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HOOFDSTUK 2 
CLASSIFICATIE VAN KIESSTELSELS 

 

 
1. Inleiding 
 
Door de veelheid aan kiesstelsels wordt er doorgaans een tweeledig onderscheid gemaakt op basis 
van de uitkomst van een kiesstelsel.  
 

Proportioneel stelsel Niet-proportioneel stelsel 
Stemmen ≈ zetels 

 
Stemmen ≠ zetels 

Dit gebeurt aan de hand van de electorale formule 
 
 

2. Categorieën van kiesstelsels 
 
2.1. Meerderheidsstelsels 
 

• Kiesstelsel op basis van plurality 
 

o Eennamig meerderheidsstelsel met relatieve meerderheid – Het typevoorbeeld 
van dit stelsel is het Britse First Past The Post-systeem (FPTP). In elk kiesdistrict kan 
maar één kandidaat per partij, waarbij de kandidaat met het meeste aantal 
stemmen wint de zetel. Het is dus bijzonder disproportioneel.  
 

o Meernamige meerderheidsstelsel met relatieve meerderheid 
 

§ Bloc Vote – In elk kiesdistrict kunnen de kiezers evenveel stemmen als 
zetels uitdelen, waarbij de kandidaat met het meeste aantal stemmen wint 
de zetel. Het is enkel minder disproportioneel wanneer kiezers niet al hun 
stemmen aan één partij geven.  
 

§ Party Bloc Vote – In elk kiesdistrict komen meerdere kanidaten per partij 
op, maar de kiezer kan enkel kiezen tussen de partijen. De partij met het 
meeste aantal stemmen wint alle zetels. 
 

• Kiesstelsels op basis van majority 
 

o Two Round System – Er worden een tweede ronde georganiseerd in een 
kiesdistrict wanneer geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de 
stemmen heeft. De twee bestscorende kandidaten krijgen een plaats in de tweede 
ronde zoals bij de Franse parlementsverkiezingen.  
 

o Alternative Vote – Het is een preferentieel systeem waarbij de kieze in de eerste en 
enige ronde de kandidaten moet ordenen volgens zijn voorkeur. Wanneer niemand 
van de kandidaten de absolute meerderheid van de stemmen heeft wordt de 
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kandidaat met het laagste aantal stemmen geëlemineerd. Die zijn stemmen gaan 
naar de eerstvolgende kandidaat die de voorkeur heeft tot dat een kandidaat de 
absolute meerderheid behaalt. 
 
 

2.2. Proportionele stelsels  
 

• Lijstproportionele stelsels – Elke partij heeft een lijst met meerdere kandidaten voor elk 
kiesdistrict, waarna de zetels proportioneel worden verdeeld over de kandidaten en 
partijen.  
 

• Single Transferable Vote – Elke partij heeft een lijst met meerdere kandidaten. Kiezers 
geven voorkeursstemmen en van zodra een bepaalde kandidaat verkozen is worden de 
surplusstemmen gegeven aan de eerst opvolgende voorkeur.  
 

 
2.3. Gemengde stelsel 
 

• Parallelle systemen – Deze kiesstelsels hebben elementen van proportionele en 
meerderheidsstelsels die onafhankelijk van elkaar werken. 
 

• Mixed-Member Proportional Systems – Deze kiesstelsels wenden elementen van het 
propotioneel model als correctiefactor op de verdeling van de zetels.  
 

 
2.4. Andere stelsels 
 

• Non-Transferable Vote (SNTV)  
• Limited Vote 
• Borda Count 

 
 

3. Variaties in kiesstelsels   
 
3.1. Districtgrootte  
 
De districtgrootte of district magnitute (DM) geeft de gemiddelde grootte weer van de 
kiesdistricten in een land.  
 

𝐷𝑀 =	
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑧𝑒𝑡𝑒𝑙𝑠

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑘𝑖𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
 

 
In een typisch multipartijenstelsel met een goede omzetting van stemmen naar zetels is een DM 
van minimaal vijf of zes nodig. 
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3.2. Stemprocedure (ballot structure)  
 
We maken een onderscheid tussen categorische kiesbrieven waarbij men slechts een keuze moet 
maken tussen een aantal kandidaten en ordinale kiesbrieven waarbij men de kanidaten moeten 
rangschikken.  
 
 
3.3. Vrije keuze van de kandidaten of niet? 
 
Dit onderscheid heeft enkel betrekking op proportionele systemen waarbij er een onderscheid 
wordt gemaakt tussen open en gesloten lijsten.  
 

• Open lijsten – De kiezer kan stemmen op de kandidaten die hij wilt en bij volledig open 
lijsten zijn er geen enkele beschermingsmechanismen voor kandidaten. 
Voorbeeld : Enkel meerdere namen binnen een partij aanduiden zoals het geval is in België. 
 

• Gesloten lijsten – Kiezers kunnen enkel voor een partij stemmen die op voorhand de 
volgorde van de kandidaten bepaalt.  
 

 

4. Verspreiding van de stelsel over de wereld 
 
Er zijn ongeveer evenveel landen die een proportioneel systeem als een meerderheidssysteem 
gebruiken. Het meest gebruikte meerderheidssysteem is het FPTP-systeem dat verklaard kan 
worden door het kolonialisme.  
 
 

5. Begrippen kiesstelsels en vertegenwoordiging   
 
Er zijn twee visies op vertegenwoordiging: 
 

• Descriptieve vertegenwoordiging – Dit is het microcosmos-idee van John Adams die 
geloofde dat het parlement een exact portret van de hele bevolking moet zijn. De 
samenstelling van het parlement staat centraal. 
 

• Substantiële vertegenwoordiging – Dit is gebasseerd op de principal agent-visie die stelt 
dat de volksvertegenwoordigers niet de maatschappij moeten weerspiegelen, maar dat zij 
zich moeten inzetten voor het algemeen belang.  
 
De onderliggende redenering is dat zij dat effectief zullen doen omdat ze anders niet 
herverkozen worden.  
 
Er is een duidelijke correlatie tussen voorstanders van deze visie en die van het 
meerderheidssysteem. 
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6. Kunstmatige vertekeningsmechanismen   
 
6.1. De ongebalanceerde kieskringen (malapportionment)  
 
Ongebalanceerde kieskringen verwijzen naar de situatie waarbij er binnen een kiesdistrict een 
onnatuurlijk grote concentratie is ten voordeke van de ene partij ten opzichte van de andere 
partijen.  
 
Het is niet altijd negatief aangezien het soms de bedoeling kan zijn om sommige groepen te 
overtegenwoordigen.  
 
Een onvermijdelijke vertekening is het verouderen van kiesdistricten ook wel creeping 
malapportionment genoemd. 
 
 
6.2. Gerrymandering 
 
Hierbij worden de grenzen van de kiesdistricten op een vrij onlogische en zeer grillige manier 
vastgelegd met het oog op het opdrijven van het aantal winstkansen van één partij. Bij 
tullymandering verkijgt men het tegenovergestelde effect dan wat men voor ogen had. 
 
 
6.3. Kiesdrempel 
 

• Formele kiesdrempel – Het is een minimumpercentage dat een partij of kandidaat moet 
behalen om in aanmerking te komen voor een zetel. Soms is er een dubbele formele 
kiesdrempel. 
 

• Natuurlijke of effectieve kiesdrempel – Deze worden niet aan de hand van een wet 
opgelegd, maar zijn het gevolg van de mathematische berekenwijze waarop stemmen in 
zetels wordt omgezet. 
 

 
6.4. Antipartijwetgeving 
 
Hierbij worden de activiteiten van bepaalde partijen verboden omdat ze de democratie zouden 
kunnen beschadigen.  
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HOOFDSTUK 3 
HET BRITSE FIRST PAST THE POST SYSTEEM 

 

 
1. Inleiding 
 
Zoals eerder vermeld is het Britse First Past The Post systeem een van de meest voorkomende 
meerderheidsstelsels. Hierbij is de kandidaat met de meeste relatieve stemmen verkozen. Een 
absolute meerderheid is dus niet nodig. Daardoor wordt het gerekend tot de plurality-stelsels. 
 
