroordeelt het 
Vlaams Gewest de schade van 4500€ aan de garagepoort te 
betalen omdat het Gewest als bewaarder van de weg 
aansprakelijk is, zelfs in het geval dat het Gewest niet wist dat er 
een olievlek was. 

 

 In Antwerpen werd Philip V.E., een 29-jarige ex-militair uit 
Nieuwpoort, veroordeeld tot een werkstraf van 65 uur en een 
boete van 550 euro wegens partnergeweld en weerspannigheid. 
 

 
 

 L.D. kreeg van de rechter in Leuven een boete van 2220,75€ 
boete omdat haar ezel Kamiel door zijn balken de rust van de 
buren verstoorde. Zij moest de ezel bovendien binnen de 48u na 
de uitspraak van het vonnis verwijderen uit de buurt. 

 

 S.V. en V.R. werden veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf 
voor negationisme (ontkennen van de Holocaust tijdens WOII). 
De twee hadden brochures, stickers en pamfletten gemaakt en 
verspreid waarin de omvang en het bestaan van de Holocaust 
werden geminimaliseerd of botweg ontkend. Zowel S.V. als V.R. 
liepen al eerder veroordelingen op voor het ontkennen van de 
Holocaust. 

 

© Bel-Vue, RECHT-vaardig, Brussel: HRCS/Belvue, 2011. 
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Voor welke rechtbank moet men verschijnen? 
 
 

Sofie , die een appartement huurt, is sinds een paar maanden werkloos. 
Ze kan haar huur niet meer betalen. Haar huisbaas wil haar laten 
veroordelen tot betaling van de achterstallige huur en tot het verlaten van 
haar appartement. Sofie wil uitstel van betaling. 
 

 

Een overval op een postkantoor loopt fataal af. Tijdens hun vlucht 
schieten 3 gangsters een politieagent dood en geraken  
2 bedienden zwaar gewond. 
 

 

De vennootschap Y, een bouwonderneming, heeft 50 ramen laten leveren 
door de vennootschap X. de ramen zijn slechts 24 mm dik in plaats van 
44mm. Y merkt dit gebrek jammer genoeg pas op nadat de ramen 
geïnstalleerd zijn bij een klant. X eist de volledige betaling van de factuur, 
terwijl Y een korting van 50 procent eist. 
 

 

Een hof van beroep heeft in een geschil tussen 2 handelaars beslist dat de 
ene zich schuldig heeft gemaakt aan een ongeoorloofde vorm van 
vergelijkende reclame. De verliezende partij vindt echter dat de wettelijke 
regels die bepalen wat vergelijkende reclame is, niet correct werden 
toegepast. 
 

 

Bij het oversteken van de straat wordt Frank aangereden 
door een auto en is hij gewond aan zijn been. De chauffeur  
van de aanrijdende auto heeft de verkeersregels genegeerd. 
 
 

 

Dirk is al 5 jaar werkloos. Na een controle door de VDAB wordt hij 
uitgesloten van verdere werkloosheidsuitkering. Hij vecht die beslissing 
aan bij de rechtbank. 
 

 

De ouders van de 4-jarige Tim zijn beidenheroïneverslaafden. Het Comité 
voor Bijzondere Jeugdzorg wil de jongen daarom in een instelling 
plaatsen. 
 

 

© Vandekerckhove, J., Cursus coöperatief leren Justitie 
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Wie zit waar in de rechtbank? 
 
Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de geprojecteerde foto de           
plaats aan van de verschillende actoren (onderlijnd in de tekst) in een rechtbank. 
 
“Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk proces ziet de rechtszaal er ongeveer hetzelfde              

uit. Bij de ingang staan de banken voor het publiek. Vooraan op een verhoog nemen de                
magistraten plaats: in het midden zit de rechter, links staat de magistraat van het              
openbaar ministerie (of procureur) en rechts zit de griffier.  
 
In een vredegerecht is er geen procureur. De eerste banken zijn gereserveerd voor de              
partijen en hun advocaten. De eiser (partij+advocaat) in een burgerlijk proces / de             
burgerlijke partij (+advocaat) in een strafrechtelijk proces staat links of rechts volgens de             
plaatselijke gewoonte. De verweerder (partij+advocaat) / de beklaagde (+advocaat) in          
een strafrechtelijk proces staat aan de andere kant. In een Assisenhof zijn er plaatsen              
vooraan voorzien voor de 12 leden van de jury.” (naar Justitie in België – FOD Justitie) 
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Begrippenlijst (vul zelf aan) 
directe democratie: iedereen bestuurt mee door te stemmen voor elke wet 
indirecte democratie: het bestuur wordt toevertrouwd aan een beperkt aantal personen           
die verkozen worden  
legislatuur: de regering doet de volledige termijn van vijf jaar uit 
particratie: de macht is in handen van de politieke partijen doormiddel van verkiezingen             
waarbij de bevolking vaak het gevoel heeft dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. 
blocked mobility: het idee dat je geblokkeerd bent in je sociale mobiliteit (het verwerven              
van een hogere positie in de samenleving) omdat je bent wie je bent (afkomst, geslacht,               
etc.) 
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