
H1: Politiek en politieke wetenschap  
 
Politiek = alles wat te maken heeft met het besturen van een samenleving 

➔ ruim: iedere groep die samenleeft 
➔ preciezer: territoriaal gebonden 

  
het proces waarbij samenlevingen op een voor de leden bindende wijze de regels 
van hun samenleven bepalen, bewaren, wijzigen of handhaven. 
→ wereld is vandaag verdeeld in staten, staten besturen grondgebied intern 

evolutie pol. cultuur: eerst zorgde politiek voor enkele basisregels waarover rechtbanken en 
politie moesten waken → hervormingen: uitbreiding naar sociale rechten 
vormen politieke systemen:  welke grote principes liggen ten grondslag? = welk politiek 
regime?  

➔ democratisch of autoritaire regimes 
➔ unitaire of federale staat 
➔ variatie in politieke instellingen en procedures vb verkiezingen 

Regels politieke wetenschap:  
- intellectuele distantie 
- wetenschappelijke methode 
- systematiek (niet alleen bij gebeurtenissen vb aanslag) 

→ kwalitatieve of kwantitatieve benadering  
→ altijd openheid! 

1.4 De instrumenten van de politieke wetenschap 
 

1.4.1 concepten  
vb polyarchie van Dahl = ideaaltypisch regime (bestaat dus niet echt) dat erg hard lijkt op 
democratie, maar dan concreter 

1.4.2 modellen 
model = voorstelling van de realiteit (maar geen reproductie, eerder een reductie)  
vb politieke kringloop van Easton  

 
 

 
 
 
 
 
(conversie = transformatie/ overgang)  

1.4.3 theorieën 
theorie = (politieke) verschijnselen beschrijven en verklaren 
→ houdt altijd een hypothese in  
 
 
 
 



H2: Staat en macht 
 
2.1 Bindende regels 
uitgangspunt = bindende regels → staat heeft monopolie op legitiem geweld 
2.2 De grondwet 

1. legt de structuur van beslissingsvormen vast 
2. bepaalt de rechten van de burgers: Magna Charta - rule of law 
3. symbolische zelf-identificatie van samenleving 

2.3 Macht 
Macht (volgens Max Weber) = dat actor A de mogelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat 
actor B een handeling verricht die B anders niet zou verrichten 
→ verschil macht en gezag  
 
 
 
in sociale relatie wil op leggen machtsuitoefening die wordt aanvaard, legitiem 

Weber onderscheidt 3 vormen gezag:  
-  traditioneel gezag: traditie + gewoonte 
- charismatisch gezag: persoonlijkheid 
- rationeel-legalistisch gezag: respect voor regels 

Kritiek def. macht: Amartya Sen  
mensen ‘echt vrij’ → al hun capaciteiten benutten  
=> wanneer mensen dit niet doen → machtsuitoefening 

Dimensies van macht 
1. Beslissen en bevelen  
2. Agenda-setting 
3. Macht als ideologische hegemonie: bestaande orde wordt niet ter discussie gesteld 

2.4 De macht van de overheid 
Proces van staatsvorming  

1. concentratie van machtsmiddelen  
2. verwerven van legitimiteit  
3. legitiem staatsgezag is gedepersonaliseerd (instellingen!)  
4. homogenisering (regels op eenzelfde manier toepassen) 

eindresultaat = moderne natiestaat 
 = natie (bevolking), staat, taal en cultuur vallen hier samen in principe 

2.5 De oorsprong van de politiek 
❖ Natuurlijke perfectie - Plato 

arbeidsspecialisatie, iedereen eigen taak maar onderdeel groter geheel => gedragen 
naar regels en normen 
strakke staatsinrichting → vrije wil enkeling ondergeschikt aan staatsbelang 
‘onbaatzuchtige elite’, politiek gebaseerd op rationele inzichten  
!zeer gevaarlijk want rationele inzicht dat de één beter is dan de ander! 
 
 

 
 



❖ Natuurlijke groei - Aristoteles  
politiek = organisch gegroeid geheel van regels en omgangsvormen 
mens is politiek dier => samen met andere leden pol. eenheid vormen 
individu niet denkbaar zonder ‘polis’ 
eudaimonia → directe democratie, ons over publieke zaak uitlaten (volksjury) 
notie: enkel voor mannelijke burgers!  
typologie staatsvormen:  

 
❖ Van God gegeven - Augustinus 

mens onvermijdelijk besmet met erfzonde 
‘aardse stad’  ↔ ‘hemelse stad’  
strakke regels: inwoners zich niet overgeven aan zondig gedrag 

❖ Gevolgd van hypothetisch sociaal contract - Hobbes, Rousseau 
Hobbes 
oersamenleving = ‘oorlog van allen tegen allen’ en ‘life is solitary, poor, nasty, brutish 
and short’ 
oorlog vermijden → burgers macht overdragen via sociaal contract aan soeverein 
heerser ‘de Leviathan’ 
Rousseau 
vrij geboren maar door rationeel denken ‘sociaal contract’ afsluiten  
burgers nog betrokken bij politieke beslissingen  
‘volonté générale’ moet altijd doorslag geven  

H3: Breuklijnen en ideologieën 
 
3.1 Tegenstellingen en breuklijnen 
Breuklijn = fundamentele, langdurig vastliggende, potentieel explosieve, 
geïnstitutionaliseerde conflictlijn tussen bevolkingsgroepen en organisaties binnen een 
politiek systeem 
Breuklijnen - Lipset en Rokkan  

1.natievorming 
1.1 centrum vs periferie  
1.2 kerk vs staat 
2. Industriële revolutie 
2.1 arbeid vs kapitaal 
2.2 stad vs platteland 

freezing hypothesis: eenmaal deze tegenstellingen er zijn, blijven ze bevroren  
→ 2 problemen: 

-  traditionele breuklijnen verzwakken 
- nieuwe politieke tegenstellingen  

Inglehart: nadat elementaire materiële behoeften bevredigd zijn, aandacht voor 
postmateriële behoeften vb cultuur,filosofie… 
Kriesi: vijfde breuklijn = winnaars vs verliezers van de globalisering 



3.3 Ideologieën 
3.3.1 Het begrip ideologie 

Ideologie = een coherent geheel van opvattingen over inrichting van de samenleving 
oorsprong ‘ideologie’ = Franse filosoof Destutt de Tracy → studie van ideeën en opvattingen 
met als bedoeling het onderscheid te maken tussen waarheid en verzinsel  
Napoleon vond dit onzin en gebruikte de term voor personen die zich laten leiden door 
hooggestemde idealen en niet door de werkelijkheid 
Marx en Engels:  
Materiële omstandigheden bepalen wat wij denken en voelen  
Ideologie = vals bewustzijn 
Enkel zij die geen materiële waarden te verdedigen hebben hebben een helder inzicht in de 
samenleving = de proletariërs 

3.3.2 Liberalisme 
Historisch gezien meest succesvolle ideologie → vrijheid nu evident 
J. Stuart Mill: overheid moet vrijheid beschermen (zo lang u de vrijheid van een ander niet 
inperkt) 
John Locke: contractbenadering → overheid ontvangt slechts hoeveelheid macht die 
burgers wensen af te staan 
klaagt absolutisme aan en pleit voor godsdienstvrijheid 
John Rawls: overheid zo min mogelijk bemoeien met individuele aangelegenheden  
!basisrechten mogen alleen ingeperkt worden als ze een bedreiging zouden vormen voor 
andere basisrechten!  