 

2. Het Britse kiesstelsel in een notendop 
 
2.1. Kiesdistricten 
 
In elke kieskring kan maar één persoon verkozen worden met een relatieve meerderheid van de 
stemmen. Het Verenigd Koninkrijk is onderverdeeld in 650 kiesdistricten, waar in 649 verkiezingen 
worden gehouden doordat het kiesdistrict van de voorzitter van de House of Commons omdat  
deze persoon neutraal moet zijn.  
 
 
2.2. By-elections 
 
Er worden tussentijdse verkiezingen georganiseerd in een kiesdistrict wanneer een Member of 
Parliament (MEP) overlijdt of zijn ontslag geeft.  
 
 
2.3. Safe seats vs. marginal seats 
 
Safe seats zijn kiesdistricten waarin een partij een zeer grote meerderheid heeft en zich geen 
zorgen hoeft te maken om die zetel kwijt te spelen, terwijl dat bij marginal seats niet zo is. 
 
Het bepalen van safe seats en marginal seats gebeurt aan de hand van verschillende criteria: 
 

• Het aantal partijen dat deelneemt aan de verkiezingen; 
• De onderlinge verhoudingen tussen die partijen; 
• De score van de partijen in de opiniepeilingen. 

 
 

3. Gevolgen van het Britse kiesstelsel 
 
3.1. Een tweepartijensysteem 
 
Momenteel zijn het slechts twee partijen die de verkiezingen domineren en bevestigd dus de wet 
van Duverger over meerderheidsstelsels. Echter stellen we dat dit relatief is aan de hand van de 
volgende vaststellingen: 



 6 

• Verkiezingenspartijen – In 2010 namen 127 partijen deel aan de verkiezingen en in 2019 
namen er 68 partijen deel aan de verkiezingen. 
 

• Zetels in het House of Commons – Er zetelen 10 partijen in het parlement. 
 

• Nationalistische partijen – In onder andere Schotland hebben de nationalistische partijen 
een groot deel van de stemmen. 
 

• Stemmenaandeel – In de stembusslag van 2010 en 2017 had geen enkele partij de 
absolute meerderheid van de stemmen. Verder behalen zowel Labour als de Conservatives 
tijdens sommige verkiezingen een zeer laag stemmenaandeel. 

 
 
3.2. Disproportionaliteit tussen stemmen en zetels  
 
Het verlies in stemmenaandeel vertaalt zich niet altijd in een verlies van zetelaandeel voor beide 
partijen. Die disproportionaliteit kan verklaard worden aan de hand van enkele factoren: 
 

• Geografische spreiding of concentratie van stemmen – De mate van disproportionaliteit 
hangt af van de mate waarin een partij een matig aantal stemmen gelijkmatig over alle 
kiesdistricten heen behaalt of haar stemmen geconcentreerd zijn in een beperkt aantal 
kiesdistricten. 
 

• Indeling kiesdistricten – De indeling van de kiesdistricten zorgt ook voor meer 
proportionaliteit door: 
 

o Grootte van kiesdistricten – Niet alle kieskringen zijn even groot maar toch 
hebben ze maar één zetel in de House of Commons.  
 

o Boundary Commissie – Deze wordt voorgezeten door de voorzitter van de House 
of Commons en bestaat uit tiental ambtenaren aangeduid door de deputy prime 
minister die zich bezighoudt met het aanpassen van de grenzen van de 
kiesdistricten. 
 
Dit gebeurt door de Parliament Constituencies Act van 1986. Er is telkens een 
Boundery Commissie voor England, Wales en Schotland. 
 

o Gerrymandering 
 

 

4. Voordelen en nadelen van het First Past The Post systeem 
 

Voordelen 
 

Nadelen 

Dualiteit – Er is een duidelijke keuze tussen 
twee partijen. 
 
Stabiliteit – Het zorgt voor een 
eenpartijregering die zeer stabiel zijn. Wanneer 
er geen absolute meerderheid is in het House 

Kleinere partijen – Voor nieuwe en kleine 
partijen is het zeer moeilijk om een plaats in 
het parlement te bemachtigen.  
 
Allochtone en vrouwelijke kandidaten – Zij 
geraken nauwelijks in het parlement. Dat 
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of Commons dan spreken we van een hung 
parliament. 
 
Cohorente oppositie – De oppositie is minder 
verdeeld en versnipperd, waardoor er zich een 
schaduwkabinet kan vormen. Hierdoor wordt 
de oppositie veel slagkrachtiger en worden 
poltici voorbereid op een mogelijke positie 
wanneer ze aan de macht zijn.  
 
Volkspartijen – Doordat de partijen veel 
kiezers moet aantrekken worden ze verplicht 
om een volkspartij te zijn. 
 
Extreme partijen – Doordat de partijen een 
breed publiek moeten aantrekken is de kans 
op de vorming van extreme partijen redelijk 
klein.  
 
Vertegenwoordigers – Door het 
meerderheidsstelsel zijn de parlementsleden 
veel beter betrokken bij het lokale niveau van 
hun kiesdistrict omdat ze daar herverkozen 
moeten worden en ze zullen dus hun belangen 
beter verdedigen.  
 
Individuele strijd – Kandidaten worden 
eerder verkozen door hun competenties dan 
de partij waartoe ze behoren in hun 
kiesdistrict. 
 
Transparantie – De kiezer heeft een duidelijk 
overzicht van het politiek landschap en hoe 
verkiezingen en regeringsvorming verloopt. Ze 
weten waarvoor ze stemmen. 

vrouwen in meerderheidsstelsels minder in het 
parlement zetelen is bevestigd in de studie van 
Pippa Norris. 
 
Gevaar op partijvorming op basis van clan of 
etniciteit – Dit kan leiden tot interne 
spanningen en bedreigingen voor het 
democratisch systeem. 
 
Verloren stemmen – Door de relatieve 
meerderheid gaan zeer veel stemmen 
verloren. 
 
Publieke opninie – De publieke opinie kan 
ervoor zorgen dat er vaak afwisselende 
regeringen zijn waardoor er geen lange termijn 
beleid gevoerd kan worden. 
 
Gevoeligheid voor marge – De resultaten zijn 
zeer afhankelijk van de grenzen van de 
kiesdistricten. 
 

 
 

5. House of Lords  
 
5.1. Samenstelling  
 
Vroeger was de House of Lords een bastion van conservatieve edellieden die niet rechtstreeks 
verkozen was foor de bevolking, maar door erfopvolging in deze kamer zetelden. Tony Blair wou 
komaf maken met het democratisch tekort van deze kamer aan de hand van de Constittional 
Reform Act waarbij de law lords, rechters die oordeelden over de hoogste beroepsinstanties van 
burgerlijke en strafrechtelijke zaken, afgeschaft. Zij mochten voortaan zetelen in de Supreme 
Court waarbij ze dus nu deel uit maken van de rechtelijke macht en niet de wetgevende macht. 
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Er zijn drie soorten leden die in de House of Lords zetelen:  
 

• Life peers – Deze leden worden voor het leven benoemd door het staatshoofd op advies 
van de eerste minister. 
 

• Clerus – Deze leden zijn 2 aartsbischoppen en 24 bischoppen van de Anglicaanse Kerk. 
 

• Erfelijke adel – Deze leden zijn erfadelijke leden van het Hogerhuis. 
 

 
5.2. Taken  
 
De taken van de House of Lords is vastgelegd in de Parliaments Act van 1911. De House of Lords 
kan enkel controle op wetteksten doen en kan zelf geen wetgeving initiëren. Het kan hoogstens 
een wettekst schorten en de tenuitvoerlegging voor een bepaalde tijd vertragen, maar ze hebben 
geen veto over wetgeving. 
 
