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Hoofdstuk 4: Democratie en politieke vertegenwoordiging 

4.1. Democratie: een omstreden begrip  

4.1.1. Onenigheid 

Ideologisch vlak bv. een marxist zal kapitalisme niet als democratie zien  

Politieke debatten bv. is de ander niet altijd democratisch  

Regimes noemen zichzelf democratisch, maar bedoelen daar niet hetzelfde mee 

- J.L. Talmon: twee soorten democratisch denken  

 Empirisch-liberale variant Totalitaire of messianistische variant 

Steunen beide op de fundamentele waarde: vrijheid 

Attitude t.o.v. 
politiek 

- Debat in openheid levert 
beste resultaat 

- Vrijheid moet gegarandeerd 
zijn in politieke proces  

- Vrijheid dient om een ideaal 
te verwezelijken nl. de 
bevrijding van de mens  

- Totalitair omdat ze de 
samenleving tot in de details 
wil sturen om doel 
daadwerkelijk te bereiken 

Vrijheid - Vrijheid bestaat al en moet 
gerespecteerd worden  

- Vrijheid is het middel 

- Vrijheid is beperkt/onvolledig, 
verdere vrijheid nodig 

- Vrijheid is het doel  

Waar Westerse democratieën bv. V.S., 
Canada, Europa 

Na Franse Revolutie, 
volksdemocratieën bv. Sovject-Unie 
in Cuba en in China 

Heden Liberalen: procedurele visie  Socialisten en christendemocraten: 
instrumentele visie 

 Democratie als middel Democratie als doel  

 

4.1.2. Miniumvoorwaarden voor democratie 

- Sociaalcontractbegrip = de staat ontvangt zijn macht van de burgers zelf 

≠ almacht van de staat, niet religieus gelegitimeerd, geen geloof aan organisch gegroeide staat 

- Regels en procedures – rule of law: regels voor het uitoefenen van de staatsmacht liggen vast  

- Respect voor de individuele rechten  

• Mensenrechten eerbiedigen (≠ despotisme van Leviathan)  

 Als niet aan voorwaarden voldoen: autoritair  

4.1.3. ‘Meten’ van democratie  

Op welke mate een aantal basisrechten en -vrijheden gerespecteerd worden  

1. Politieke rechten  

- Vrije en eerlijke verkiezingen: oppositiegroepen een eerlijke kans 

- Inspanningen van de overheid om corruptie, discriminatie en politiek geweld tegen te gaan  

2. Civiele rechten  

- Vrijheid van meningsuiting, vereniging en godsdienst  

- Rechtssysteem op een eerlijke manier functioneert 

 Freedom House-index: 1 hoogste/beste score – 7 laagste/slechtste  bv. China 7 op politieke 

rechten en 6 op civiele, België beide 1, Scandinavië minst corrupt 

 Effect van democratie: Amartya Sen - geen hongersnoden in India, wel in China want de 

overheid deed niks  

4.2. Soorten vertegenwoordigende democratie  

Vertegenwoordiging: bevolking neemt de beslissingen niet + voert ze niet uit → de samenleving wordt 

een vergadering van vertegenwoordigers  
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- Agent= de vertegenwoordigers 

- Principal= de vertegenwoordigden  

Soorten vertegenwoordiging 

Delegatie, vertrouwen of partijpolitiek mandaat 

Delegatie - Afgevaardigde krijgt duidelijke instructies mee → spreekbuis 
- Moet duidelijk weten wat de principal verwacht 
- Wantrouwen tegenover de vertegenwoordigers: streng 

gecontroleerd en kunnen teruggeroepen worden → doel: principal 
niet te veel macht geven  

- Nadeel: bij elke ontwikkeling terugkeren naar principal  

• Gaat als principal een persoon is 

• Gaat niet als principal een groep is  

Vertrouwen - Blijk van zeker vertrouwen voor principal  
- Principal mag zich laten leiden door opdracht 
- ‘Verbod op ruggespraakt’: principal moet autonoom een standpunt 

innemen  

Partijpolitiek mandaat - Dialoog tussen massa-samenleving en vertegenwoordiging d.m.v. 
inhoudelijke lijnen, in praktijk: politieke partijen  