Tweede betekenis liberalisme = economisch liberalisme - Adam Smith 
! vrijheid voor econ. actoren! + maatsch. conservatiever 
‘onzichtbare hand’ + ‘laisser faire, laisser passer’  
extreme vorm = nachtwakerstaat = overheid bemoeit zich zo weinig mogelijk met het 
openbare leven en treedt alleen op als dit echt noodzakelijk is 
neoliberalisme: Robert Nozick → rol overheid moet beperkt blijven tot de verdediging van 
het privébezit 

links-liberalisme = wel filosofisch liberalisme maar ook verzorgingsstaat en soc. 
gelijkheid 

conservatief liberalisme = grotere nadruk op economisch liberalisme, vrijheid 
ondernemen!  

3.3.3 Conservatisme 
Benadrukken menselijke zwakheid 
Edmund Burke: Franse Revolutie = gevaar voor beschavingsmodel dat leidt tot 
kwaliteitsverlies, pleit voor beperkingen menselijke vrijheid 
! kracht van tradities + maatsch. normen!  
ook sceptisch t.o.v al te grote mate van overheidsinterventie  
Karl R. Popper verzet zich tegen al te utopische en grootschalige veranderingen  

 
 
 
 
 
 



3.3.4 Socialisme 
Geleidelijke veranderingen i.p.v Marxistische revolutie 
Edward Bernstein: arbeidsbevolking kan geleidelijk haar levenscondities verbeteren ook 
onder een kapitalistische staatsordening 
Jean Jaurès: socialistische partij moest samenwerken met burgerlijke partijen om zo lot 
arbeidsbevolking te verbeteren, hij geloofde ook dat socialistische regeringsdeelname in een 
aantal landen zou leiden tot grotere internationale solidariteit en zo oorlog kon vermijden  
! econ. gelijkheid + collectivistisch gericht !  

3.3.5 Christendemocratie 
Rerum Novarum: Paus Leo XIII in 1891  

→ veroordeelt nationalisme & socialisme: harmoniemodel!  
In nederland 3 christendemocratische partijen = CDA (Christen Democratisch Appèl) 
Personalisme: waardigheid menselijke persoon + authentieke, traditionele waarden 
gemeenschap 
Emmanuel Mounier: individu staat centraal  
Gevolgen Christendemocratie:  

- Anti-econisme: econ. staat ten dienste van de mens en de gemeensch.  
- Anti-etatisme: staat moet noodzakelijke randvoorwaarden scheppen waarbinnen 

individu zich via de gemeensch. kan ontplooien → subsidariteit: op zo laag mogelijk 
niveau regelen (lokaal) 

- Abraham Kuyper: ‘soevereiniteit in eigen kring’ 
3.3.6 Feminisme 

= radicale breuk met dominante politieke filosofie in het westen  
liberaal feminisme - Wollstonecraft (Bel: Marie Popelin): gelijke rechten voor vrouwen en 
mannen, er is geen enkele rede om aan te nemen dat er een verschil zou zijn in de 
rationaliteit of de intelligentie van vrouwen of van mannen → deelnemen aan politieke 
besluitvorming  
radicaal feminisme - Simone de Beauvoir = structuren zelf discriminerend → structuren 
gewijzigd  
gelijkheidsfeminisme = streven naar zo gelijk mogelijke verhoudingen  
verschilfeminisme = er zijn onoverbrugbare verschillen die we juist aan bod moeten laten 
komen en daardoor moeten vrouwen voldoende vertegenwoordigd zijn op 
besluitvormingsniveaus 

3.3.7 Nationalisme 
! autonomie voor de natie !  
Johan Gottfried Herder: volksgeist = ongrijpbaar geheel van ideeën, tradities en attitudes 
specifiek voor een volk 
kritiek: Benedict Anderson: imagined communities: grenzen ‘volk’ vaak puur toevallig  
naties worden actief gecreëerd en zijn helemaal niet organisch gegroeid 

3.3.8 Fascisme 
anti-ideologie 
eenheid van het volk → klassenstrijd = onmogelijk 
verdediging nationale gemeensch. ten koste van individuele vrijheden  
1 leidersfiguur offert zich op voor het volk 
 
 



3.3.9 Ecologisme 
ontstaan door algemene waardeverschuiving 
Antropocentrisch ecologisme: omwille van menselijk overleven wordt er gepleit voor een 
beter leefmilieu, duurzame ontwikkeling staat hier centraal  
Ecocentrisch ecologisme: beschermen biodiversiteit ongeacht belang voor de mens 
= deep ecologism: technische maatregelen zijn niet voldoende, we moeten overstappen op 
een volledig andere levenswijze 

3.3.10 Extreemrechts populisme 
bewaren van de identiteit van de groep + tegengaan bedreigingen van die identiteit = doel  
conservatief autoritarisme = het belang van recht en orde en het verdedigen van traditionele 
waarden en normen 
anti-establishmentretoriek = ‘wij zijn de spreekbuis van wat het volk echt wil’ + vijandisering 
bestaande elite 
 
H4: Democratie en politieke vertegenwoordiging 
 
4.1 Democratie: een omstreden begrip 
J.L Talmon: totalitaire democratie (vb DDR = communistische deel Duitsland) 
basisbegrippen moderne democratiebegrip  

- sociaalcontractbegrip 
- regels en procedures 
- respect voor individuele rechten 

4.2 Variaties in vertegenwoordigende democratie 
fundamentele kenmerk hedendaagse democratie = systeem van vertegenwoordiging 
agent = vertegenwoordiger 
principal = persoon of instelling die vertegenwoordigd wordt  

4.2.1 Delegatie, vertrouwen of partijpolitiek mandaat  
1. vertegenwoordiging als delegatie: vertegenwoordiger = spreekbuis 
2. vertegenwoordiging in vertrouwen (trustee) = vrijheid om zelf wijze te bepalen 
3. partijmandaat = kiezer kiezen partij en partij weet wat voorkeuren kiezer zijn (werkt 

best bij tweepartijensystemen) 
4.2.2 Territoriale of inhoudelijke vertegenwoordiging 

vertegenwoordigers moeten altijd het algemeen belang vertegenwoordigen (Ned, Bel) 
↔ elk lid van het parlement vertegenwoordigt één kieskring (VS, GB) 

4.2.3 Vertegenwoordiging en afspiegeling 
nadeel representatieve democratie = in parlement zetelt enkel verkozen selectie bevolking 
→ vertekening 
2 visies:  

- belangen niet-vertegenwoordigde groepen kunnen vertegenwoordigt worden door 
vertegenwoordiger die niet dezelfde kenmerken heeft =substantieve representatie 

- elke groep heeft eigen vertegenwoordigers nodig in het parlement = descriptieve 
representatie 
→ paritaire democratie: evenveel pol. macht voor vrouwen en mannen  

Parlement = afspiegeling bevolking → Bel: nederlandstaligen - franstaligen… 
 
 