 

6. Relatie tussen wetgevende en uitvoerende macht  
 
6.1. De uitvoerende macht gedomineerd door de prime minister 
 

• Monarch – Deze heeft een ceremoniële functie. De monarch geeft één keer per jaar de 
King’s of Queen’s speech bij het openen van het parlementair jaar en vertegenwoordigd 
het Verenigd Koninkrijk in het buitenland. Verder is die ook het hoofd van de Anglicaanse 
Kerk.  
 

• Eerste minister – Deze staat aan het hoofd van Her or His Majesty’s Most Loyal 
Government. De eerste minister dankt zijn sterke positie door verschillende factoren: 
 

o Samenstelling van de regering – De eerste minister stelt eigenhandig zijn 
regeringsploeg samen (uit leden van het Lagerhuis of Hogerhuis) en doet 
gewoonlijk een keer per legislatuur een cabinet shuffle.  
 

o Partijvoorzitter – De eerste minister is ook de partijvoorzitter van de regerende 
partij. 
 

o Vertegenwoordiging – De eerste minister vervult veel rollen in verband met de 
vertegenwoordiging van het Verenigd Koninkrijk in het buitenland in plaats van de 
minister van Buitenlandse Zaken. 
 

De macht van de eerste minister is echter door de Fixed Term Parliaments Act in 2011 
gelimiteerd doordat die niet meer zomaar tussentijdse verkiezingen kan uitroepen. Die zijn 
voortaan enkel mogelijk door een constructieve motie van wantrouwen. 
 

• Kernkabinet – Dit is het geheel van cabinet ministers, junior ministers en non-cabinet 
ministers. 
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6.2. Een statig maar onmachtig parlement 
 
Het parlement in het Verenigd Koninkrijk kent een zeer strenge partijtucht, de regering bepaalt op 
verschillende manieren het verloop van de parlementaire werkzaamheden en de meerderheid van 
de regerende partij zorgt ervoor dat het zwaartepunt van de wetgeving bij de uitvoerende macht 
ligt.  
 
 

7. Kenmerken van het Westminstermodel  
 

• Eenpartijregering 
• Dominantie van de regering op het parlement 
• Tweepartijensysteem 
• Kiessysteem aan de hand van relatieve meerderheid 
• Pluralisme van belangengroepen 
• Unitair en gecentraliseerd bestuur van het land 
• Eenkamerstelsel 
• Grondwettelijke flexibiliteit 
• Afwezigheid van gerechtelijk toezicht 
• Centrale bank wordt gecontroleerd door de regering 
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HOOFDSTUK 4 
ABSOLUTEMEERDERHEIDSSTELSELS 

 

 
1. Alternative Vote 
 
1.1. Kenmerken van het Alternative Vote-stelsel  
 
Dit meerderheidsstelsel vertrekt van de vereiste dat de kandidaat een volstrekte meerderheid van 
de stemmen achter zijn naam moet hebben. Het is voorts een preferentieel systeem, want de 
kiezer moet de voorkeur voor meerdere kandidaten uitspreken. Er zijn twee soorten: 
 

• Full preferential voting – De kiezer moet alle kandidaten rangschikken. 
 

• Optional preferential voting – De kiezer kan kiezen hoeveel kandidaten hij wilt 
rangschikken.  

 
Normaal komt het enkel voor in eennamige kiesdistricten, maar kan ook gebruikt worden in 
kiesdistricten met meerdere kandidaten per partij.  
 
 
1.2. Voordelen 
 

• Eenmalige verkiezing – Ondanks dat er maar één ronde is, is men zeker dat alle 
kandidaten een absolute meerderheid hebben wat er ook voor zorgt dat de 
organisatiekost voor de overheid en de burger zo klein mogelijk is. 
 

• Stabiele regering – Het stelsel bevoordeelt grote partijen en zorgt dus voor stabielere 
regeringen. 
 

• Publieke opinie – De identiteit en publieke opinie is zo het best weerspiegelt.  
 

• Pre-electorale akkoorden – Er wordt meer samengewerkt tussen partijen en er wordt 
minder negatieve campagne gevoerd. 
 

• Minder polarisatie – Er is minder polarisatie dan het tweerondensysteem. 
 

• Verdeelde samenleving – Een verdeelde samenleving kan deze manier van stemmen goed 
gebruiken. 
 

 
1.3. Nadelen  
 

• Complex – Het systeem zorgt voor minder transparantie en het aantal ongeldige stemmen 
is hoger. 
 

• Eennamige kiesdistricten – Het werk zo goed als enkel in eennamige kiesdistricten.  
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• FPTP – Het verschil met het FPTP systeem mag niet overschat worden.  
 

• Donkeyvoting – Er is de kans dat mensen gaan rankschikken naargelang de volgorde op 
het stembiljet. 
 

 

2. Tweerondenstelsel 
 
Bij het tweerondenstelsel moet een van de kandidaten de meerderheid van de stemmen behalen 
alvorens hij of zij verkozen is. Er zijn twee varianten: 
 
 
2.1. Majority Run-Off Two-Round System 
 
In dit stelsel moet een kandidaat de absolute meerderheid halen. Als geen enkele kandidaat dat 
haalt in de eerste ronde, dan mogen de twee beste deelnemen aan een tweede ronde. 
 
 
2.2. Majority-Plurality Two Round System  
 
Om in de eerste ronde verkozen te worden geldt een dubbele voorwaarde. De winnende kandidaat 
moet de absolute meerderheid van de stemmen hebben, maar moet ook 25% van de ingeschreven 
kiezers vertegenwoordigen.  
 
Als er een tweede ronde moet georganiseerd worden dan mogen enkel zij deelnemen die 12,5% 
van de kiezers achter zich weet te scharen. In de tweede ronde is een relatieve meerderheid 
genoeg om verkozen te worden. 
 
De kiesdrempel van 12,5% is niet utopisch om te behalen voor partijen en het is een incentive om 
proberen grotere volkspartijen te bekomen. Echter kan het systeem disproportioneel werken 
doordat het zeer moeilijk is voor nieuwe politieke bewegingen om verkozen te geraken. 
 
2.3. Voordelen  
 

• Tweede kans – Kiezers krijgen twee keer de kans om zich uit te spreken. 
 

• Alternatieve keuzes – Er zijn duidelijke alternatieven doordat ook krachten worden 
gebundeld in de tweede ronde. 
 

• Minder vote splitting – Partijen die ideologisch dichtbij elkaar liggen snoepen niet van 
elkaar stemmen af waardoor misschien een derde minder favoriete kandidaat wint. 

 
 
2.4. Nadelen 
 

• Organisatiekosten – De organisatiekosten voor de overheid en burger zijn groter. 
 

• Disproportioneel  
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• Blokvorming – De stabiliteit van tijdelijke coalities is niet sterk. 
 

• Verdeelde samenleving – Hiervoor is dit kiesstelsel niet ideaal. 
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HOOFDSTUK 5 
DE WERKING VAN DE VIJFDE FRANSE REPUBLIEK 

 

 
1. Voorgeschiedenis 
 
Frankrijk kende voorheen een onstabiel politiek klimaat dat te wijten was aan het proportioneel 
kiesstelsel en de bittere machtsstrijd tussen de verschillende politieke partijen tijdens de Vierde 
Franse Republiek.  
 
De onmiddelijke aanleiding van de implosie van de Vierde Franse Republiek was de Algarijnse 
kwestie. De toenmalige president Coty kon de situatie niet aan en vroeg hulp aan de Gaulle. Deze 
schreef de grondwet van de Vijfde Franse Republiek op basis van drie basisprincipes: 
 

• Algemeen kiesrecht 
• Duidelijke scheiding tussen de wetgevende en uitvoerende macht 
• De regering is verantwoording verschuldigd aan het parlement 

 
 

2. Kenmerken van de Vijfde Republiek 
 

• De president wordt rechtstreeks verkozen – Het is echter geen volwaardig presidentieel 
stelsel, want men kent nog steeds een aparte functie van premier. 
 

