410

Parlementarisering als
tweerichtingsverkeer
Een verklaring voor voorafgaande parlementaire consultatie
bij militaire operaties
Daan Fonck en Yf Reykers

SAMENVATTING VAN
Fonck, D., & Reykers, Y. (2018). Parliamentarisation as a two-way process: Explaining
prior parliamentary consultation for military interventions. Parliamentary Affairs,
71(3), 674 - 696.

De traditionele dominantie van de uitvoe-
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rende macht over het buitenlandse beleid

daarbij een nieuw theoretisch kader aan

wordt in toenemende mate in vraag ge-

om gevallen van parlementarisering van

steld. In verscheidene westerse democra -

het buitenlands en veiligheidsbeleid te

tieën wordt immers een groeiende parle-

verklaren.

mentaire betrokkenheid

waargenomen,
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Belgische regeringsbeslissingen om deel

deelname aan buitenlandse militaire ope-

te nemen aan de militaire interventies in

raties. Dat is opvallend, aangezien de be-

Libië (2011) en Irak (2014). Hoewel die

slissing tot oorlogsvoering lange tijd als

beslissingen grondwettelijk gezien een

het regeringsdomein bij uitstek werd be-

prerogatief van de regering zijn, werden

schouwd.
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van het parlement zelf. De belangen en

kel voortkwamen uit een parlementair

de rol van de uitvoerende macht daarin

activisme, maar dat de belangen en stra-

blijven tot op heden onderbelicht. In dit

tegieën van de uitvoerende macht om le-
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gitimiteit en steun te verwerven evenzeer
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Theoretisch kader

militaire interven ties in Libië in 2011 en
in Irak in 2014. In tegenstelling tot arti -

Gebaseerd op inz ichten uit rational clwice

kel 167 uit de Grondwet, dat een exclusief

institutionalism identificeren we een aantal

beslissingsrecht toekent aan de regering,

mogelijke voorkeuren en strategieën van de

werden beide beslissingen voorgelegd aan

wetgevende én de uitvoerend e macht om

het parlement. Het empirisch materiaal

het parlement te betrekken bij beslissingen

werd verza meld via een inhoudsanalyse

aangaande buitenlandse militaire opera-

van parlementaire debatten en interviews
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met

betrokken
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ringsleden en kabinetsmedewerkers (da-

mentarisering voortkomt uit een parle-
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menwerking in andere b eleidsdomeinen ,
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parlement in een con text van een onts lag-

(3) een juridische strijd aangaan.
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lementaire raadpleging vonden we geen

den we ons van de bestaande literatuur,
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waarb ij we argumenteren dat parlementa -

vloed op het mandaat. Int egendeel, de in -

risering ook de uitkomst kan zijn van een

terviews ton en aa n dat de b etrokken parle-

proces dat gedreven wordt door de rege-

mentaire resolutie werd voorbereid op het

ring (H2). Die laatste is dan bekommerd

kabinet van de minister van Buitenlandse

om het gedeeltelijk afwenden van de ver-

Zaken, zonder substantiële aanpassingen

antwoord elijkh eid naar het parlement of
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de parlementaire consensus over de nood -

betrokkenheid a ls een hefboom voor di-

zakelijkh eid van een interv entie ertoe dat
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de regerin g weinig weerstand ondervond

strategieën daartoe kunnen variëren van

in haar vraag tot goedkeuring. Wat betreft

regeringsinmenging in parlementaire pro-

de gro ndwettelijke argumenten voor con-
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Een nauwlettende analyse va n het
chronologische verloop van beslissingen

Niettegenstaa nd e

die

parlementaire

invloed nemen we evenwel opnieuw exe-

toont bovendien dat de daadwerkelijke be-

cutieve voorkeuren en strateg ieën waa r.

slissing tot interventie werd goedgekeurd

Ten eerste speelde risicoaversi e vanwege

op de ministerraad, alvorens het parle-

de ontslagnemend e regering een belang-

ment later die dag geconsulteerd werd .

rijke rol , in di e mate dat parlementaire

Het was dan ook geen toeval dat Belgische

consultati e een in strument was om de

gevechtsvliegtuigen zich al in het Libische

toekomstige meerderheid via parlemen-

luchtruim bevonden nog voor de eigen-

ta ire stemming te bind en aa n een loyale

lijke parlementaire stemming.

uitvoering van de operatie. Ten tweede
hielden opnieuw kabinetsmedewerkers de
pen van de resolutie vast. En ten derde

De interventie in Irak en Syrië

tekende zich eenzelfde patroon af waar-

(2014)

bij de gevechtsvliegtuigen al onderweg
waren naa r hun bestemming voordat de

De beslissing tot militaire interventie in

parlementaire stemming plaatsvond.

Ira k in september 2014 vond eveneens
plaats in een context van een ontslagnemend e regering, opnieuw met een parlementaire consultatie tot gevolg. Toch
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context va n 2011. Ten eerste was er een

Onze studie toont aan dat de parlementa ri-

duid elijk perspectief op een nieuwe aan-

sering van buitenlands en veiligheidsbeleid

tredende regering. Dat zorgde ervoor dat

niet enkel tot sta nd komt va nuit het parle-

de tweedeling tussen meerd erheid en op-

ment. Executieve motivaties en strategieën

positie deels verwaterde, in di e mate dat

in kaart brengen is essentieel om tot een af-

de ontslag nemende regering er zich va n

doende verklaring te komen. De vaststelling

moest verzekeren dat de nieuwe meerd er-

dat beide Belgische regeringen al vooraf-

heid die beslissing loyaal zo u uitvoeren.

gaand aan de stemming quasi zeker waren

Ten tweede kon het parlement ditmaal

van een kamerbrede steun voor hun besl.is-

het mandaat substa ntieel wijzigen via

sing tot deelname aa n de interventies in Li-

zoge naa md e informele rondetafelgesprek-

bië en Irak is immers opmerkelijk. Niet en-

ken op initiatief van de regering, waa rbij

kel roept dat vragen op over de mate waa rin

overlegd werd met de partijleiders van de

een parlement , binnen een systeem dat ge-

huidige en toekomstige meerderheid, als-

kenmerkt wordt door een diepgewortelde

ook met de groene fracties die op de oppo-

partijdiscipline, in staat is om op te treden
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sitieba nken bleven . Die laa tsten slaagden

als effectief democratisch controleorgaan .

er sa men met de socialistische fracties in

Het roept eveneens vragen op over de wen-
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om het ma nd aa t aan te passen inza ke het

selijkheid en effectiviteit van de roep tot het
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territorium , de aard van de in zet en een

doorbreken van het executieve prerogatief

beperking in de tijd.

in het buitenla nds en veiligheidsbeleid.

uJ

0

z

::.1:
uJ

ii:

cc

::,

ex: ~ - - - - - -RES PUBLICA • 2018/4