4.3 Directe democratie 
= bevolking zelf neemt rechtstreeks, en in haar geheel deel aan de besluitvorming  
ongelijkheid: groter gewicht rijke, welbespraakte of zeer ervaren sprekers  
meer voorkomende vorm directe democratie = referendum → bindend of adviserend 
 
H5: Politieke participatie en sociale bewegingen  
 
5.1 Deelname aan de politiek 

5.1.1 Wat is participatie 
politieke participatie: 2 componenten  

1. informatie over voorkeuren volk vb door stemmen op partij, maar ook door slogans bij 
betogingen, open brieven… 

2. politieke druk zodat beleidsmakers rekening houden met vereisten bevolking vb niet 
stemmen op kandidaat of langdurige betogings- en stakingscampagnes  
(ook Rosa Parks) 

=> burgers veel instrumenten mening te geven aan beleidsmakers: 2 soorten actiemiddelen 
1. conventionele actiemiddelen: georganiseerd door overheid/ elite zelf vb verkiezingen 
2. niet-conventionele actiemiddelen: participanten bepalen zelf vorm vb betogingen  

Nu: hoog participatieniveau = sterke democratie  
5.1.2 Ongelijke participatie 

verschillende bronnen van ongelijkheid  
- onderwijsniveau: hoger opgeleiden nemen actiever deel dan laag opgeleiden  

→ dualisering: lager opgeleiden nemen niet alleen minder deel aan pol. gebeuren ze 
doen dat ook op een andere manier en in een andere omgeving  
→ ‘diplomademocratie’ 

- geslacht: kloof participatieniveau vrouwen en mannen  
→ 2 mogelijke verklaringen:  

1. ongelijkheden in privésfeer: vrouwen doen grootse deel huishouden → 
minder vrije tijd  

2. organisaties nog altijd gedomineerd door mannen → inbreng vrouwen niet 
altijd geapprecieerd → selffulfilling prophecy  

= gender gap 
5.1.3 Dalende participatie? 

In Europa: niet daling MAAR verschuiving van geïnstitutionaliseerde naar minder 
geïnstitutionaliseerde vormen van politieke participatie  
5.2 Sociale bewegingen en pressiegroepen 
pressiegroepen: overwegend doel = beleid beïnvloeden  
sociale bewegingen: ook groot aantal andere doelstellingen  

5.2.1 De rol van pressiegroepen 
maatschappelijke middenveld = geheel van organisaties dat een intermediaire functie vervult 
tussen burger en politiek systeem 
Consensusbesluitvorming = alle betrokken maatsch. groepen mogen niet alleen meepraten 
bij de bepaling van het beleid, ze mogen ook instemmen met het uiteindelijke resultaat  

primaat van de politiek = gekozen mandatarissen bezitten meeste legitimeit, meeste 
beslissingen moeten door hen genomen worden 



2 modellen relatie pol. besluitvorming en pressiegroepen:  
1. pluralisme: groot aantal onafh. belangenorganisaties, bereik elke machthebber 

beperkt tot één specifiek domein → geen concentratie van de macht en heel veel 
groepen hebben op de een of andere manier invloed op de politieke besluitvorming 
→ in de praktijk: veel kleine vakbonden actief = weinig invloedrijk (VS) 

2. corporatisme: overheid onderhandelt enkel met piekorganisaties = belangrijke en 
grote instellingen die een bepaald domein beheersen → moeilijk voor nieuwkomers 
om binnen te dringen (Bel + Ned)  
5.2.2 Recente ontwikkelingen 

ontzuilingstrend = veel organisaties die vroeger aanleunde bij een van de grote 
levensbeschouwelijke zuilen, hebben die zuilen verlaten  
nieuwe sociale bewegingen die groot deel postmoderne waarden op de politieke agenda 
plaatsen  

5.2.3 Democratische gevolgen van participatie 
gevaren belangenorganisaties:  

- free-ridergedrag - Mancur Olson  
= telkens ervoor zorgen dat je anderen laat investeren in collectieve goederen, en er 
zelf niet toe bijdragen → uiteindelijk draagt niemand nog bij aan het algemeen belang 

 enige oplossing = selective incentives → voordelen worden alleen toegekend 
aan degene die ook daadwerkelijk hebben bijgedragen  

5.3 Politieke cultuur 
= het geheel van houdingen, politieke waarden en gedragingen onder de bevolking van een 
land, zowel met betrekking tot het politieke systeem als met betrekking tot het eigen 
functioneren binnen dat systeem  
3 visies op belang pol. cultuur:  

1. institutionalisten: vooral instellingen en gevestigde handelspatronen zijn bepalend 
voor functioneren politiek  

2. Neo- institutionalisten: wanneer regels opleggen dat er per consensus moet worden 
beslist gedragen pol. actoren zich anders dan wanneer het halen van eenvoudige 
meerderheid volstaat 

3. derde groep: belang opvattingen die leven onder bevolking (vb groot deel bevolking 
staat tolerant t.o.v belastingontduiking = probleem)  

 
 
 
3 mogelijke vormen politieke cultuur  - Almond en Verba 

1. De Parochial political culture: geen onderscheid tussen pol. domein en andere 
levenssferen vb leider lokale gemeensch. ook religieuze, juridische, politieke… taak 

2. Subject political culture: burger heeft weinig of geen macht, burger = onderdaan  
3. Participant political culture: er wordt verwacht dat de burgers actief participeren  

=> Civic culture: verenigt alle ideaaltypen = burger = onderdaan → respect voor wetten en 
gezagsgetrouwheid MAAR burgers moeten ook kunnen deelnemen aan pol. besluitvorming 
→ Groot-Brittannië is volgens hun voorbeeldmodel  
Critici: radicale veranderingen kunnen goed zijn, GB te gehoorzaam → accepteren inperken 
persvrijheid  
Belangrijkste verdienste onderzoek = impact geschiedenis aantonen op huidige politiek  



Methodologische kritiek Almond en Verba:  
Ze gingen ervan uit dat pol. cultuur stabiele democratie veroorzaakt (causaliteit) terwijl ze 
enkel een correlatie konden vaststellen. Het kan even goed zijn dat het omgekeerde waar is 
of dat zowel stabiele democratie als pol. cultuur te verklaren zijn door een derde factor vb 
welvaartspeil.  
5.4 Participatie en sociaal kapitaal 

5.4.1 Wat is sociaal kapitaal?  
Robert Putman probeerde causale verband pol. cultuur en stabiele democratie wel hard te 
bewijzen a.d.h.v studie van regio’s in Italië  
=> conclusie: politieke cultuur geeft de doorslag  
Putman gebruikt term sociaal kapitaal: 3 belangrijke onderdelen hiervan 

1. vertrouwen in elkaar = samenwerken  
2. netwerken van engagement: verenigingsleven  
3. normen van wederkerigheid en gelijkheid → samenwerken is in eigenbelang  

=> conclusie Putman: regio’s waar sociaal kapitaal aanwezig is hebben meer kans om 
optimaal te functioneren en om een stabiele democratie in stand te houden 