• Duaal of tweehoofdig politiek leiderschap – De staatsleider en regeringsleider zitten niet 
vervat in dezelfde functie.  
 

• Stabiliteit – De gemiddelde ambtstermijn van een president is hoog. 
 

• Wijziging van de grondwet – Er zijn grosso modo vier redenen om de grondwet te 
wijzigen: 
 

o Verhogen van de kwaliteit van de democratie; 
o Decentralisatie; 
o Europese integratie; 
o Aanpassing van het politiek systeem. 

 
• Wijziging van de kieswetgeving voor de parlementsverkiezingen – De wijziging van de 

kieswetgeving kent zeven belangrijke veranderingen tussen het begin van de de Vierde 
Franse Republiek en de tweede ambstermijn van Mitterand doordat die niet in de grondwet 
is vastgelegd in vergelijk met de presidentsverkiezingen. 
 

• Individuele politici en partijleiders, een sterke personalisering – In Frankrijk hebben 
politici een zeer lange carrière zoals de Gaulle, Mitterand en Chirac. Een bijkomend gevolg 
is dat er zwakke partijstructuren zijn. 
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• Le fait majoritaire – Ze gaan ervan uit dat de president en de regering uit hetzelfde 
politiek kamp komen. 

 
 

3. Gevolgen van het semipresidentieel systeem 
 
3.1. De acht presidenten van de Vijfde Franse Republiek 
 

• de Gaulle 
• Pompidou 
• d’Estaing 
• Mitterrand 
• Chirac 
• Sarkozy 
• Hollande 
• Macron 

 
 
3.2. Het statuut van de president  
 
De sterke positie van de Franse president blijkt onder meer uit de volgende kenmerken: 
 

• De Franse president wordt rechtstreeks verkozen 
 

• Frankrijk kent geen vice-president, maar de president wordt bij afwezigheid eerst 
vervangen door de voorzitter van de Senaat en daarna de regering.  
 

• De president kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn beleidsdaden. 
 

 
3.3. De bevoegdheden van de president 
 

• Pouvoirs propres – Dit zijn de bevoegdheden die exclusief domein van de president 
behoren: 
 

o Aanstelling van de eerste minister. 
 

o De president heeft hert recht om het parlement te ontbinden en communiceert 
ermee aan de hand van messages, want hij is niet welkom tijdens de zitting van het 
parlement. 
 

o Wetten goedkeuren of afkeuren, waarna de tekst bij afkeuring herzien wordt. Er is 
hier geen beroepsmogelijkheid meer. 
 

o Uitschrijven van referenda, waarbij het initiatief officieel wel van de regering moet 
komen. Echter kan het parlement dit ook wanneer 1/5 van de leden die 1/10 van 
het electoraat vertegenwoordigd stemt voor de organisatie van een referenda.  
 
Het kan enkel gaan om een wet die minder dan een jaar oud is. 
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Bij goedkeuring van de bevolking moet de president het na 15 dagen ook 
goedkeuren en bij afkeuring van de bevolking kan er de komende twee jaar geen 
nieuw referenda worden georganisseerd. 
 

o Volmachten kan de president verkrijgen wanneer die de noodtoestand uitroept. 
Dat kan enkel onder bepaalde voorwaarden: 
 

§ Er moet een reële bedreiging zijn; 
§ Alvorens dat de doen moet die een aantal consultaties doen; 
§ Het parlement behoudt het recht om te vergaderen en kan tijdens niet 

ontbonden worden. 
 

• Pouvoirs partagés – Dit zijn de bevoegdheden die de president deelt met de eerste 
minister. 
 

o De leden van de regering worden samen benoemd door de president en de eerste 
minister. 
 

o De president is de eigenlijke voorzitter van de ministerraad.  
 

o De president kan het parlement in buitengewone zitting bijeenroepen waarbij hij 
die vergadering zelf voorzit.  
 

o Het voorstel tot wijziging van de grondwet kan enkel op initiatief van de president 
en de aanneming van een identieke tekst in de twee kamers. 
 

o Beslissingen over burgerlijke en militaire benoemingen gebeurt ook gezamenlijk 
door de president en de eerste minister. 
 

• Domaine réservé – Op aantal vlakken heeft de president voorrang op de eerste minister: 
 

o Bepaalde aspecten van het buitenlands beleid. 
o Bepaalde aspecten van het defensiepolitiek. 

 
 
3.4. De eerste minister en de overige leden van de ministerraad 
 

• De eerste minister heeft een ondergeschikte positie door: 
 

o De president kan hem aanstellen en ontslaan 
o Domain réservé 
o Bij ontslag van de eerste minister is heel de regering ontslagnemend 

 
• De bevoegdheden van de eerste minister worden gedetailleerd in de grondwet 

omschreven. 
 

• De regering en de president vormen samen de uitvoerende macht, waarbij cohabitation 
oorsprongelijk de bedoeling was. Echter kennen we drie situaties waarin dat wel het geval 
was: 
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o Mitterrand – Chirac (cohabitation conflictuelle) 
o Mitterrand – Balladur (cohabitation consensuelle) 
o Chirac – Jospin (cohabitation constructive) 

 
Verder blijkt het dat geen enkele eerste minister in deze situatie een persoonlijk voordeel 
heeft tijdens de volgende presidentsverkiezingen.  
 

• De regeringsleden zijn persoonlijk en strafrechtelijke verantwoordelijk voor het gevoerde 
beleid. 
 

• Er zijn overigens verschillende organen waarin de ministers bijeenkomen. 
 
 

4. Relatie tussen de wetgevende en uitvoerende macht 
 
4.1. Verzwakt parlement 
 
Het parlement heeft weinig macht door de limitatieve opsomming van de bevoegdheden. Hierdoor 
ligt het zwaartegewicht van de wetgeving vooral bij de regering. Verder mag het ambt van minister 
niet worden verenigd met een parlementaire mandaat.  
 
4.2. Franse Senaat 
 
Deze is niet rechtstreeks verkozen en die om de drie jaar voor de helft wordt vernieuwd. Ze worden 
verkozen door alle mandatarissen die de bevolking vertegenwoordigen op verschillende niveaus.  
 
Het kiesstelsel bij de Senaat is een tweerondesystemen wanneer er een of twee zetels verkiesbaar 
zijn en het proportioneel stelsel wanneer er meerdere zetels te verkiezen zijn. 
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HOOFDSTUK 6 
STELSEL VAN EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING 
EN CONSENSUSDEMOCRATIEËN 

 

 
1. Determinanten van proportionaliteit 
 
1.1. De electorale formule 
 
De electorale is het geheel van complexe rekenregels om te bepalen hoe zetels worden verdeeld in 
verhouding tot de uitgebrachte stemmen. We kennen twee technieken: 
 

• Kiesdelertechnieken – Hier wordt het aantal geldige stemmen dat op een partij werd 
uitgebracht, gedeeld door een vaste bepaalde kiesdeler, om het aantal zetels waarop een 
partij recht heeft te bepalen. De meestgebruikte kiesdelers zijn: 
 

o Hare – Het totaal aantal geldige stemmen gedeeld door het totale aantal te 
verdelen zetels. 
 

o Droop – Dit is een variant op Hare telt één eenheid bij in de noemer en telt bij het 
verkregen quotiënt dan nog eens één op.  
 

De restzetels kunnen op twee manieren worden verdeeld: 
 

o Partij met de grootste restquotiënt krijgt de restzetels toebedeeld. 
 

o De partij met het grootste gemiddelde per zetel na de delerreeks D’Hondt krijgt de 
restzetels. 
 

