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Hoofdstuk 11: Federalisme en decentralisatie  

11.1. Staatsvorming en staatshervorming 

Algemene trend: schaalvergroting 

- Kleinere onderdelen gaan volledig op in nieuw 

geheel bv. Frankrijk 

• Unie= bundeling van kleinere gebieden tot 

één staat de die gehele gemeenschap 

bestuurt 

- Kleinere onderdelen behouden eigenheid bv. 

Verenigde Staten, Spanje, België 

• Federatie of confederatie= een unie 

waarin de afzonderlijke delen in grote 

mate hun eigen onafhankelijkheid en hun 

instellingen bewaren 

 

De Belgische Staatsstructuur: vier decennia hervormingen 

1970-1993: Eerste vier staatshervormingen 

- Tot 1970: België unitaire staat 

- Eerste grondwetsherziening: drie cultuurgemeenschappen + basis drie gewesten 

- Tweede grondwetsherziening: cultuurgemeenschappen worden gemeenschappen (+ 

persoonsgebonden bevoegdheden) met elk een parlement en regering 

- Derde grondwetsherziening: Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt parlement en regering + 

uitbreiding van de bevoegdheden  

- Vierde grondwetsherziening / Sint-Michielsakkoord: extra bevoegdheden + rechtstreekse 

verkiezingen van de parlementen  

2001: De vijfde staatshervorming / Lambertmont- en Lomdardakkoord 

- Uitbreiding van de bevoegdheden 

- Brusselse instellingen wijzigen: 6 Brusselse leden rechtstreeks verkozen in Vlaams Parlement 

+ 17 van 89 zetels voor Vlaamse Partijen in Brussels Gewest 

2012-2014: De zesde staatshervorming 

- Eerste luik: splitsing kieskring BHV 

- Tweede luik: nieuwe bevoegdheden bv. gezondheidszorg, gezinsbijslag… 

- Derde luik: Senaat ( 50 aangeduid door parlement, 10 gecoöpteerd aangewezen door 

senatoren o.b.v. verkiezingsuitslag)  

11.2. Federatie en confederatie – Soorten staten 

1. Unitaire staat= een staat waarin de territoriale deelgebieden weinig of geen bevoegdheden 

hebben  

• Eén centraal punt 

• Administratieve onderverdelingen zijn ondergeschikte besturen 

2. Confederatie= samenwerkingsverband tussen nationale staten die allemaal hun eigen volledige 

autonomie bewaren 
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• Ontstaat door devolutie: het decentraliseren van een unitaire staat op vraag van grotere 

autonomie 

3. Federatie = een staat bestaande uit een federaal niveau en gelijkwaardige deelstaten  

• Federaal kan beslissingen nemen voor de federatie  

• Shared rule: deelstaten zijn nodig om federale beslissingen te nemen  

• Self rule: deelstaten kunnen eigen beleid voeren  

• O.b.v. subsidiariteit: best op zo’n laag mogelijk niveau, als het niet kan, naar een hoger 

niveau 

• Althusius: vader van het federalisme, staat is geen doel (kan niet sacrale status hebben) 

maar een middel om aan complexe problemen tegemoet te komen 

• Ontstaat door samenvoeging van voorheen autonomie gebieden, grotere autonomie van 

deelgebieden   

 

Zwitserland: bijzonder voorbeeld 

- 700 jaar geleden verenigden drie gebieden zich tegen de Habsburgse militaire macht 

- Later sloten nog gebieden bij hun aan  

Verenigde Staten van Amerika: oudste federatie 

- Eerst Articles of Confederation: militaire samenwerking tussen de nieuwe onafhankelijke staten  

- 1788: oprichting United Stations of America 

11.3. Pro of contra de centrale staat? 

Pro centraal Contra centraal 

- Federalist Papers: collectie brieven van 
fervente verdedigers van het nieuwe 
federale grondwet in de V.S.  

- Economisch argument: gelijke 
sociaaleconomische kansen kan enkel 
als federaal de bevoegdheid heeft 

- Principe van gelijkheid: fundamentele 
vrijheden laten respecteren kan enkel als 
federaal bevoegd is 

- Cultureel argument: verlies van 
saamhorigheid, nationale identiteit 

- Dichter bij de burgers: responsieve 
overheid, inspelen op de specifieke 
vragen  

- Culturele argument: verdediging van de 
regionale eenheid 

11.4. De instituties van een federale staat 

A. HOE WORDEN DE BEVOEGDHEDEN VERDEELD?  

- Al dan niet overlappen van bevoegdheden 

- Al dan niet symmetrische invulling en verdeling 

- Functionele versus jurisdictionele verdeling 

11.4.1. De verdeling van de bevoegdheden 
Federale staat is de bevoegdheid te sturen verdeeld en vastgelegd in de grondwet 

- Basisprincipe: subisidariteit 

- Oudere federaties neigen tot centraliseren van bevoegdheden, nieuwere federatie neigen tot 

decentralisatie 

- Verdeling van de bevoegdheden in bewegeging 
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• Economische bevoegdheid 

bv. Economische crisis, president Roosevelt kwam met New Deal omdat deelstaten de 

crisis niet zelf konden oplossen  

• Bevoegdheid buitenlandse politiek: ‘vanzelfsprekend federaal’ 

o Tendens dat deelstaten meer bevoegd worden voor buitenlandse politiek  

• Europa: economisch centraler bevoegd dan bevoegd voor buitenlandse politiek  

11.4.2. Exclusieve of overlappende bevoegdheden 
a. Exclusieve bevoegdheden: taken precies afgebakend, homogeen pakket 

b. Concurrerende bevoegdheden: niet meteen duidelijk 

• Ontstaan doordat beleidsdomeinen niet statisch zijn bv. stedenbeleid vraagt ook onderwijs, 

ruimtelijke ordening, openbaar vervoer… 

• Bewuste keuze bv. Duitsland: deelstaten bevoegdheden, federale en gemeenschappelijke; 

als bij de gemeenschappelijke de federale bevoegd mogen zijn geldt ‘Bundesricht bricht 

Landesricht’ 

c. Samenwerkingsverband bv. New Deal  

• Federale kan belastingen heffen en het geld herverdelen, als deelstaten willen meewerken 

met programma, krijgen ze die financiële steun 

11.4.3. Symmetrie en asymmetrie 
- Symmetrie= wanneer alle deelstaten van een federatie dezelfde bevoegdheden hebben 

- Assymetrie: territories= gebieden die deel uitmaken van de federatie, maar geen of veel minder 

bevoegdheden hebben dan de deelstaten bv. Washington D.C.  