5.4.2 Het gewicht van het verleden: path dependency 
2 soorten kritiek op onderzoek Putman en Almond & Verba  

1. kritiek op nadruk historische continuïteit 
2. kritiek op feit dat ze te weinig waardering opbrengen voor de kritische zin van de 

burgers 
Vooral Putman gaat op zoek in het verleden:  
path-dependency-verklaring = ontwikkelingspad dat een samenleving heeft gevolgd, laat ook 
nu nog zijn invloed gelden  
kritiek: 

-  te harde nadruk op onveranderlijkheid  
vb: Samuel Huntington stelt dat aantal culturele tegenstellingen onoverbrugbaar zijn 
en voor grote conflicten zullen zorgen → geen oog voor veranderende culturen  

- sociaalkapitaalbenadering geeft niet aan hoe vicieuze cirkel van wantrouwen en 
corruptie doorbroken kan worden  
5.4.3 Kritische burgers 

probleem: mensen hechten meer geloof aan democratische idealen, maar tegelijkertijd staan 
ze bijzonder kritisch tegenover instellingen en personen die deze democratische idealen 
zouden moeten uitvoeren  
 
H6: Politieke partijen en partijsystemen 
6.1 Politieke partijen in de hoofdrol 
Politieke partij = een vereniging of organisatie die deelneemt aan de verkiezingen van de 
politieke machthebbers 
Typologie = een classificatie, een indeling in grote categorieën die onderling van elkaar 
verschillen op punten die essentieel geacht worden voor de wijze waarop -in dit geval- 
politieke partijen eruit zien en functioneren binnen hun politiek systeem 
6.2 Historische typologieën 

6.2.1 Kaderpartijen en massapartijen  
Maurice Duverger: eerste echte systematische en vergelijkende analyses van pol. partijen  
→ onderscheid kaderpartijen en massapartijen  



kaderpartij: ontstaat in het prille begin van de parlementaire democratie (19e E) → 
vereniging van parlementsleden die een partij wordt wanneer parlementsleden vaste band 
proberen smeden met kiezers, beperkt aantal leden door beperkt stemrecht 
massapartij: ontstaan op het moment dat de democratie een massademocratie wordt → 
extern gecreëerd, ontstaan in de samenleving, veel grotere organisatie dan kaderpartij, 
strikte regels → plaatselijke afdelingen vormen samen provinciale of gewestelijke afdelingen 
en die vormen dan samen de nationale pol. partij, allen functioneren zoals voorzien in de 
statuten  
kritiek Michels: wie organisatie zegt, zegt oligarchie  
massapartij had ook diepe inbedding in samenleving vb volkshuizen  
Neumann stelt een gelijkaardige typologie:  

- individuele representatiepartijen = kaderpartijen  
- sociale integratiepartijen = massapartijen  

6.2.2 De volkspartij of catch-all-partij  
Otto Kirchheimer: massapartijen worden volkspartijen dit door een  
evolutie in drie fasen:  

1. ontstaan en de eerste ontw., eindigt met WO I  
2. voor het eerst regeringsverantw.: oorspronkelijk doel = kapitalistische samenleving 

diepgaand hervormen, door coalitievorming terugkomen op oorspronkelijke strategie 
→ toegevingen: gedeeltelijke en graduele hervormingen → afscheiding radicale 
vleugels  

3. vb Bad Godesberg = partijcongres waarop geheel nieuw partijprogramma wordt 
aangenomen dat breekt met marxistische theorie en pleit voor moderne en 
pragmatische sociaaldemocratie  

kenmerken volkspartij:  
- profiel vervaagt: duidelijke ideologie maakt plaats voor breder programma  
- besluitvorming wordt verder gecentraliseerd: versterkt leiderschap  
- rol individuele leden gereduceerd 
- oude ‘classe gardée’ verlaten: afstand nemen van vroegere achterban  
- banden met een heel scala aan pressiegroepen: banden met maatsch. losser maken  

diverse verklaringen:  
- groeiende econ. welvaart  
- secularisering  

6.2.3 De moderne kaderpartij of kartelpartij  
3 aspecten van de partijen:  

1. centrale partijorganisatie: nationale leidende orgaan partij  
2. partij in public office: partij die posities bekleed in parlement (en regering)  
3. partij als ledenbeweging (vermindert langzaam)  

moderne pol. partijen te vergelijken met kaderpartijen: zwaartepunt = partij in staat  
=> moderne kaderpartij  
pol. partijen hebben een aantal gemeensch. belangen: het vertegenwoordigd blijven in de 
staat en het (financieel) overleven  
=> kartelpartij  
 
 
 



Panebianco => electoraal-professionele partij  
- professionals spelen grote rol  
- office-holders = volksvertegenwoordigers vormen samen met vaste staf kern partij  
- nadruk op kiezers i.p.v leden  
- neiging zich te laten leiden door issues en minder door grote ideologieën  

6.3 Andere typologieën 
6.3.1 Classificatie op basis van organisatie  

new-politics-partijen = partijen die uitdrukkelijk aandacht willen besteden aan de wijze 
waarop ze georganiseerd zijn en willen vermijden dat de macht in de partij geconcentreerd 
raakt (oligarchie vermijden), leden krijgen zo veel mogelijk inspraak  
gebruik van principe van rotatie = niet toestaan dat mensen al te lang in leidinggevende 
positie blijven zitten  
→ verwijderen langzaam maar zeker van organisatorisch ideaal door nadelen, zeker 
wanneer partij mede bestuurt  
interne partijdemocratie blijft wel een van de centrale aandachtspunten  

6.3.2 Classificatie op basis van ideologie  
partijfamilies = partijen ingedeeld op grond van gedachtegoed  
→ aan de linkerkant ideologische spectrum: sociaaldemocraten, nieuw-linkse partijen en 
groene partijen  
→ in het centrum en aan de rechterkant van het ideologisch spectrum: christendemocraten, 
conservatieve partijen en liberale partijen  
→ agrarische partijen  
→ extreemrechtse of rechtspopulistische partijen  
→ regionalistische partijen  
er kan ook gekeken worden naar de breedte en reikwijdte van partijprogramma’s:  
apart type politieke partij = one-issue partij: wenst zich niet uit te spreken over alle aspecten 
van het beleid, maar spitst zich toe op een heel beperkt aantal aspecten ervan  

 6.3.3 Classificatie op basis van strategie 
Müller en StrØm onderscheiden 3 typen:  

1. office-seeking partij: streeft ernaar om politieke posities te veroveren (liefst in 
uitvoerende macht)  

2. policy-seeking partij: gedreven door haar programma  
3. vote-seeking partij: wil in de eerste plaats kiezers veroveren en behouden  

antisysteempartijen of anti-establishment partijen = opgericht met de bedoeling het 
bestaande politieke systeem fundamenteel ter discussie te stellen 
6.4 Partijsystemen 
een partijsysteem = geheel van alle partijen van eenzelfde politiek systeem én hun 
onderlinge relaties  
kenmerken:  
→ aantal partijen: Duverger maakt onderscheid tussen:  

- systemen met één partij = autocratie  
- tweepartijensystemen: er kunnen ook nog andere partijen actief zijn → Satori: 

onderscheid formaat en mechanisme  
formaat = hoeveel partijen er werkelijk zijn  
→ meten mate van fractionalisering of versplintering: F = 1-Σ((pi)^2) 
pi = proportie zetels in parlement  



variant op fractionalisering: effective number of parties = hoeveel partijen een rol van 
betekenis spelen  
formule: N = 1/Σ((pi)^2)  
mechanisme = a.d.h.v relevante partijen partijsysteem bepalen  

