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Omzetting van Europese
richtlijnen: een balans
van de omzettings- en
nalevingsachterstand in
Vlaanderen (2009-2013)
Isabelle De Coninck

ABSTRACT: Transposition of European Directives: Drawing up the Balance
of Transposition and Compliance Deficits in Flanders (2009-2013)
The European Commission publishes bi-annual internal market scoreboards which
show the member states' performance in realizing internal market rules. Timely and
correct transposition of internal market directives is a crucial part hereof. Member states
are regarded as unitary actors. Consequently the Commission does not differentiate
the performances of their constituent sub-national entities. This article constructs the
internal market scoreboards for Flanders (2009-2013) and holds these against the
Belgian performance. In order to frame the fluctuations in the Flemish performance
per scoreboard, external and internal factors that help explain maltransposition are
pretested in the Flemish case . Flanders struggles with transposition, transposing barely
a fourth of the directives under its competence timely and correctly, with timeliness
being most problematic. The factors that seem to be connected to this performance, however, are structural and cannot easily be influenced. Further research is
needed to go from this exploration toward explaining maltransposition in Flanders.

KEYWORDS: transposition, EU Directives, Flanders, lnternal Market Scoreboard
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Europees recht, zijn niet direct toepasbaar, maar di enen in de lidstaten omgezet te
worden in de interne rechtsorde. Na de Europese beleid svorming is bijgevolg nog
een belangrijke taak weggelegd voo r de lid-regeringen van de Europese Unie. Voor
omzetting in de interne orde word t in de ri chtlijn een bepaalde termijn voorzien.
Richtlijnen z ijn res ultaatgericht , waardoor ze de regeringen enige keuzevrijh eid bieden in de manier om ze in te vu llen. De mogelijkh eid bestaat dus dat een rich tli jn
niet, niet tijdig of niet-conform word t o mgezet in de natio nale orde (ma lt ranspositie).
Laattijd ige en non-conforme omzett ing va n EU-richtlijnen in de lidstaten bedreigen
de realisatie van het in tegrat ieproces, om dat ze voortdurend e ongelijkheden binnen
de interne markt veroorzaken . 1
Het internemarktscorebord va n de Europese Commissie is erop gericht de lidstaten aan te sporen de Europese single market-regels effectief te verzekeren. De
tijdige en conforme omzetting van internemarktrichtlijnen is hiervan een cruciaal
onderdeel. In België gebeurt de omzetting van EU-richtlijnen vo lgens de normal e
wetgevende procedure en dragen de federale en gefedereerde overheden hierb ij
elk hun verantwoordelijkh eid volgens de interne bevoegdheidsverdeling. België
blijft voor de EU echter een unitaire actor. Hoewel de Belgische gewes ten en gemeenschappe n een gro te ve ra ntwoord elijkheid drage n in deze omzettingen, is er
gee n zich t op hun prestaties. Dit artikel s telt de Vl aamse interne ma rktsco reborden
op voor de periode 2009 -2013 , met hetzelfde doel als de scoreborden die de Commi ss ie ops telt over de lidstaten, namelijk het tran spa ra nt in kaart brengen van de
ge leverde prestaties, nagaan in welke mate de regionale administraties effi cië nt
regels voo r de intern e markt omzetten en politieke aandacht aa ntrekke n voo r de
nood zaak om dit te doen.
Als éé n van de 'founding fathers' va n de Europese Unie gen iet Be lgië een
p ro-Europese reputatie (Bursen s, 2002a, 2002b; Bu rse ns & Helsen , 2000). Toch
scoort België slecht bij de impl ement a ti e van Europese richtlijn en. Zo kampt he t
met ee n h oog inbreukenaantal en geven d e scoreborden voo r de interne m ark t
aan dat Be lgië een slechte leerling is. Bursens en Helsen (2000) noemen dit de
Belgische integratieparadox. Terwijl België pleit voor een ve rregaande integrati e,
loopt h et s teevast achter op de impl em e ntatie ervan. Dit kan niet all een de geloofwaardigheid va n België op het spel zetten en ongelijkheden binnen Europa
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teweegb re nge n, maar ook leiden tot aa nz ienlijke sa ncti es. Ook in Vlaanderen
heerst de ze integratieparadox . Op politiek niveau h eeft m en h oge Europese ambiti es en s treeft men naar verdere int egra tie (Vlaamse Regerin g, 2009 , 2014);
goede om z ettingspres taties blijven echt er uit.
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de uiteenzetting van de methodologie van dit onderzoek, brengen we de Vlaamse
omzettingsprestaties in kaart. Hiervoor plaatsen we de Vlaamse inbreuk- en maltranspositiedossiers eerst tegenover de Belgische prestaties, waarna we de 'Vlaamse internemarktscoreborden' opstellen. Om deze scoreborden verder te duiden,
worden de hypotheses die in het theoret isch kader werden opgesteld getest op de
Vlaamse omzettingsdossiers. Dit artike l geeft vervo lgens enkele pistes voor verder
onderzoek aan.