• Speciale status ook bij eilandengroepen  

• Spanje na dood van Franco 

o Autonome Gemeenschappen aantal eigen bevoegdheden  

▪ Historische gemeenschappen sneller een autonome status en specifieke 

bevoegdheden bv. Catalonië 

• Verenigd Koninkrijk 

o Schotland: eigen parlement, regering en administratie 

o Wales: culturele aangelegenheden 

o Noord-Ierland: politiek systeem op maat van vete tussen katholieken en 

protestanten  

• België: Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap zijn gefuseerd 

• Europese Unie: opvallendst is de munt 

11.4.4. functionele of jurisdictionele bevoegdheidsverdeling 
- Functionele bevoegdheidsverdeling= functies of aspecten van de besluitvorming verdeeld 

- Jurisdictionele bevoegdheidsverdeling= elk niveau van besluitvorming alle aspecten: het maken 

en het uitvoeren 

- Europa: Europese richtlijnen en uitgevoerd door lidstaten 

• Waar dat in federale staten het federale niveau afhankelijk is van de wil van de deelstaten  

 

B. HOE WORDT EEN FEDERAAL LAND SAMENGEHOUDEN? 

- Machtsdeling 

- Orgaan voor belangenconflicten 

- Orgaan voor bevoegdheidsconflicten  

- Financiële regeling 
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11.4.5. Een tweede kamer 
Probleem: 

- Deelstaten met grotere bevolking, groter aantal vertegenwoordigers: grote deelstaten > kleine 

deelstaten  

- Deelstaten vertegenwoordigen: kleine deelstaten > grote deelstaten 

Oplossing: parlement met twee kamers 

a. Rechtstreekse verkiezing door de bevolking 

- Amerika 

• House of Representatives: vertegenwoordigt de hele bevolking 

• Senate: elke deelstaat mag 2 senatoren kiezen 

b. Verkiezingen door deelstaatparlementen 

- België: senaat zijn vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten  

c. Aanwijzing door de regering van de deelstaten 

- Duitsland: Länder (deelstaten) vertegenwoordigd in Bundesrat (senaat), regeringen sturen 

afgevaardigden 

11.4.6. 11.4.7. Belangenconflicten - Bevoegdheidsconflicten 
Spreiding van beleidsmacht → conflicten tussen instellingen, parlementen en regeringen 

Belangenconflicten Bevoegdheidsconflicten 

Belangenconflict= beslissingen van de ene 
overheid leidt tot protest bij de andere overheid 
door mening dat belangen geschaad worden 

 Oplosmechanisme: 
intergouvernementele organisaties= 
organisaties waar regeringen de 
conflicten signaleren, uitvechten en 
indien mogelijk oplossen  

- Duitsland: in de Bundesrat (senaat) want 
daar is afvaardiging door de regering 

- België: Overlegcomité 
- Niet formeel zoals in Canada: First 

Ministers’ Conference 
Kan enkel opgelost worden door een akkoord 

Bevoegdheidsconflict= wanneer een handeling 
van een overheid in een federale staat een 
inbreuk is op de geldende verdeling van 
bevoegdheden 

 Grondwettelijkheof (België), Supreme 
Court (V.S.), Bundesverfassungsgericht 
(Duitsland): moet de grondwet 
interpreteren en aangeven wie wat kan 
doen binnen welke wettelijke grenzen 

 

 

11.4.8. Financiering en herverdeling 
Financiële middelen  

- Op eigen verantwoordelijkheid: wie veel geld wil uitgeven, moet hoge belastingen heffen  

- Principe van herverdeling: de achterstand van de armere deelstaten wegwerken d.m.v. rijkere 

deelstaten bv. Duitsland “Finanzausgleich”  

• Solidariteit tussen deelstaten: conflict “Straft voor economische prestatie” versus “Niet onze 

eigen fout” 

11.5. Lokale besturen  

Intermediaire bestuursniveau= de deelstaten, het niveau tussen het nationale en het lokale 

Lokale besturen= de kleinste territoriale eenheden 

Op name van kleine eenheden in één staat heeft gevolgen  

1. Autonomie van de lokale besturen sterk beperkt 
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2. Gelijkschakeling van de lokale besturen: één enkele regeling voor de lokale besture  

Wat lokale besturen doen 

- Taken die op kleine schaal georganiseerd of uitgevoerd kunnen worden  

- Handicap: financiële kracht 

• Afhankelijk van subsidies → enkel subsidies voor een plan van de regio of staat, dus lokale 

besturen voeren vaak het regionale of nationale programma uit 

Lokale besturen zijn ondergeschikt: staan onder administratief toezicht 

- België: provinciegouverneur door gewestregering benoemd 

- België burgemeester voorgedragen door gemeenteraad, benoemd door gewestregering 

Lokale verkiezingen  

- Lokale politiek: nationale politieke partijen of politieke partij die enkel bestaat voor de gemeente 

- In grote steden: vooral nationale politieke partijen 