 
 

 
partij = relevant wanneer  

● coalition potential: mogelijkheid tot samen met andere partijen coalitie vormen  
● blackmail potential: partij die niet mee (wil) besturen, maar die door haar 

aanwezigheid de relaties in de het partijsysteem grondig beïnvloeden  
- meerpartijensysteem: onderscheid 

● gematigd pluralisme: ideologische verschillen tss partijen niet zo groot  
● gepolariseerd pluralisme: ideologische verschillen wel groot  

→ electorale volatiliteit: verschuiving die per verkiezing tussen partijen optreedt  
 
H7: Kiessystemen en stemgedrag 
7.1 Het belang van verkiezingen  
verschillende functies verkiezingen:  

- hoe groot partij is t.o.v vorige uitslag en t.o.v uitslag andere partijen  
- besturen ↔ oppositie  
- manier om (deel) politieke personeel te selecteren  
- interne hiërarchie partij bepalen  
- ‘wil van het volk leren kennen’ = moeilijk om uitslag te interpreteren  

Historische ontwikkelingen algemeen kiesrecht België:  
tot 1893: cijnskiesrecht  
tot 1918: algemeen meervoudig stemrecht  
1918: algemeen kiesrecht voor mannen  
1948: algemeen kiesrecht voor vrouwen  
In België en Nederland: opkomstplicht  
→ in Nederland afgeschaft = drastische verlaging van de opkomst bij verkiezingen  
regel binnen EU: iedereen die de nationaliteit heeft van één van de lidstaten maar in een 
ander land woont, daar mag deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen  
in de VS: kiezersregistratie  
→ heel lage opkomst  
dalende opkomst: de opkomst bij verkiezingen daalt langzaam maar zeker  
→ gevolgen voor legitimiteit  
verschillende verklaringen dalende opkomst:  

- alle partijen lijken tegenwoordig op elkaar  
- vooral jongere generaties gaan niet stemmen  
- mensen gaan stemmen door hun burgerzin die de opkomstplicht expliciet aanwakkert 

 
 
 
 
7.2 De selectie van de kandidaten 



Primaries of voorverkiezingen: een open verkiezingsstrijd om verkiezingskandidaat van de 
partij te worden, kiezers mogen hieraan deelnemen (VS)  
opstellen kandidatenlijst: belangrijke kandidaten worden op verkiesbare plaatsen gezet, 
wordt binnen de partij opgesteld (merendeel Europese landen)  
→ quotawet = nooit meer dan de helft van de kandidaten op een lijst mag van hetzelfde 
geslacht zijn (o.a België) 
7.3 De verkiezingstechnieken 
indeling kiessystemen:  
proportioneel of evenredig systeem = zetels verdeeld over verschillende partijen op basis 
van de proportie van het totaal aantal stemmen per partij 
meerderheidssystemen = gezocht naar ‘winnaar’, persoon of partij met meerderheid  
→ kan op 2 manieren:  

1. relatieve meerderheid (plurality) = winnaar moet meer stemmen halen dan andere 
deelnemers => grootste wint (VK, VS) 

2. absolute meerderheid (majority) = winnaar moet meer dan helft stemmen halen (Fr) 
→ er kan nog een onderscheid gemaakt worden o.b.v aantal zetels tegelijk toegewezen  

1. uninominaal systeem = toewijzing gebeurt één voor één, 1 zetel per kieskring  
2. plurinominaal systeem = meer dan één zetel tegelijk toegewezen, verschillende 

zetels per kieskring. Als er één kieskring is voor het hele land worden alle zetels in 
één keer toegewezen  

 
7.3.1 Kiessystemen met een relatieve meerderheid 
Uninominaal: first past the post  
(VS, GB, Canada, India)  
→ gaat meestal gepaard met een tweepartijensysteem  
→ voordelig voor grootste partij: hangt niet van % stemmen af maar van aantal kieskringen  
Plurinominaal: the winner takes it all  
→ per kieskring lijst van kandidaten, lijst met meeste stemmen wint en krijgt alle zetels v/d 
kieskring  
vb presidentverkiezingen VS/ Electoral College → per staat aantal electors varieert met 
grootte bevolking → meerderheid in vb Californië = 55 kiesmannen gewonnen  
→ systeem erg moeilijk voor derde kandidaat  
Kiessystemen met absolute meerderheid  
(Frankrijk)  
→ kandidaat of lijst moet meer dan helft stemmen halen 
→ geen 50% = tweede ronde:  

beperkingen = enkel personen die x % haalden of enkel 2 grootsten  
vaak onderlinge afspraken bij verlies eerst ronde oproepen om te stemmen 
op andere kandidaat  
meest gebruikt voor presidentsverkiezingen  

 
7.3.2 Proportionele kiessystemen  



= altijd plurinominaal want zetels evenredig verdelen  
2 groepen technieken om zetels te verdelen:  

- Quota  
quotum = aantal stemmen dat een partij moet halen om een zetel te veroveren  
→ simple quota = aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te 
verkrijgen zetels → er blijven nog een aantal zetels over:  

● partij met grootste rest krijgt als eerste extra zetel  
● aantal stemmen/aantal zetels + 1 =  partij met grootste gemiddelde aantal 

stemmen krijgt een restzetel  
- Delerreeks  

Systeem D’Hondt: zie monitoraat!!  
→ kleine bevoordeling grote partijen  
→ kiesdrempel van 5% in België  

7.4 Welke kandidaten zijn gekozen 
verschillende zetels per kieskring → wie krijgt zetels?  
meerderheidssysteem: winner takes all  
evenredig systeem: 2 systemen  

1. gesloten lijsten: volgorde waarin kandidaten op lijst partij staan bepaalt ook volgorde 
waarin ze gekozen kunnen worden 

2. open lijsten: aantal voorkeurstemmen dat kandidaat gehaald heeft bepaalt volgorde  
→ meestal wordt combinatie van de twee gebruikt  
→ België heeft naast lijst met kandidaten ook lijst met opvolgers (in geval van overlijden/ 
ontslag)  
7.5 Gevolgen van kiessystemen  
soort kiessysteem → aantal partijen → wijze waarop geregeerd kan worden  
als geen enkele partij voldoende zetels verovert om alleen te regeren → coalities = tijdelijk 
samenwerken om te kunnen regeren en om een meerderheid te hebben in het parlement  
Kiessystemen hebben een direct effect op het aantal vrouwelijke verkozenen  
7.6 Stemgedrag 
verschillende theoretische invalshoeken om stemgedrag te verklaren:  
A. Verklaringen op lange termijn  

- politiek sociologische benadering  
de kans dat een lid van een sociale groep op de partij van die groep stemt, bij elke 
verkiezing veel groter is dan de kans dat hij of zij op een andere partij stemt  

- sociologische theorieën  
stemgedrag verklaren vanuit attitudes vb postmaterialisme  

- rational-choice-theorieën  
stemmen = individuele keuze, kiezer kiest op basis van beschikbare informatie en na 
afweging van de voor- en nadelen van een bepaalde keuze  