2.

Theoretisch kader
2.1

Externe factoren

De karakteristieken van het Europese proces en van de richtlijn zelf kunnen de
oorzaak z ijn van (EU-wijde) schommelingen in de omzettingsprestaties. Deze externe factoren blijven weliswaar constant voor alle lidstaten en kunnen de relatieve
plaatsing van Vlaanderen tegenover België niet verklaren. Ze zorgen enkel voor
verschillen tussen lidstaten, wanneer ze versterkt of verzwakt worden door interne
factore n (Bursens, 2002a). Hoewel ze korte omzettingsvertragingen kunnen verklaren, zijn vertragingen die langer dan zes maanden aans lepen te wijten aan interne
fac toren (Keading, 2007).

- Omzettingstermijn - De overeengekomen omzettingstermijn wordt verwacht
in verhouding te staan tot de compl ex iteit van de omzetting. Lidstaten zu ll en
mikken op een omzetting die noch te vroeg, noch te laat gebeurt. In deze z in
heeft de gegeven termijn een groot effect op de effectief benutte tijd voor omzetting (Mastenbroek, 2003). In ieder geval dient er voldoende tijd voorhanden
te zijn om het opstellen en uitvaardigen van nationale omzettingsmaatregelen
in de lidstaten mogelijk te maken. Bij een langere termijn lijken de aanpassingskos ten lager, terwijl de administraties nog steeds druk ervaren om hun
coörd in ati e en organisa ti e van de omzetting te verbeteren (cf. bv. Keading,
2006 , 2007; Steun en berg, 2006). Hieruit worden de hypothesen afgeleid dat een
langere omzettingstermijn de kans op tijdige (H 1) en op conforme (H2) omzet-
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ting vergroot.
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- Commissierichtlijn - Welke Europese inst elling de richtlijn invoe rt, speelt
eve neens een rol. Vaagheden, onduidelijkheden of inconsi sten ti es in de richtlijn zijn belemmerend voor haar omzetting (Falkner et al., 2004, 2005; Knill,
1998). Commissierichtlijnen betreffen hoofdzakelijk technische kwesties en
minder gevoelige onderwerpen. Richtlijnen uit de regelgevende procedure er-
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varen meer omzettingsproblemen , omdat ze politiek gevoeligere onderwerpen
behandelen en omdat de praktische gevo lgen van de bepalingen pas in het
laatste stadium in te schatten z ijn (Keading, 2007). De discussies in de regelgevende procedure monden vaak uit in 'wollige co mpromissen' en vaag woordgebruik. De duidelijkheid en juridische kwaliteit van Commissierichtlijnen ligt
daarom allicht hoger, wat de omzetting ten goede kan komen (Mastenbroek,
2003). Omdat Commissierichtlijnen tec hnisch er van aa rd zijn en bijgevolg
minder uitgebreide h ervo rmingsei se n inhoud en, worden ze geacht in positief
ve rband te staan met tijdige en correcte om zetting (Borghetto & Franchino,
2010 ; Spendzharova & Versluis , 2013). Daarom kan men verwachten dat een
Commissierichtlijn de kans op zowel tijdige (H3) als op conforme (H4) omzetting vergroot.