De zetelverdeling bij lijstencombinaties komt op een andere wijze tot stand dan de 
zetelverdeling bij de niet-verbonden lijsten of partijen. Het loopt als volgt: 
 

o De combinatiekiesdeler wordt vastgesteld door het aantal stemmen van de 
lijstencombinatie te delen door het aantal aan de lijstencombinatie toegewezen 
stelsel. 
 

o Het aantal stemmen stemmen per partij binnen de lijstencombinatie gedeeld door 
de kiesdeler die voor de lijstencombinatie berekend werd.  
 

o De restzetels worden toegewezen binnen de lijstencombinaties door het product 
van het aantal directe zetels en de kiesdeler voor ed lijstencombinatie af te trekken 
van het totale aantal stemmen voor de partij binnen de lijstencombinatie. 

  
• Delerreeksen – In dit systeem worden de zetels in één keer verdeeld. Het totale aantal 

stemmen van een partij wordt daarbij gedeeld door een op voorhand vastgelegde reeks 
getallen. De zetels worden dan in volgorde toegekend op basis van het hoogst 
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overblijvende quotiënt tot het aantal te verdelen zetels is opgebruikt. 
 
Hoe hoger die eerste deler is, hoe groter het voordeel voor grote partijen en hoe groter de 
afstand tussen de delers, hoe beter voor de kleine partijen. 
 

 
1.2. De grootte van de kieskringen 
 
Hoe meer zetels er in een kieskring te verdelen zijn, hoe proportioneler de zetelverdeling kan 
verlopen.  
 
De graad van proportionaliteit heeft te maken met het aantal zetels waarover men beschikt om de 
mate van verdeeldheid in de samenleving ook in het parlement te laten weerklinken. 
 
Er zijn twee landen met een zeer proportioneel stelsel: Israël en Nederland.  
 
Het aantal zetels per kieskring bepaalt in feite de hoogte van de effectieve of natuurlijke 
kiesdrempel.  
 

𝑛𝑎𝑡𝑢𝑢𝑟𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒	𝑘𝑖𝑒𝑠𝑑𝑟𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 = 	
100

(𝑀 + 1)
	𝑚𝑒𝑡	𝑀 = ℎ𝑒𝑡	𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑒	𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	𝑧𝑒𝑡𝑒𝑙𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑘𝑖𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 

 
 
1.3. De formele kiesdrempel 
 
Met een formele kiesdrempel wordt er vermeden dat het parlement zeer versnipperd geraakt.  
 
 

2. Voordelen en nadelen van lijstproportionele systemen 
 
2.1. Voordelen 
 

• Nauwkeurige vertaling van stemmenwinst in zetelwinst. 
 

• Dit systeem moedigt gelijkgezinden aan om deel te nemen aan de verkiezingen aangezien 
de verkiezingen en zetelwinst zeer gemakkelijk is.  
 

• Dit faciliteert de aanwezigheid van minderheden en vrouwen. 
 

• Het aantal verloren wordt beperkt. 
 

• Partijen worden aangespoord om campagne te voeren buiten de safe-districten. 
 

• Er is meer continuïteit en stabiliteit van de regeringen. 
 

 
2.2. Nadelen 
 

• Dit systeem leidt bijna altijd tot coalitieregeringen. 
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• Het partijlandschap is gefragmenteerd. 
 

• Kleine partijen krijgen vaak disproportioneel macht bij de regeringsvorming. 
 

• Extremistische partijen komen makkelijker in het parlement terecht. 
 

• De kiezer is zeer onmachtig om bepaalde partijen uit het parlement te stemmen. 
 

• Er is een verzwakte band tussen een kandidaat en het kiesdistrict. 
 

• Partijen hebben zeer veel macht en kunnen de parlementaire vertegenwoordiging 
doorkruisen. 

 
 

3. Het consensusmodel 
 
Het proportioneel model ligt aan de basis van de consensusdemocratieën. Ze wordt gekenmerkt 
door de volgende criteria: 
 

• Gedeelde macht in brede coalities 
 

• Relatief eevenwicht tussen de wetgevende en de uitvoerende macht 
 

• Meerpartijensysteem 
 

• Evenredige vertegenwoordiging 
 

• Corporatisme van belangengroepen 
 

• Sterk bicameraal systeem 
 

• Constitutionele rigiditeit 
 

• Grondwettelijk toezicht en een onafhankelijke centrale bank 
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HOOFDSTUK 7 
DEMOCRATIE IN DE LAGE LANDEN 

 

 
1. Het Nederlandse politiek stelsel 
 
Nederland is het typevoorbeeld van een proportioneel stelsel de lage natuurlijke kiesdrempel. 
Voordien had Nederland een meerderheidsstelsel. De invoering van het proportioneel kiesstelsel 
was het gevolg het Grote Pacificatieverdrag. Dat ging ook gepaard met de invoering van de 
stemplicht (die ondertussen ook al weer afgeschaft is). 
 
 
2.1.  Stemverrichtingen 
 
Het Nederlands kiesstelsel kent een aantal eigenaardigheden: 
 

• Tot 1956 werd er geen enkele partijnaam vermeld op het kiesbiljet en werd er een 
nationaal nummer toegewezen. Hiermee voerden de partijen dan campagne. De plaats op 
de lijst wordt bepaalt in de volgende volgorde: 
 

o Partij met het grootste aantal zetels in de Tweede Kamer; 
o Voor partijen zonder zetels geldt het aantal districten waar men opkomt, wanneer 

die gelijk zijn wordt er bepaald aan de hand van een loting. 
 

• Nederlanders beschikken maar over één stem die aan een kandidaat en niet aan een partij 
wordt gegeven. De voorkeursstem is de lijsstem. Daardoor is de campagne voornamelijk 
georganiseerd rond de lijsttrekker en zien we een presidentialisering van het kiessysteem 
op. Echter bestaat de traditie dat er geen individuele campagne gevoerd wordt.  
 
Het aantal kandidaten op die lijst is maximaal 30 voor partijen die nog niet zetelen in het 
parlement en partijen die al zetelen mogen het dubbel aantal van hun zetels voordragen 
met een maximum van 80. 
 

 
2.2. Zeteltoewijzing 
 
Nederland maakt gebruik van gesloten lijsten, waarbij de voorkeursstemmen zeer weinig invloed 
hebben op de uiteindelijke zeteltoewijzing. Enkel de kanididaten die 25% van de kiesdeler weten 
te behalen worden rechtstreeks verkozen. Het gevolg is dus dat er een zwak verband is tussen een 
parlementslid en de kiezer. 
 
 
2.3. Nederlandse instituties 
 

• Verzuiling – Het Nederlands politiek systeem is volledig opgebouwd volgens het principe 
van politics of accomodation of de verzuiling. Echter door de ontzuiling werd er 
kennisgemaakt met de zwevende kiezer. Dit was zeker duidelijk door het verlies van de 
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christendemocraten door de securalisering. 
 

• Partijen – Sinds het Groot Akkoord van 1917 zijn alle regeringen coalities geweest met 
minstens twee politieke partijen. Hierdoor heeft de eerste minister veel minder 
speelruimte doordat het gebonden is aan een regeerakkoord.  
 
Het zijn dus de partijvoorzitters die de echte touwtjes in handen hebben. Zij bepalen 
namelijk wie op de nationale lijsten terecht komt en daardoor heerst er binnen en buiten 
het parlement een sterke partijdiscipline. 
 
Het partijstelsel kent wel een open systeem, maar er zijn strenge voorwaarden alvorens 
een partij tot het parlement kan toetreden:  
 

o Partijlabels en namen mogen niet in de buurt komen van bestaande partijen; 
 

o Een nieuwe partij kan enkel in een district opkomen met steun van dertig 
personen; 
 

o Nieuwe partijen moeten een waarborg van 11 250 EUR wanneer ze hun lijsten over 
verschillende districten hebben gecombineerd die enkel wordt teruggeven als ze in 
het district 75% van de kiesdeler behaalt; 
 

o Nieuwe partijen mogen maximaal vijftig kandidaten op de lijst zetten; 
 

o Nieuwe partijen komen niet in aanmerking voor staatssubsidies. 
 
