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Hoofdstuk 8: parlement en regering 

8.1. Montesquieu en de scheiding der machten  

Absolutisme: koning had alle macht bv. lettres de cachet: verzegelde brieven van de koning om iemand 

op te sluiten, 

Montesquieu: “concentratie van de macht lijdt tot machtsmisbruik” 

 Scheiding der machten  

• Wetgevende macht: parlement 

• Rechterlijke macht: rechtbanken en rechtscolleges 

• Uitvoerende macht: regering 

- Is sowieso inefficiënt 

- Basis van moderne staatsordening of ‘trias politica’  

• Parlementaire systemen: werken samen met hun eigen bevoegdheden en autonomie 

• Presidentieel regime: strakkere scheiding 

Amerikaanse grondwet: autonomie der machten ook sterker uitgewerkt → checks and 

balances= de drie machten houden elkaar constant in evenwicht en controleren elkaar vaak  

bv. het Hooggerechtshof mag presidentiële beslissingen vernietigen, maar president mag 

leden van Hooggerechtshof benoemen  

8.2. De kamers van het parlement 

Parlementen kunnen bestaan uit één kamer of twee kamers (= bicameralisme) waar dat vaak de 

Tweede Kamer (Kamer van Volksvertegenwoordigers) rechtstreeks verkozen worden en Eerste 

Kamer/Senaat op een andere manier  

- Bicameralisme vaak erfenis uit verleden 

- Bicameralisme: voordelen  

1. Mogelijkheid tot arbeidsspecialisatie 

• Gewone wetgevende werk / grondwetswijzigingen voorbereiden  

2. Verschillende rekrutering van politiek personeel  

• Rechtstreeks verkozen / 60 senatoren: 50 door parlement van de gemeenschappen en de 

gewesten + 10 gecoöpteerde senatoren door de 50 senatoren 

3. Kamers een ander profiel  

• Kamer: inspelen op actualiteit 

• Senaat: afstandelijkere vorm van functioneren  

4. Verkiezingen vallen niet samen om plotse politieke verschuivingen tegen te gaan  

5. Een meer evenwichtige vertegenwoordiging 

6. Zekere vertraging: niet laten meeslepen door emoties + kwaliteitscontrole  

De teloorgang van The House of Lords:  

- House of Lours of Hogerhuis in Groot-Brittannië  

- Erfelijke adel + 26 bisschoppen  

- Onafhankelijker dan House of Commons waar de regering een meerderheid heeft 

- Heeft het recht om wetten te amenderen en te vertragen 
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8.3. De functies van het parlement 

8.3.1. Representatie 

Parlementen vertegenwoordigen het volk, de natie, de kiezers 

- Petitierecht= iedere burgers kan een verzoekschrift of petitie aanbieden aan de 

volksvertegenwoordiging 

- Verscheidenheid van bevolking komt tot uiting in parlement 

• Gerrymandering= praktijk waarbij kieskringen zodanig gekozen worden dat er een 

afvaardiging van een minderheidsgroep naar het parlement kan gaan  

- Parlement moet afspiegeling zijn van de samenleving?  

• Paritaire democratie: gelijke verdeling mannelijke en vrouwelijke volksvertegenwoordigers?  

• Aanwezigheid van allochtone minderheden?  

o Worden vaak aangesproken als vertegenwoordiger van ‘hun’ gemeenschap  

8.3.2. Wetgevende functie 
Voorstellen eerst in de commissie besproken, dan naar de plenaire vergadering 

- Eerste hindernis: op de agenda van de commissie komen 

- Tweede hindernis: debatteren  

- Derde hindernis: ook in de plenaire kan men amendementen 

Nog moeilijke in bicamerale stelsels 

a. Beide kamers hebben gelijklopende bevoegdheden  

- Voorstel moet zowel door eerste als tweede goedgekeurd worden  

b. Kamers hebben specifieke bevoegdheden  

- Voorstel moet door één kamer goedgekeurd worden  

c. Mengvorm 

- Eén kamer heeft initiatiefrecht, de andere heeft controlerecht 

• België: monocamerale wetgevingsprocedure: enkel de Kamer keurt goed, Senaat kan enkel 

tussenkomen bij ‘volledig bicamerale wetten’ en ‘optioneel bicamerale wetten’ 

Staatshoofd moet ondertekenen  

Bv. Boudewijn en abortuswetgeving: troubles   

- België: staatshoofd onschendbaar, dus minister moet mee ondertekenen 

8.3.3. Deliberatieve functie 
Parlementszitting is een plaats waar ‘heftig’ gedebatteerd wordt en waar meningen botsen versus enkel 

een plaats om te stemmen  

- Bij belangrijke wetten: parlementair debat met pro en contra argumenten  

- In commissies worden vaak al grondige discussies gevoerd 

- Toon van het debat is belangrijk: symbolische manier bv. oppositie die blijft zagen, de stemming 

zal toch groene bolletjes geven, maar ze kunnen symbolisch wel de stemming vertragen  