- Amenderende richtlijn - Een interessant vraagstuk in de literatuur betreft het
omzettingsverschil tu sse n originele en amenderende richtlijnen. Hanf (l 991) argumenteert dat institutionele inerti e ervoor zorgt dat totaal nieu we richtlijnen,
voor het toepass ingsve ld waarvan er nog geen na tionale regelgev ing bestond,
het gemakkelijkst te transpon eren z ijn . Hier kunnen de regeringen met een
schone lei beginnen zo nder de gevestigde systemen te moeten herorganiseren .
Keading (2006, 2007) en Mastenbroek (2 003) propageren de tegenhanger va n
het argument van Hanf. Volgens hen z ijn wijzigingen van bestaande richtlijnen
eenvoudiger om te zetten, omdat ze eerder technische aanpassingen aan de
technologische ontwikkeling vragen of het lopend e integratieproces verdiepen
(Mastenbroek, 2003). Omdat ze mind er ingrijpend zijn, zouden amenderende
richtlijnen in positief verband staan met tijdige (HS) en correcte (HG) omzetting

(Borghetto & Franchino, 2010; Spend z harova & Versluis, 2013).

- Aantal consideransen - Consideransen zijn bedoeld om de lidstate n bij te staan
in de interpretatie van de richtlijn door haar doelen uiteen te zett en . Zowel
lid staten a ls de Commissie maken echter ook gebruik van deze co nsid era nsen
om elementen to e te voegen die niet uitdrukkelijk aanvaard werden in het overleg. Hoe talrijker deze co nsideransen , des te complexer de interpretatie in de
lidsta ten, wat laa ttijdige omzetting meer waarschijnlijk maakt (Keading, 2007;
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Steunen berg, 2006). Het aantal consideransen kan gezien worden als een indi cator va n de complexiteit van ee n richtlijn (Treib, 2014). Een hoge co mplexit ei t
wordt gekoppeld aan ee n meer probl e matische omzetting (Ciavarini Azzi , 2000 ;
Schwarze, Becker & Pollack, 1993). Daaruit volgt dat hoe minder cons ideransen
een richtlijn bevat, des te grot er de kans is op tijdige (H7) en conforme (HS)
omzetting.
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2.2

Interne factoren

Eigenschappen van de lidstaat en bij extensie van zijn met omzetting belaste deelstaten, hebben eveneens een impact op het verloop van de omzetting. De compliance-literatuur identificeert een waaier van factoren die afzonderlijke omzettingsprestaties (deels) kunnen verklaren. In deze studie worden er enkele getoetst voor
de Vlaamse casus.