 
2.4. Het parlementair stelsel  
 

• Tweede Kamer – Dit is de belangrijkste kamer en ze wordt rechtstreeks verkozen. Het 
voert twee soorten van controle uit naast het maken van wetgeving:  
 

o Ex antcontrole – Parlementsleden kunnen voor de eigenlijke start van de regering 
zowel proberen invloed uit te oefenen op de totstandkoming van het 
regeerakkoord, als bij de stemming van de investituur in het parlement eens de 
nieuwe coalitie is gevormd. De parlementsfractie probeert te wegen op de 
aanstelling van kandidaat-ministers. 
 

o Ex postcontrole – De Tweede Kamer kunnen mondelinge of schriftelijke vragen 
stellen, interpelleren of het oprichten van een parlementaire 
onderzoekscommissies.  
 

• Eerste Kamer – Deze wordt onrechtstreeks verkozen door de leden van de twaalf 
provincieraden. Zij kan enkel een vetorecht en geen amenderingsrecht op wetgeving van 
de Eerste Kamer.  
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2. Het Belgisch politiek stelsel 
 
2.1. Evolutie van het Belgisch kiesstelsel 
 

• Eerste kiesstelsel in 1831 – Het stemrecht was gebasseerd op het cijnkiesrecht, waarbij 
enkel de mannen die minstens 25 jaar oud waren en die belastingen betalen mochten gaan 
stemmen.  
 
Om in de Kamer te worden verkozen moest men minstens 25 jaar oud zijn en om verkozen 
te worden in de Senaat moest men minstens 40 jaar oud zijn en een bepaald bedrag in 
belastingen betaald te hebben.  
 
De zetels werden toegewezen aan de hand van het meerderheidsstelsel en er waren nog 
geen partijlijsten. Het was de periode van het unionisme. Om verkozen te worden moest 
een kandidaat een absolute meerderheid behalen, anders werd er een tweede ronde 
georganiseerd. Bij ontstlag of overlijden werd er in de desbetreffende kieskring 
tussentijdse verkiezingen georganiseerd.  
 
In 1877 werden er partijlijsten en lijsstemmen ingevoerd en die werden gelijk verdeeld over 
de kandidaten.  
 

• Uitbereiding van het kiesrecht – De uitbereiding van het kiessrecht verliep parallel met 
de buurlanden: 
 

o Algemeen meervoudig stemrecht en opkomstplicht – Alle mannelijke Belgen 
ouder dan 25 konden stemmen voor de Kamer en ouder dan 30 konden stemmen 
voor de Senaat. Zij beschikten over één, twee of drie stemmen naargelang de 
hoeveelheid ze in belastingen hadden betaald. Ook werd de opkomstplicht 
ingevoerd. 
 

o Enkelvoudig stemrecht in 1919 – De leeftijd werd ook verlaagd van 25 jaar naar 21 
jaar. 
 

o Vrouwenstemrecht in 1948 
 

o Leeftijdsverlaging naar 18 jaar in 1981 
 

o Actief en passief stemrecht voor (niet)-EU-burgers in 1994 
 

o Stemrecht voor Belgen in het buitenland in 1999 
 

• Invoering evenredige vertegenwoordiging – De evenredige vertegenwoordiging werd 
ingevoerd in 1900. Er werd ook een procedure voor opvolging voorzien en het stemmen op 
kandidaten van verschillende partijen werd afgeschaft. Later werd er nog de mogelijkheid 
voorzien om lijsten samen te voegen.  
 

• De bokkensprongen van de provinciale apparentering – Omdat het kiessysteem 
D’Hondt altijd veel stemmenoverschot opleverde, werd provinciale apparentering 
ingevoerd. Het voorzag dat partijen die in meerdere kieskringen binnen eenzelfde 
provincie opkwamen, hun stemmenoverschotten konden samenbrengen op het 
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provinciaal niveau. Het was echter een zeer complex systeem dat niet transparant was. 
 

2.2. De verschillende kiesstelsels in België  
 

• De verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 

o De kiesarrondissementen werden vervangen door 11 provinciale kieskringen. De 
provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant werden gesplitst in de kieskringen 
Leuven, Nijvel en Brussel-Halle-Vilvoorde. Die laatste werd uiteindelijk gesplitst in 
kieskring Brussel-Hoofdstad en Vlaams-Brabant. De delerreeks D’Hondt wordt 
voortaan gebruikt. 
 

o De lijststem wordt voor de helft overgedragen aan de kandidaten om het 
verkiesbaar cijfer te behalen. 
 

o De vergroting van de kieskringen zorgden voor een groter gemiddeld aantal zetels 
en uitte zich ook in een verhoging van het DM. 
 

o Tezamen met de provinciale kieskringen werd ook de kiesdrempel van 5% 
ingevoerd.  
 

o Tenslotte werd er ook voor de kieslijsten een pariteitsregel ingevoerd.  
 

• De getrapte verkiezingen van de Senaat tot 2014 – Er werden slechts 40 van de 71 zetels 
in de Senaat rechtstreeks verkozen. De overige zetels waren bestemd voor 
vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen.  
 

• De zesde staatshervorming van 2014 – De staatshervorming omvatte vier thema’s: 
 

o Splitsing BHV 
 

o Politieke vernieuwing 
 

§ Vereenvoudigde stemprocedure voor Belgen in het buitenland 
 

§ Verbod op dubbele kandidaturen en schijnkandidaten 
 

§ Verplichting om een verkozen mandaat op te nemen 
 

§ Verlening van het legislatuur van de Kamer 
 

• De federale verkiezingen worden sowieso gehouden op de dag van 
de Europese verkiezingen 
 

• De deelstraten behouden hun constitutieve autonomie om zelf 
verkiezingen te organiseren 
 

o Geen rechtstreekse verkiezingen van de Senaat  
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o Bijzondere Financieringswet (BFW) dat de financiële autonomie van de deelstaten 
uitbereidde 
 

o Bevoegdheidsoverdracht 
 

• Verkiezingen van de deelstaatparlementen  
 

o Vlaanderen doet dat aan de hand van de provinciale kieskringen waarbij de DM 
hoger ligt dan de federale verkiezingen. 
 

o Wallonië doet dat aan de hand van kleinere kieskringen waardoor ze een lagere DM 
hebben dan de federale verkiezingen.  
 

o Brussel doet het aan de hand van de opneming van de stemming aan de hand van 
aparte kieslijsten voor de taalgroepen.  
 

o Het Duitstalig Gewest organiseert verkiezingen in één kieskring.  
 

• Verkiezingen van de gemeenteraden en provincieraden  
 

o Het gemeentedecreet regelt de grootte van de gemeenteraden en van de colleges 
van burgemeester en schepenen.  
 

o Er bestaat geen kiesdrempel voor de gemeenteraadsverkiezingen en er wordt 
gebruik gemaakt van de kiesdeler Imperiali wat voor een hogere natuurlijke 
kiesdrempel zorgt dan D’Hondt.  
 

o De opvolgers worden bepaald aan de hand van het aantal stemmen dat men 
behaald heeft.  
 

o Gemeenten met meer dan 100 000 inwoners kunnen districiten in het leven roepen 
waarvoor er ook geen kiesdrempel is. De zetelverdeling gebeurt wel door de 
kiesdeler D’Hondt. 
 
 

2.3. Het kiesstelsel en de particratie in België  
 

• Door het versnipperd partijlandschap en de paritiare samenstelling in de regering zorgt 
ervoor dat er minstens vier partijen nodig zijn om een stabiele meerderheid in het 
parlement te bekomen. Het regeerakkoord zorgt er voor dat het parlement zeer weinig 
macht heeft tijdens het legislatuur. 
 