- Tussen delegatie- en het vertrouwenstype in  
- Partijmandaat= vertegenwoordiging via partijen en hun programma’s 
 Responsive party model  

• De politieke partij waarvoor de kandidaat deelnaam, krijgt 
partijmandaat  

• Kandidaat: principe van loyaliteit en discipline, individuele 
vertegenwoordiger moet stemadvies van partij volgen want de 
partij heeft het mandaat  

• Kandidaat: verantwoording verschuldigd aan bevolking  
 Niet in de grondwet: politieke praktijk  
 Kritiek  

1. Delegatiemodel: “Gebrek aan mogelijkheden om het brede 
pakket op te delen”, partijprogramma te breed  

2. In vertrouwen: “Te veel beknot in vrijheid van 
volksvertegenwoordiger” 

3. Partijmandaat functioneert beter in tweepartijsystemen dan 
meerpartijensystemen  

• Coalities is compromissen sluiten en beloftes inslikken van het 
brede partijprogramma waaraan de kiezer zijn voorkeur gegeven 
heeft  

Territoriale of inhoudelijke vertegenwoordiging 

Belang van een natie - Leden van het parlement vertegenwoordigen de natie  
- Maar elke partij heeft een duidelijke eigen achterban: ingebouwde 

verwachting van het partijmandaat, maar getemperd om 
bezorgdheid over ‘het algemeen belang’  

Deelbelang van een 
kieskring 

- Parlementslid vertegenwoordigd één kieskring 
- Volksvertegenwoordiger verplicht om op te komen voor de belangen 

van zijn regio en van de kiezers in dat district 

Europees belang - Parlementsleden vertegenwoordigen 

• Het Europees belang, de Europese ‘natie’  

• Én het prograama waar hun nationale partij deel van uitmaakt  
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Vertegenwoordiging en afspiegeling 

Descriptieve representatie Substantieve representatie 

Vertegenwoordigers zijn evenredig aan 
vertegenwoordigde achtergrondkenmerken  

• Eigen vertegenwoordigers 

• Directie democratie 

• Paritaire democratie 

• Afspiegeling met gereserveerde 
zetels 

Vertegenwoordigers houden rekening met 
belangrijke thema’s van hun achterband  

• Er is slecht een verkozen selectie: 
kan vertekening betekenen  

• Parlementsleden gerekruteerd uit 
bepaalde categorieën   

 

4.3. Directe democratie 

Directe democratie= waarbij de bevolking zelf, rechtstreeks en in haar geheel deelneemt aan de 

besluitvorming 

Voordeel 

- Geen vertekening in de politieke macht 

Nadeel  

- Schaal 

- Vormen van ongelijkheid 

• Ervaren sprekers 

• Mannen beheersen debat makkelijker dan vrouwen  

• Directe democratie is zeer publiek en zichtbaar en daarom beïnvloedbaar: druk uitoefenen  

• Moeilijk om correctiemechanismen aan te brengen: laten meeslepen door emoties → 

procedures als wachtlijsten, stemming in beurten enz. is moeilijk verenigbaar met directe 

democratie 

Referendum= volksbevraging over een bepaald politiek thema aan de hand van een eenvoudige ja/nee-

vraag  

- Lijkt eenvoudig maar: een minderheid kan zo strijdlustig zijn of zo belangrijk zijn in de bevolking 

dat de beslissen toch niet wordt doorgevoerd  

- Adviserend/bindend 

• Bindend referendum= de uitvoerende macht is verplicht de beslissing uit te voeren  

• Adviserend= de uitvoerende macht kan alsnog de uitkomst naast zich neerleggen  

- Georganiseerd door de overheid / op verzoek van de bevolking  

- Andere manieren: deliberatieve jury’s bv. G1000 

 