B. Verklaringen op korte termijn  
- campagne-effecten  
- mediapopulariteit politici  
- toeval  

 
 
H8: Parlement en regering  



8.1 Montesquieu en de scheiding der machten  
De l’esprit de lois - Montesquieu  
→ scheiding der machten:  

- wetgevende macht = parlement  
- uitvoerende macht = regering  
- rechterlijke macht = rechtbanken en rechtscolleges  

= trias politica 
checks and balances = de machten controleren elkaar  
8.2 De kamers van het parlement  
Bicameralisme = parlement bestaat uit 2 kamers (kamer en senaat vb) 
→ voordelen:  

- arbeidsspecialisatie (vb ene kamer gewone wetgeving, andere grondige zaken zoals 
grondwetswijzigingen)  

- verschillende rekrutering politiek personeel (vb ene kamer rechtstreeks gekozen 
andere kamer aangesteld)  

- meer evenwichtige vertegenwoordiging gehele bevolking (positief voor federalisme)  
- zekere vertraging kan optreden: wet die is goedgekeurd in de ene kamer, nog eens 

volledig behandeld moet worden door de andere kamer → ook nadeel: moeilijk 
overgaan tot actie, macht verliezen regering die veel sneller reageren  

8.3 De functies van het parlement   
4 hoofdfuncties: representatie, wetgeving, deliberatie en controle 

8.3.1 Representatie 
representatieve functie = ze vertegenwoordigen het volk, de natie, de kiezers  
typisch kenmerk:  petitierecht = iedere burger kan een verzoekschrift op petitie aanbieden 
aan de volksvertegenwoordiging  
gerrymandering = ervoor zorgen dat geografisch geconcentreerde minderheidsgroepen toch 
vertegenwoordigd worden in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging  
→ er gaan meer en meer stemmen op voor een betere afspiegeling van de 
gendersamenstelling van de bevolking in het parlement → geldt ook voor afspiegeling 
allochtone bevolking  

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 moeilijker 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 (België: staatshoofd onschendbaar, dus minister moet mee 
ondertekenen) 



8.3.3 Deliberatieve functie 
parlementair debat: zonder debat is de parlementaire procedure niet legitiem  
oppositie kan procedure vertragen,.. om symbolische redenen  
vb Amerikaans filibusteren = urenlang aan het woord blijven om stemming uit te stellen  

8.3.4 Controlefunctie 
parlement moet uitvoerende macht controleren 
→ rekenkamer/ rekenhof: bijhouden of uitvoerende macht zich wel aan begroting houdt  
→ onderzoeks- of enquêtebevoegdheid: een speciale commissie gaat dan onderzoeken wat 
er precies verkeerd is gegaan in een bepaald beleidsdomein, ze zal dan ook aanbevelingen 
formuleren om dat soort toestanden in de toekomst te vermijden (gebruikt bij zaak Dutroux 
en moord op Lumumba)  
8.4 parlementaire en presidentiële regimes 
regering en staatshoofd al dan niet afhankelijk van vertrouwen parlement  
 
 
 
ja = parlementair regime nee = presidentieel regime  
typisch kenmerk: leden volksvertegenw. president is rechtstreeks verkozen door  
rechtsreeks verkozen, wijze op hun beurt burgers, parlement kan niets doen om  
regering(sleider)/ staatshoofd aan zijn termijn te verkorten 
parlement kan ‘constructieve motie VS: president is ook regeringsleider  
van wantrouwen’ indienen FR: naast president ook eerste minister 

      = semipresidentieel systeem  
cohabitation = vb linkse president moet 
samenwerken met rechtse premier  

8.5 De vorming van een regering  
parlementaire regimes met proportionele vertegenwoordiging = coalities 
4 regels voor coalitievorming:  

1. minimal-winning: bevat geen enkele overbodige partner → 1 partner stapt eruit = 
geen meerderheid meer  

2. minimal-number: nodige meerderheid bereiken met zo weinig mogelijk partners  
3. minimal-weight: zo klein als mogelijk vb meerderheid van 51% i.p.v 60% 
4. minimal distance: geen coalitie vormen met partij wiens ideologie zeer ver ligt  

varianten:  
1. minderheidsregering: beschikt niet over meerderheid in parlement, moet voor iedere 

beslissing op zoek gaan naar een meerderheid  
2. oversized coalitie: omdat bepaalde meerderheid te krap is of omdat aantal 

parlementsleden zich niet altijd loyaal en lijdzaam opstellen of om een 
grondwetswijziging te verwezenlijken  

monisme = regering maakt deel uit van het parlement 
dualisme = regering en parlement staan volledig los van elkaar soms zelfs tegenover elkaar  
 
 
 
8.6 Het staatshoofd en de regering 
protocollaire functie staatshoofd = ceremoniële functie, enkel symbolische macht  



staatshoofd heeft (in België) enkel nog duidelijk rol bij regeringsvorming (organiseren 
verkennende gesprekken, aanduiden formateur…)  
8.7 De leden van de regering 
premier = belangrijkste persoon binnen regering, woordvoerder van de regering, bepaald 
agenda ministerraad, toenemende macht op Europees niveau  
regering kan 2 soorten beslissingen nemen:  

1. minister kan binnen grenzen bevoegdheidsdomein eigen beslissingen nemen  
2. collegiale bevoegdheden waarover hele regering moet beslissen in een ministerraad 

 

 
eerste rij = premier + vice-premiers (van links naar rechts)  
Didier Reynders (MR) 
/ (Jambon is gaan ketsen)  
Charles Michel = premier  
Kris Peeters (CD&V) 
Alexander De Croo (open Vld)  
 
H9: Bestuur en beleid 
9.1 De beleidscyclus  
beleid = aspect politiek dat zich aan de outputzijde van het politieke systeem situeert, het is 
het resultaat van een hele reeks politieke processen, het is het geheel van regels waarmee 
een politieke overheid de samenleving in de ene of andere richting probeert te sturen  
beleidscyclus:  

 
model = reductie van realiteit, in realiteit lopen cycli voortdurend door elkaar  

 
 
 
 
 
 

9.1.1 Agendavorming 



begin beleidsproces → issue = probleem op publieke agenda  
3 categorieën selectiemechanismen (om te bepalen wat op publieke agenda belandt)  

1. cultuur: varieert door tijd en tussen samenlevingen  
2. politieke ideologieën structureren het bebat: problemen die binnen grote 

maatschappelijke tegenstellingen passen halen makkelijker agenda  
3. framen als een probleem dat past in aanvaarde schema’s  

agendavorming kan van bovenaf en van onderaf gebeuren  
hoe raakt een thema op de politieke agenda?  