• Partijvoorzitters hebben een sterke machtspositie doordat ze meewerken aan het 
regeerakkoord en doordat ze belangrijke beleidsbeslissingen maken in plaats van het 
parlement. 
 

• Een gebrek aan regelgeving zorgt ervoor dat partijkopstkken aan alle mogelijke 
verkiezingen kunnen deelnemen. 
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2.4. Evolutie van het parlementarisme in België na WO II 
 
De evolutie is gekenmerkt door interne factoren waarbij het gaat over de verkiezingen van de 
autonome deelstaatparlementen en een nieuwe taakverdeling tussen de Kamer en Senaat en door 
externe factoren waarbij het gaat over de veranderde relatie tussen de parlementen, de relaties 
tussen politieke partijen en de complexiteit van regelgeving door de internationalisering. 
 

• Functies van het parlement 
 

o Representativiteitsfunctie 
o Wetgevingsfunctie 
o Controlefunctie 
o Deliberatieve functie  

 
• Functieverlies van het parlement 

 
o Interne ontwikkeling 

 
§ Scheefgetrokken rekrutering – We merken een beperking in 

beroepscategorieën waarit de vertegenwoording bestaat. 
 

§ Verjonging en vervrouwelijking 
 

§ Verkorting van de politieke carrières 
 

• Het effect van het grillige stemgedrag van de zwevende kiezer 
• Verschuiving van politiekers met het zicht op zo veel mogelijk 

stemmen 
• Institutionele hervormingen it 1993 die ervoor zorgt dat een 

minister zijn parlementair mandaat moet afgeven en de regering 
kan enkel ten val worden gebracht aan de hand van een 
constructieve motie van wantrouwen.  
 

§ Gewijzigde politiek recrutering – We merken veel meer zij-instromers op. 
 

o Externe ontwikkelingen 
 

§ Er ontbreekt samenwerking tussen de verschillende parlementen 
§ Regelgeving is bijzonder complex geworden met heterogene 

bevoegdheidspakketten 
§ De Europese Unie bepaalt het grootste deel van de nationale regelgeving. 
§ Het parlement wordt sterk beïnvloed door de regering en partijen dat zien 

we aan de volmachten, het percentage van goedgekeurde wetsontwerpen, 
het opvolgingsmechanisme, het regeerakkoord en het buitenparlementair 
overleg.  
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2.5. De rol van het parlement 
 
Het parlement behoudt vooral haar controle functie. Dit kunnen we afleiden uit het aantal 
parlementaire onderzoekscommissies en de spectaculaire toename van interpellaties en 
mondelinge en schriftelijke vragen. 
 
Verder zou het ook een brandalarmfunctie hebben waarbij het wacht op een teken in de 
samenleving om problemen aan te pakken. Het heeft dan een knipperlichtfuntie om de gemaakte 
beleidsbeslissingen nog deels aan te passen. 
 
 

3. Besluit 
 

• Proportionele stelsel geven aanleiding tot meer fragmentering in het partijlandschap 
• Er zijn steeds meer partijen nodig om een meerderheid te vormen 
• Het parlement verliest haar aantrekkingskracht waardoor er korte carrières zijn en 

parlementensleden weinig kennis hebben van de interne orde. 
• Het parlement doet eerder aan incidentenpolitiek 
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HOOFDSTUK 8 
GEMENGDE STELSELS: HET DUITSE POLITIEKE 
SYSTEEM 

 

 
1. Inleiding 
 
Er zijn doorgaans twee soorten gemende kiesstelsels: 
 

• Parallelle kiesstelsels – Hierbij worden het aantal zetels dat via het proportionele 
systeem en het aantal zetels dat via het meerderheidsstelsel worden verdeeld strikt van 
elkaar gescheiden. De uitslag van in de ene verkiezing heeft met andere woorden geen 
effect op de uitslag van de verdeling van de andere zetels. 
 

• Mixed-Member Proportional System (MMP-stelsel) 
 
 

2. Het Duitse kiesstelsel 
 
2.1. Oorsprong en algemene kenmerken 
 

• Oorsprong – Om de instabiliteit die er was in het Duitse politiek systeem werd het 
kiesstelsel hervorm in 1949 dat we kunnen beschouwen als een MMP-stelsel. Dit kiesstelsel 
geldt echter enkel voor het Lagerhuis (de Bundestag) en niet voor het Hogerhuis (de 
Bundesrat). Het stelsel wordt voor de meerderheid van de deelstaatparlementen gebruikt. 
 

• Kiesstelsel – De Bundestag wordt voor de helft verkozen aan de hand van een 
proportioneel systeem (lijsstemmen) en voor andere helft via een meerderheidsstelsel 
(met het FPTP-systeem). De kiezer heeft dus twee stemmen. 
 

• Kiesdrempel – Een partij heeft 5% van de stemmen op het nationaal niveau of 3 
Direktmandate nodig om te zetelen in het parlement. 
 

 
2.2. Stemverrichtingen en zetelberekening 
 

• Stembiljet – De Duitse kiezer moet twee keer stemmen: 
 

o Erststimme – Hiermee moet de kiezer een lokale kandidaat aanduiden aan de 
hand van het FPTP-systeem. De verkozenen zijn Direktmandate. 
 

o Zweitstimme – Hiermee moet de kiezer een nationale lijst aanduiden.  
 

• Kiesdistricten – Het land wordt opgedeeld in 299 eennamige kiesdistricten die elks één 
verkozenen mogen afvaardigen naar de Bundestag en de overige 299 zetels worden 
verdeeld op basis van bevolkingsaantal over 16 Länder. 
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• Zetelverdeling – De zetelverdeling vindt plaats in een proces van vijf stappen: 
 

o De Direktmandate worden toegekend. 
 

o De Zweitstimmen worden opgeteld en alle partijen die de kiesdrempel van 5% of 3 
Direktmandaten bereikt worden geëllimineerd.  
 

o Aan de hand van de delerreeks Sainte-Laguë/Schepers worden de zetels verdeeld, 
waarbij de restzetels worden verdeeld op basis van de grootste rest.  
 

o De zetels van de Länder worden toegekend aan partijen, waarbij de restzetels 
worden verdeeld op basis van de grootste rest.  
 

o De zetels worden toegekend aan de individuele kandidaten van de Länder. Eerst 
wordt het aantal kandidaten van de Direktmandate afgetrokken van het verworven 
aantal zetels per partij per Land.  
 
De overblijvende zetels worden verdeeld over de kandidaten op partijlijsten van de 
Zweitstimmen. Er zijn drie mogelijke uitkomsten hier: 
 

§ Ofwel is het aantal proportionele zetels gelijk aan het aantal 
Direktmandate en dan worden geen extra lijstzetels toegekend. 
 

§ Ofwel is het aantal proportionele zetels groter dan de Direktmandate en 
worden die extra zetels toegewezen. 
 

§ Ofwel is het aantal  kleiner dan het aantal Direktmandate en mag de partij 
die zetels behouden. Die zetels worden dan extra toegevoegd aan het 
parlement en krijgen de naam van Überhangmandat.  
 
Als compensatie voor wordt er voor de partijen die deze extra zetels niet 
hebben een Ausleichmandate toebedeeld.  
 

2.3. Voordelen en nadelen van het Duitse systeem  
 

• Proportionaliteit – Het is een vrij proportioneel stelsel, maar het aantal 
Überhangmandate kan wel erg disproportioneel werken. 
 

• Invloed complexiteit kiesstelsel – Dit heeft volgens onderzoek van Karp geen invloed op 
het stemgedrag van de kiezers. 
 

