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Hoofdstuk 10: Administratie en justitie 

Het overheidsapparaat= de instellingen van de overheid die de regels uitvoeren en instellingen die 

waken over de regels (nl. administratie, justitie, leger en politie)  

10.1 De administratie 

10.1.1. De bureaucratie 
Overheidsadministratie zorgt voor contact tussen burger en staat → beeld van politiek gekleurd door 

ervaring met administratie: negatieve connotatie 

 In de sociale wetenschappen 

Max Weber: bureaucratie= de vormen en structuren van een moderne organisatie  

a. Kenmerken van de bureaucratie 

1. Formele regels 

• Bepalen organisatie en het functioneren van de leden  

• Gedrag van leden redelijk voorspelbaar 

2. Hiërarchie: regels bepalen positiebekleding en de leiding 

3. Verdelen van taken in posities ( de gegeven taak bepaalt je positie ): individu niet belangrijk, 

wel de rol die ze speelt in de organisatie 

4. Bureaucratie dient een zaak  

• Niet het individu, maar dient de staat 

• Staat is Ersatz-Führer 

5. Leden worden gerekruteerd o.b.v. expertise  

b. Voordelen van bureaucratie 

- Juiste en eerlijke behandeling van de burger 

- Rationeel: de regels moeten een doel realiseren  

- Betrouwbaar en voorspelbaar 

- Gelijke behandeling: iedereen dezelfde regels  

c. Nadelen van de bureaucratie 

- Weinig flexibele organisatie 

d. Toekomst van de overheidsorganisatie?  

- Meer en meer behoefte aan specifieke regels voor specifieke gevallen: elk beleid heeft andere 

organisatie nodig  

10.1.2. De taakverdeling in de administratie 
Administratie is onderverdeeld in departementen/ministeries  

- Departementen reflecteren de reikwijdte van de overheid en reflecteren de taak waarvoor ze 

opgericht zijn  

- Variaties tussen landen 

• Brede overheid is uitgebreide administratie ↔ Beperkte reikwijdte, beperkte administratie 

• Rekrutering en organisatie gecentraliseerd bv. Frankrijk: ambtenaren opgeleid in grand 

écoles, Ecole Nationale de l’Administration ↔ Rekrutering en organisatie 

gedecentraliseerd 

10.1.3. New public management 

Van governement naar governance: administratie onder controle van de overheid of meer autonomie?  

 Veranderde visie op rol van de staat: het besturen gebeurt niet meer alleen door de staat, maar 

ook met andere actoren in samenwerkingsverband 
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 New public management= de uitbesteding van overheidstaken aan (semi-) private 

ondernemeingen  

• Overheid moet enkel mogelijkheid scheppen voor externen om diensten te verlenen  

• Overheid bepaalt de te verwezenlijken doelstellingen en controleren hierop: uitvoeren is 

voor de andere actoren  

• Overheid stelt managers aan om de autonome overheidsbedrijven te leiden  

▪ Doen dat volgens een marktlogica  

10.1.4. Controle over de administratie 
Probleem: administratie is onderdeel van uitvoerende macht, dus parlement en regering moeten 

controleren  

 Maar:  

- New public management: controle is verminderd  

- Verschillende status politicus en ambtenaar 

• Politicus afhankelijk van verkiezingen  

• Ambtenaar stabieler 

- Administratie is geheugen van de staat: zorgen voor continuïteit + beschikt over de nodige 

informatie  

- Administratie is het reservoir aan expertise van de staat: ambtenaren kennen de dossiers en 

beschikken over de middelen  

 Administratie heeft invloed op politieke regeling, maar publieke ministeriële 

verantwoordelijkheid: Wie neemt er nu ontslag bij een fout?  

Oplossing: regering kan controle houden op administratie 

Tactiek 1: Spoil system à la Verenigde Staten  

- President kiest volledige top van de administratie 

- Kan meteen vertrouwen op de mensen om informatie te krijgen  

Tactiek 2: Partijpolitisering van de ambtenarij 

- Alle belangrijke benoemingen gebeuren via afspraken tussen politieke partijen  

Tactiek 3: Ministeriële kabinetten  

- Rechtstreekse en naaste medewerkers van de minister 

Tactiek 4: Ombudsman (ombudsdienst) 

- Ombudsman= iemand die de burger in het algemeen bescherming biedt bij de contacten met 

de overheid door de klachten te bundelen en over te briefen aan de administratie  

- Oorsprong: Scandinavië 

-  Wijze waarop ombudsman georganiseer varieert 

• In parlementaire democratie: man moet beschermen tegen nadelen van big 

government  bv. wanneer burgers te weinig informatie krijgen  

- Rol van ombudsman verandert  

• New public management: ombudsman waken over één dienst en hebben geen band 

met parlement bv. ombudsdienst van de NMBS 

• New public management: overheid biedt diensten aan via de markt, burgers beschouwt 

rechthebbende op die diensten  

10.2. Justitie 

Rechterlijke macht= de functie van het politiek systeem dat zorgt voor de naleving van de wetten d.m.v. 