- probleem wordt door groter aantal burgers gesignaleerd  
- eis wordt goed gecommuniceerd 
- eis van bekend persoon  
- rampen waarvan schrijnende beelden bestaan  
- events = toevallige gebeurtenissen  
- politici besteden aandacht aan de media om op de hoogte te blijven van wat er in de 

samenleving gebeurt  
fase van de agendavorming bepaalt hoe er over een probleem in kwestie gepraat kan 
worden = perceptie 

9.1.2 Beleidsvoorbereiding 
tweede fase beleidscyclus → probleem in al zijn details geanalyseerd en mogelijke 
oplossingen naast elkaar gelegd 
→ ook een fase van strijd en competitie: botsen van versch. belangen en principes  
→ aantal actoren dat deel neemt is kleiner  
stakeholders = degene die rechtstreeks betrokken zijn bij het beleid of erdoor geraakt zullen 
worden  
beleidsgemeenschappen (of policy networks) = groepen van mensen en organisaties, die 
elkaars meningen en grenzen goed kennen, en die ook op den duur een soort 
gemeenschappelijke stijl en cultuur ontwikkelen (spelen een prominente rol in de EU)  

9.1.3 Besluitvorming 
→ actoren betrokken die actief zijn binnen de politieke instellingen  
→ beslissingen die niet worden genomen even relevant als die wel worden genomen  
welke beslissingen?  
verschillende analytische theorieën:  

- rationele-actor-theorie: kosten-batenanalyse → veronderstelt eensgezindheid over 
doel en correcte info over de te verwachten gevolgen  

- bounded rationality: besluitvormers streven naar wat aanvaardbaar is  
- muddling through: proces van kleine, soms tegenstrijdige beslissingen, die proberen 

een aantal zaken voorlopig en zo goed mogelijk te regelen,  
dit incrementele proces kan op den duur wel leiden tot een grondige transformatie 
van de samenleving (vb België van unitaire naar federale staat) 

deze theorieën schenken weinig aandacht aan inhoudelijke voorkeuren besluitvormers  
→ Sabatier: 3 niveaus overtuigingen  

1. deep core beliefs: diepe overtuigingen trekken principiële grenzen  
2. policy preferences: meningen en overtuigingen over concreet beleid  
3. vormen en modaliteiten: vorm van uitvoering  

hoe beslissen?  
→ institutionele context met zijn procedures  



● parlementair systeem met 2 kamers: voor een aantal beslissingen goedkeuring beide 
kamers nodig → tweede kamer = veto player  

● in het parlement meerderheid nodig vb 2 grote partijen zonder meerderheid → derde 
kleine partij grote invloed  

● twee derde meerderheid vereist → andere kleine spelers = vetorecht  
● unanimiteit vereist → iedere speler = veto player → iedere speler evenveel voting 

power → lange en intense onderhandelingen → vaker non-decisions  
9.1.4 Beleidsuitvoering  

strijd tussen beleidsvisies en alternatieve oplossingen gaat verder  
om beleid uit te voeren → aparte reeks instellingen: overheidsadministratie (H10) 

9.1.5 Beleidsevaluatie  
permanent fenomeen dat dwars door andere fasen heen loopt 
= terugkoppeling 
9.2 Stijlen van bestuur 

9.2.1 Meerderheid of consensus 
Lijphart: 2 varianten van democratie  

1. meerderheidsdemocratie: beslissingen nemen die kunnen rekenen op een 
meerderheid van de leden van de politieke gemeenschap (vb GB → 
Westminstermodel) 

2. consensusdemocratie: streven naar steun van zo veel mogelijk leden van de 
gemeenschap (vb Zwitserland, België, EU → pacificatiemodel (samenwerking)) 

 
9.3 Politiek en economisch beleid 
beleid voeren heeft altijd rechtstreeks te maken met de econ. activiteiten  
reeks instrumenten die overheden kunnen inzetten voor hun econ. beleid:  

- geïnde belastingen  
- uitgaven: besteding geïnde belastingen 
- wetten om economisch leven te sturen  

mate waarin politieke overheden echt greep hebben op de econ. activiteiten afh. van groot 
aantal factoren:  

- beschikbaarheid grondstoffen (nu zuiver en drinkbaar water) 
- grote landen in internationale econ. verhoudingen belangrijker dan kleinere landen  

H10: Administratie en justitie 
10.1 De administratie  



10.1.1 De bureaucratie  
Max Weber: bureaucratie = typische organisatievorm van de moderniteit, toenemende 
rationaliteit en depersonalisering van onderlinge verhoudingen 
kenmerken bureaucratie:  

- duidelijk geschreven formele regels die bepalen hoe een organisatie en de leden 
ervan moeten functioneren 

- regels bepalen ook wie welke positie bekleedt, en welke posities leiding geven aan 
andere → hiërarchie  

- individuen zelf niet zo belangrijk wel hun rol  
- bureaucratie dient de staat, een zaak, een abstract principe  
- leden bureaucratie geselecteerd o.b.v expertise 
- bureaucratie past voor iedereen dezelfde regels toe  
- weinig flexibele organisatie → werkt op gestandaardiseerde wijze  

10.1.2 De taakverdeling in de administratie  
administratie van de overheid verdeeld in departementen of ministeries  
→ zelfde taakverdeling in de regering (bevoegdheden ministers)  
→ nieuwe taken = nieuwe departementen  

10.1.3 New public management 
new public management = algemene trend die in de richting gaat van meer autonomie en 
tegelijk ook in de richting van minder bureaucratie  
staat moet voorwaarden creëren opdat bepaalde diensten aangeboden kunnen worden 
(door organisaties die marktlogica gebruiken)  
overheid stelt managers aan om autonome overheidsbedrijven te leiden  
ontw. van government naar governance = van staat die alleen stuurt naar 
samenwerkingsverbanden tussen publieke en private sector  

10.1.4 Controle over de administratie  
Is de minister verantw. wanneer een ambtenaar in zijn departement een fout maakt? 
 manieren om controle over administratie te behouden:  

- spoil system (in de VS) = wanneer er een nieuwe president gekozen wordt, kan die 
de volledige top van de administratie vervangen en  

- partijpolitisering: nagenoeg alle belangrijke benoemingen komen tot stand via 
afspraken tussen de politieke partijen  

- ministeriële kabinetten: rechtstreekse en naaste medewerkers van de minister 
aangesteld, deels door de minister zelf, deels door de partij  

- ombudsman: persoon die klachten van burgers over het functioneren van de 
administratie aan kan horen en bundelen  

10.2 Justitie  
rechterlijke macht = functie politiek systeem dat waakt over de naleving van die wetten  
twee grote tradities in wijze waarop rechterlijke macht haar rol vervult:  

1. civil law: rechtsregels worden in detail neergeschreven en rechtbanken moeten 
waken over strikte naleving ervan, basis rechtsysteem = code Napoléon  

2. common law of judge made law: meer ruimte voor rechters, hun beslissingen zijn in 
sommige gevallen precedenten waarop andere rechters zich later ook baseren, 
regels kunnen in nieuwe omstandigheden andere geïnterpreteerd worden → geen 
nieuwe wet nodig = flexibel maar ook minder zeker  

techniek om onafh. rechters te garanderen = vaste benoeming  



10.3 Het leger 
militair regime: leger wordt door legerleiding ingezet om staat te controleren  
2 soorten militaire regimes:  

1. militaire junta: regime waarbij leger zelf bestuurt (leger maakt regels, voert ze uit en 
controleert ze)  

2. het leger regeert zelf niet, maar blijft wel dominante instelling van de staat 
veel legers van moderne staten worden nooit (meer) ingezet  
legers ingezet voor peace-keeping-operaties → helpen vrede te bewaren en overgang naar 
nieuw regime te begeleiden (vb bij NAVO) 
10.4 De politie  
verschillende politiediensten met verschillende taken:  