• Lokale en nationale kandidaten – Het onderscheid tussen die lokale en nationale 
kandidaten is dubbel. De lokale afdelingen nomineren een kandidaat uit hun regio, maar 
vaak staan die ook op de nationale lijst. Wanneer een Direktmandate vrijkomt wordt die 
niet opgevuld door tussentijdse verkiezingen, maar door de eerstvolgende op de nationale 
lijst. 
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2.4. Effecten en gevolgen van het Duitse kiesstelsel 
 

• Splitsing stemmen – De kiezer kan haar twee stemmen op vershillende manieren 
gebruiken. Goedgeïnformeerde kiezers kunnen met hun twee stemmen op verschillende 
partijen stemmen, doordat die denkt dat zo hun stem meer waarde krijgt. Dit is strategisch 
stemmen en kent twee vormen: 
 

o De kiezer van een grote partij kan stemmen zijn Zweitstimme gebruiken om er 
zeker van te zijn dat zijn geprefereerde coalitie gerealiseerd kan worden. 
 

o De kiezer van een kleine partij kan ook zijn Zweitstimme gebruiken om op een 
grote partij te stemmen die een coalitie wilt vormen met zijn eigen partij. 
 

• Regeringsvorming – De proportionaliteit en bonussen aan grote partijen heeft effect op e 
regeringsvorming. Zij is erg stabiel en wordt gekenmerkt door wisselcoalities, omdat links 
en rechts in een sterk verdeeld partijlandschap bijna even groot zijn.  
 
De leider van de grootste partij in de regering wordt de Bundeskanzler en de leider van de 
tweede grootste partij levert de Vizekanzler. 
 
Die Bundeskanzler heeft zeer veel macht die vast is gelegd in de grondwet:  
 

o Kanzler Demokratie – Hij draagt alle minister voor om benoemd te worden. 
 

o Kanzlerprinzip – Hij bepaalt het politiek beleid. 
 

o Ressortprinzip – Dit is de ministeriële autonomie. 
 

o Kollegialprinzip – Alle beslissingen worden collegiaal genomen. 
 
 
2.5. Het Duitse federalisme 
 
De bevoegheidsverdeling in het Duitse federalisme kent vier soorten:  
 

• Exclusieve bevoegdheden 
• Concurrerende bevoegdheden 
• Kaderwetten of Rahmengesetzgebung 
• Residuele bevoegdheden 

 
 
2.6. Bicameraal parlementair systeem 
  
Ondanks het feit dat het hoofd van de Duitse federatie een president is, behoort Duitsland niet tot 
de presidentiële systemen. Dit komt doordat die niet rechtstreeks wordt verkozen door de 
bevolking, maar wel door de Bundestag en de vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen. 
 
Die Bundesrat heeft een vetorecht ten aanzien van alle federale wetgeving die rechtstreeks de 
bevoegheden van de deelstaten aanbelangt. Elke deelstaat heeft recht op een aantal 
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vertegenwoordigers (zijn overigens ook leden van de deelstaatregeringen) naargelang hun 
inwonersaantal. De stemmen van een deelstaat kunnen niet worden opgesplits.  
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HOOFDSTUK 10 
EFFECTEN VAN KIESSTELSEL 

 

 
1. Disproportionaliteit  
 
Indexen die de graad van disproportionaliteit aangeven geven de verhouding van de verwoven 
stemmen en de verdeling van de zetels weer. Wanneer de index dicht bij nul is is er een goede 
evenredige verdeling van de zetels. We kunnen ook de graad van disproportionaliteit aan de hand 
van de DM vergelijken. 
  
De Galagherindex wordt als volgt berekent: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 = 	=
1
2
?(%𝑠 −%𝑧)! 

 
 

2. Invloed van het kiesstelsel op de opkomst (electoral turnout)  
 
De legitimiteit van het parlement hangt af van hoeveel mensen er effectief gaan stemmen. De 
opkomst hangt af van institutionele, wettelijke en culturele factoren. 
 
Volgens Norris zijn er drie belangrijke factoren die de opkomst bepalen: 
 

• De politieke context waarin de verkiezingen plaatsvinden; 
• De concrete kieswetgeving; 
• Administratieve regels om te kunnen stemmen. 

 
 

2.1. Institutionele invloeden   
 
Het overgrote deel van de Europese staten heeft de opkomstplicht afgeschaft en in staten waar die 
geldt kiest men vooral voor boetes bij het niet naleven van de opkomstplicht. 
 
Die opkomstplicht blijkt de participatie aan verkiezingen wel degelijk te verhogen en er zijn een 
aantal voordelen aan verbonden: 
 

• De regeringen hebben een grotere legitimeit; 
• Het gaan stemmen heeft een opvoedende waarde voor de burgers; 
• Het is een middel om de campagneuitgaven te verminderen; 
• De regering kan voor iedereen spreken. 

 
Het belangrijkste argument tegen de opkomstplicht is dat het niet overeenkomt met de waarden 
van een liberale democratie. Overigens zijn in sommige landen ook hoge participatiepercentages 
ondanks er geen opkomstplicht is. 
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2.2. Maatschappelijke invloeden 
 
Nohlen ondertekent vier maatschappelijke factoren die de opkomst tijdens verkiezingen kunnen 
beïnvloeden: 
 

• Niveau van sociale ongelijkheid 
• Regerings- of maatschappelijke focus op politieke cultuur 
• De impact van de verkiezigen en de performantie van het parlement 
• Vertrouwen in de instellingen 

 
 
2.3. Invloed van de kieswetgeving 
 
Nohlen identificeert vier factoren van de kieswetgeving die invloed hebben op de opkomst:  
 

• De mate van proportionaliteit 
• Het aantal partijen dat het kiesstelsel ‘toelaat’ 
• Voorkeursstemmen verhogen de opkomst in vergelijking met gesloten lijsten 
• Registratieprocedure 

 
 
2.4. Invloed van toevallige factoren 
 

• Verkiezingen op weekdagen of in weekenden 
• Tweestrijd of geen tweestrijd 
• Weersvoorspelling 

 
 
2.5. Conclusie 
 
De opkomst is gemaximaliseerd in landen met evenredige vertegenwoordiging, met kleine 
kiesdistricten, regelmatige maar niet-frequente verkiezingen, in sterk competitieve partijsystemen 
en een presedentiëel systeem. Verder geldt ook de menselijke ontwikkeling, socio-economische 
ontwikkeling en de culturele en maatschappelijke verhoudingen van de bevolking ten opzichte van 
de politiek. 
 
 

3. Vrouwen en verkiezingen  
 
Het model van Leyenaar gaat uitvoerig in op de vijf fasen van de participatie van vrouwen in de 
politiek: stem uitbrengen, de brede rekrutering door politieke partijen, de selectie van kandidaten, 
de verkiezing en de vertegenwoordigingstaak opnemen. 
 
We moeten een onderscheid maken op de invloed van het kiesstelsel op de participatie van 
vrouwen: de evolutie ervan en de vertegenwoordiging ervan. 
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3.1. De electorale participatie van vrouwen  
 
De toekenning van stemrecht voor vrouwen zorgt voor een daling van de verkiezingsopkomst in de 
meeste landen, aangezien zij het niet gewend zijn om te gaan stemmen. 
 
Landen die vrouwenstemrecht invoerden voor WO II hebben gemiddeld een hogere opkomst dan 
landen die het erna deden. 
 
 
3.2. Vrouwen in het parlement 
 
Dit kan aan de hand van wetgeving in verband met minimumvertegenwoordiging door 
bijvoorbeeld genderquota op kieslijsten of door plaatsen in het parlement voor te behouden voor 
vrouwen.  
 
In proportionele stelsels hebben vrouwen twee keer zoveel kans om verkozen te worden dan in 
een meerderheidsstelsel. 
 
De rol van politieke partijen is groot bij de vertegenwoordiging van vrouwen aangezien zij de 
kieslijsten opstellen en deze op een strategische manier benaderen. Bij partijen die zelf een 
genderquota oplegden was de participatie van vrouwen hoger.  
 
 