• Bv. Amerikaanse techniek van filibusteren: parlementsleden blijven urenlang aan het woord 

om de stemming uit te stellen 

8.3.4. Controlefunctie  
- Rekenhamer/rekenhof: of de uitvoerende macht zich aan de begroting houdt 

- Parlementairen kunnen vragen stellen aan de uitvoerende macht: schriftelijk en mondeling 

- Onderzoeks- of enquêtebevoegdheid: speciale commissie gaat op onderzoek naar de fouten en 

zal aanbevelingen formuleren; hebben uitgebreide juridische bevoegdheden 
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8.4. Parlementaire en presidentiële regimes 

Parlementair regime Presidentieel regime Semipresidentieel regime 

Regering en staatshoofd zijn 
afhankelijk van vertrouwen van 
het parlement 

- Volksvertegenwoordigers 
rechtstreeks verkozen  

- Kiezen de regering 
- Bevolking kan zich 

slechts één keer 
uitspreken: bij de 
verkiezingen van het 
parlement 

Mogelijkheden macht van 
parlement inperken  

- Motie van wantrouwen: 
parlement kan enkel 
regering ontslaan bij 
alternatieve meerderheid  

Regering en staatshoofd zijn 
niet afhankelijk van vertrouwen 
van het parlement 

- President rechtstreeks 
gekozen door burgers 

- V.S.: impeachment-
procedure om president 
af te zetten  

- Bevolking spreekt zich 
twee keer uit: 
parlementsverkiezingen 
en 
presidentsverkiezingen  

- President rechtstreeks 
verkozen  

- Eerste minister moet 
vertrouwen krijgen 
van parlement 

• Moet dus voor 
twee delen 
werken: 
parlement en 
president 

Cohabitation= wanneer links 
en rechts gedwongen worden 
om samen te regeren 

8.5. De vorming van een regering 

- Presidentieel regime: president benoemt ministers 

- Parlementair regime: parlement beslist over vorming van regering 

• Coalities= tijdelijke en noodgedwongen verbond tussen twee of meer politieke 

tegenstanders 

• Veronderstelt dat de politieke tegenstanders in de coalitie willen zitten en er maximale 

macht nastreven  

Vier regels voor coalitievorming 

1. Minimal-winnig-coaltie: geen enkele overbodige partner 

2. Minimal-number-coalitie: meerderheid met kleinst mogelijk aantal partners 

3. Minimal-weight-coalitie bv. als meerderheid met 51%, dan met 51% i.p.v. 60% 

4. Minimal distance: ideologiën dicht bij elkaar bv. N-VA en Groen won’t match  

 Minderheidsregering= regering die niet beschikt over de meerderheid in het parlement 

 Oversied coalitie= de coalitie in de regering is te groot  

Verhouding regering en parlement 

- Monisme= er is één juridische entititeit, de leden van de regering zijn ook leden van het 

parlement maar staan in voor de dagelijkse uitvoering 

- Dualisme=regering en parlement staan volledig los van elkaar 

8.6. Het staatshoofd en de regering 

Staatshoofd vaak protocollaire functie 

Bv. Groot-Brittannië heeft koningin met prestige die een zekere invloed op de politiek kan uitoefenen  

Eén moment waarop koning wel een rol speelt: formateur aanwijzen bij de regeringsvorming want hij 

wordt meestal regeringsleider 
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8.7. De leden van de regering 

Eerste minister/minister-president 

- Spreekbuis en woordvoerder van de regering 

- Bepaald agenda van de ministerraad 

- Woont belangrijke vergaderingen van Europese Raad bij 

- Houdt zijn ploeg bijeen  

- Stelt zich neutraler op: ‘coacht’  

 

Functie van premier in éénpartijregering 

Bv. Groot-Brittannië, regeringsleider is ook partijleider ; V.S. premier is president (staatshoofd én 

regeringsleider)  

 

Ministers en staatssecretarissen  

- Het aantal ministers moet gelijk worden verdeeld over beide taalgroepen (eerste minister 

uitgezonderd), aantal staatssecretarissen staat niet in de grondwet 

 

Twee soorten beslissingen  

- De eigen bevoegdheden van de ministers 

- Collegiale bevoegdheden: de regering moet beslissen in de ministerraad 

• Vice-eerste-ministers waken over partijstandpunten in de beslissingen  
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