- gerechtelijke politie: onderzoek bij misdaden  
- verkeerspolitie: regelt wegverkeer en bestraft overtredingen  
- community police: kleine sociale conflicten vermijden of oplossen  

H11: Federalisme en decentralisatie  
11.1 Staatsvorming en staatshervorming 
schaalvergroting = kleinere gebieden werden samengebracht tot grotere gehelen  
11.2 Federatie en confederatie 
3 grote theoretische typen op basis van wijze waarop grondgebieden met elkaar verenigd 
zijn:  

1. unitaire staat: staat waarin territoriale deelgebieden weinig of geen bevoegdheden 
hebben, staat wordt vanuit één centraal punt bestuurd, in geval van kleinere gehelen 
gaat het om veel en relatief kleine delen (gemeenten) die ondergeschikt zijn aan 
nationaal bestuur  

2. confederatie: samenwerkingsverband tussen nationale staten die allemaal hun 
volledige autonomie bewaren, alleen samen dingen doen als iedereen akkoord is → 
unanimiteit, elke deelnemende staat behoudt mogelijkheid er weer uit te stappen  

3. federatie: unie kan beslissingen nemen die geldig en bindend zijn voor alle burgers 
die op het grondgebied van de federatie wonen, politiek systeem bestaat uit 
(minstens) twee niveaus van besluitvorming die beide autonoom zijn en die beide 
voor een aantal beleidsdomeinen de mogelijkheid en de middelen hebben om te 
besturen  
deelstaten = kleinere territoriale niveau, zijn nodig in besluitvorming op federaal 
niveau maar kunnen wel zelf zonder inmenging federale staat eigen beslissingen 
nemen  

Althusius = vader federalisme → samenleving bestaat voor hem uit een aantal elementaire 
gehelen die de eenvoudige maatschappelijke taken op zich nemen. Staat is middel om aan 
complexe problemen tegemoet te komen, staat kan niet boven eenheden staan die zich in 
de staat verbonden hebben  
subsidiariteit: groter politiek geheel heeft pas rol te spelen wanneer de kleinere gehelen of 
sociale groepen te klein of te beperkt zijn voor een bepaald probleem  
feodalisme is voorloper federalisme  
 
federaties en confederaties kunnen op 2 manieren tot stand komen:  

1. samenvoeging van staten  



2. devolutie: decentraliseren unitaire staat, vraag van deelgebieden voor grotere 
bestuursautonomie  

11.3 Pro of contra de centrale staat?  
federalist papers = collectie brieven van fervente verdedigers van de nieuwe federale 
grondwet van de VS 
voordelen federalisme:  

- sociaal-economische bevoegdheden moeten federaal zijn om gelijkheid voor alle 
burgers te garanderen (deelstaten niet allemaal zelfde middelen)  

- beste manier om fundamentele vrijheden overal op dezelfde manier te laten 
respecteren, is ze toe te vertrouwen aan de hoogste overheid  

- cultureel argument: verspreiden macht over versch. deelstaten kan gevaar 
betekenen voor nationale eenheid  

nadelen federalisme:  
- deelstaten zijn kleiner dus staan dichter bij de burger  
- cultureel argument: verdedigen regionale eenheid  

11.4 De instituties van een federale staat  
11.4.1 De verdeling van de bevoegdheden  

precieze verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de deelstaten 
wordt vastgelegd in de grondwet  
veel federaties zijn langzamerhand meer gecentraliseerd  
→ vooral na crisis 2008  
     → In VS president Roosevelt: New Deal = grootscheeps programma voor activering 
economie  
federale bevoegdheden:  

- buitenlandse politiek  
- defensie  
- bevoegdheidsverdeling is formeel vastgelegd en voortdurend in beweging  

11.4.2 Exclusieve of overlappende bevoegdheden 
exclusieve of homogene bevoegdheden: taken heel precies afgebakend, beide niveaus 
krijgen keurige en vrij homogene pakketten toegewezen  
overlappende of concurrerende bevoegdheden: beide niveaus bevoegd voor eenzelfde 
beleidsdomein → 2 redenen:  

1. beleidsdomeinen zijn niet statisch, manier waarop ze ingevuld worden verandert 
voortdurend  

2. bewuste keuze  
11.4.3 Symmetrie en asymmetrie  

symmetrische bevoegdheidsverdeling = alle deelstaten van een federatie dezelfde 
bevoegdheden  
territories = gebieden die ook deel uitmaken van de federatie, maar die geen of veel minder 
bevoegdheden hebben dan de deelstaten  
gebieden met een speciale status = gebieden die genieten een autonomie en zelfbestuur die 
niet aan de rest van het grondgebied gegeven worden 
asymmetrische bevoegdheidsverdeling = decentralisering die rekening houdt met de 
specifieke vragen die bestaan in sommige delen van het nationale territorium (VK)  

11.4.4 Functionele of jurisdictionele bevoegdheidsverdeling 



 jurisdictionele bevoegdheidsverdeling = elk niveau van de besluitvorming krijgt krijgt alle 
aspecten van de besluitvorming toegewezen (maken van wetten en uitvoering) 
functionele bevoegdheidsverdeling = functies of aspecten van de besluitvorming worden 
verdeeld  

11.4.5 Een tweede kamer 
federale unie vertegenwoordigen d.m.v:  

- parlement dat gehele bevolking vertegenwoordigt  
- parlement bestaat uit vertegenwoordiging deelstaten (elke burger gelijk 

vertegenwoordiging → deelstaten met grotere bevolking, groter aantal 
vertegenwoordigers)  
11.4.6 Belangenconflicten en overleg 

twee grote soorten conflicten: belangenconflicten en bevoegdheidsconflicten  
1. belangenconflict: beslissingen en activiteiten van een van de overheden geeft aanleiding 
tot protest bij een andere overheid, omdat die meent dat haar belangen geschaad worden → 
via intergouvernementele relaties wordt omgegaan met dit soort conflicten  

11.4.7 Bevoegdheidsconflicten  
2. bevoegdheidsconflict: ontstaat wanneer handeling van een overheid in een federale staat 
een inbreuk is op de geldende verdeling van bevoegdheden → toevertrouwd aan 
grondwettelijk hof  

11.4.8 Financiering en herverdeling 
2 principes die gevolgd kunnen worden:  

1. eigen verantwoordelijkheid: wanneer een staat of een deelstaat beleidskeuzes 
maakt, hij ook de consequenties ervan moet dragen (armere deelstaten worden 
armer en rijken rijker) 

2. herverdeling/ solidariteit tussen regio’s: federale overheid zorgt ervoor dat fiscale 
opbrengsten uit rijkere deelstaten niet helemaal naar die deelstaten terugvloeien, 
maar overgeheveld worden naar de andere deelstaten om zo de verschillen weg te 
werken  

11.5 Lokale besturen  
intermediair bestuursniveau = niveau tussen nationaal en lokaal  
gevolg vorming nationale staten = gelijkschakeling lokale besturen  
lokale besturen staan onder administratief toezicht  
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

 
  

 



 
 