rechtbanken  
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10.2.1. Twee grote tradities 

Civil law Common law 

- Romeins recht  
- Rechtsregels in detail neergeschreven  
- Rechtbanken waken over de strikte 

naleving 
- Code Napoléon: maakte werk van een 

nieuwe systematisering en organisatie 
van het recht → basis van rechtsysteem 
in veel landen  

- Waar: Zuid-Europa 

- Geeft rechters meer ruimte 
- Precedenten= hun beslissingen in 

concrete gevallen  
- Voordeel: flexibiliteit 
- Nadeel: biedt betrokkenen minder 

zekerheid 
- Waar: Noord-Europa en V.S.  

Het verschil  Mate waarin rechters zelf de wetten maken: common law is dan judge-made law 
Montesquieu: Scheiding der machten 

- Pleiten voor onafhankelijke rechterlijke macht  
- Garantie tegen willekeur 
- Techniek om onafhankelijkheid te garanderen: vaste benoeming  

• Benoeming door regering van het moment: politiek probeert invloed 
te hebben 

België Moeilijker invloed bij aanstelling van gewone rechters ook al benoemt de regering ze 
Makkerlijker invloed bij aanstelling rechters van hooggerechthof of Grondwettelijk 
Hof= de rechtbank die moet waken over de mate waarin de staat (nl. de regering, het 
parlement, de gewone rechtbanken) zijn eigen regels correct toepast 

- Op basis van nationaal recht: de grondwet 
- Federale staat: beslissen ook over bevoegdheidsconflicten tussen deelstaten  
- Leden benoemd door regering op voorstel van Kamer en Senaat 

• 6 rechter met parlementaire ervaring, 6 rechters als magistraat of 
hoogleraar in de rechten  

• ½ Franstalig, ½ Nederlandstalig  

Nederland Heeft geen Grondwettelijk Hof, wel Hoge Raad der Nederlanden= een 
verbrekingshof dat controleert of de rechtbanken op een correcte wijze de 
procedures van de rechtspraak volgen  

- Toetsing van gemeenten en provincies aan hogere wetten (niet de nationale 
aan de grondwet)  en aan internationaal recht  

 

10.2.2. Soorten recht 
- Nationaal recht: binnen één samenleving en weerspiegelt de wensen en de verwachtingen van 

de leden van die samenleving 

- Internationaal recht: enkel afdwingbaar voor de naties die zich er vrijwillig aan onderwerpen  

• Merk op: internationale relaties niet alleen juridisch, maar ook economisch en militair bv. VS en 

Irak: VS valt militair binnen ook al schenden ze juridische internationale principes 

• Belang van internationaal recht neemt toe 

o Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, 1948: niet afdwingbaar  

o Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten voor de Mens: afdwingbaar bij 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens → internationale rechtbanken: 

Internationaal Strafhof in Den Haag  voor dictators en oorlogsmisdadigers formeel te 

straffen  
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10.3. Het leger 

Bijzonder overheidsapparaat want:  

1. Beschikt over wapens 

- Staat verdedigen of anderen aanvallen  

- Orde bewaken/herstellen 

2. Veel legers van moderne staten worden nooit ingezet  

- Tenzij: peace-keeping-operaties: groep van landen die willen optreden (coalition of the willing), 

na conflict de vrede gaan bewaken  

 Leger wordt gecontroleerd in moderne staten door regering en parlement 

Twee soorten militaire regimes 

a. Leger bestuurt zelf 

• Militaire junta= top van de militaire hiërarchie neemt de leiding van de overheid op zich  

b. Leger is dominante instelling van de staat  

• Burgerlijk bestuur is afhankelijk van de steun van het leger 

• Vaak overgang van militair naar nieuw burgerlijk bestuur  

Militaire regimes zijn geen democratische regimes 

- Zeer extreme vorm van democratie 

• Zeer strakke regels en procedures 

• Hiërarchie 

- Hebben capaciteiten niet om te onderhandelen, langdurige legitimiteit op te bouwen of 

democratische wijze te functioneren  

- Instabiele regimes: gevoelig wanneer ze falen  in hun doel nl. het uitvoeren van militaire 

conflicten  

 

10.4. De politie 

Verschilt sterk per staat 

- Deel van het leger of niet 

• Niet: Binnenlandse Zaken  

• Wel: Defensie  

- Nationaal georganiseerd, regionaal, lokaal 

• Gerechtelijke politie: onderzoek bij misdaden 

• Verkeerspolitie: regelt het wegverkeer en bestraft overtredingen 

• Community police: oogje in het zeil houden en kleine sociale conflicten vermijden of oplossen 

bv. Britse bobbies  

Maken deel uit van het repressieve apparaat 

- Inzet om orde en rust te bewaren op het grondgebied 

 