- Bevoegdheidsverdeling - Volgens het in fora interno, in fora extemo-beginsel
is Vlaanderen - binnen de EU - bevoegd om "een eigen buitenlands beleid te
voeren voor alle materies waar het als deelstaat ook binnen het Belgische bestel
de bevoegdheid voor heeft" (VVPV, 2010). Bovendien is er geen hiërarchisch
onderscheid tussen regiona le en federale wetgeving. Door de bevoegdheidsverdeling va llen de meeste beleidsdomeinen deels onder de federale en dee ls
onder de regionale bevoegdheid. Een enkele richtlijn vraagt vaak omzettingsmaatregelen van verschillende overheden (Bursens, 2002a, 2002b). Vooraleer
de Commissie een omzetting als tijdig beschouwt, dienen alle omzettingsmaatregelen - ongeacht hun regionale of federa le oorsprong - aangemeld te zijn .
Complexe bevoegdheidsverdelingen kunnen duidelijk de omzetting bemoeilij ken; alle omzettende autoriteiten dienen hun omzetting namelijk te coördineren
(Mastenbroek, 2003). Heel wat richt li jnen eisen om zetting op verschillende beleidsniveaus (verticaal) en door verschillende ministeries op eenzelfde niveau
(horizontaal) (Bursens, 2002a). W ie bevoegd is voor welk onderdeel van de
richtlijn is bij aanvang niet steeds duidelijk. De identificatie van bevoegdheden
kan zo het proces vertragen, maar er kunnen ook discussies en aanvechtingen
uit resulteren (Mastenbroek, 2003). Divergerende visies en intern gesloten compromissen kunnen bovendien leiden tot een omzetting die zich niet meer houdt
aan de letter of de geest van de richtlijn. Zowel horizontale (h) als verticale
(v) bevoegdheidsverdelingen worden verwacht in negatief verband te staan met
zowel de tijdigheid (H9h en H9v) als met de conformiteit (H 10h en H 10v) van
de om.zetting. Bovendien wordt de noodzaak om een samenwerkingsakkoord af
te sluiten voor de om.zetting van een richtlijn verwacht een negatieve impact te
hebben op de tijdigheid (H 11) ervan.
~

- Parlementaire betrokkenheid - Hoe meer actoren betrokken zijn in het omzettingsproces, des te meer tijd men nodig zal hebben (cf. bv. Keading, 2007;
Mbaye, 2001, 2003; Steunenberg, 2006). Parlementen kunnen gezien worden als
een 'bijkomende' actor, omdat hun betrokkenheid afhangt van het soort wetge-
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wanneer het gaat om een decreet. Deze actor veroorzaakt bijkomend politiek
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zou men door de lengte van de procedure zelf meer omzettingsachterstanden
kunnen verwachten da n wanneer alternatieve in strum enten (zoa ls besluiten)
gebru ikt zo ud en worden (Bursens & Helsen, 2000; Haverl and , Steunenberg &
Van Waarden, 2011; Mastenbroek, 2003). De hypot hese luidt dat omzettingen
waarvoor minstens één decreet vereist is, meer kans hebben om te kampen met
laattijdigheid (Hl2).
- Amendement Vlaamse regelgeving - De goodness of fit tussen de bestaande in terne regelgev ing en de om te zetten Europese ri chtlijn zo u even ee ns een fa ctor
zijn voor het al dan niet voorkom en va n omzettingsproblemen. Een groot deel
van de recente compliance-literatuur steunt op deze ' misfit-hypothese' (cf. bv.
Börzel, 2000, 2005 , 2011; Hériti er, Knill & Mingers, 1996; Risse, Cow les & Caporaso, 2001). Wanneer de Europese maatregel en de nationale tradities vereni gbaar zijn (fit), is de aa npassin gs kost laag en zo u omzetting vlot en onproblematisch moeten verlopen binnen de gegeven deadlines. Waar Europees beleid
ech ter niet compatibel is (misfit), verwacht men een omstrede n en vertraagde
impl ementatie met ee n lage slaagkans . In deze optiek wordt verwacht dat de
omzetting gemakkelijker zal verlopen wann ee r de bestaande regelgeving reeds
vo ld oet aan de vereiste n va n de richtlijn of wanneer er slechts een wijziging
gevraagd wordt ; in tegenstelling tot de situati e waarbij nieuwe regelgeving moet
worden opgesteld, ze ker wanneer deze ni et aansluit bij de bestaande regelingen, praktijken en trad ities. Nood aan geheel nieuwe regelgeving zou de kans op
tijdige (Hl3) en conforme (HI4) omzetting verkleinen.

3.
3. 1
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Methodologie
Enkele begrippen

De Europese Commiss ie houdt een zesmaandelijks scorebord bij met betrekking
tot de correcte en tijdige omzetting van Europese ri chtlijn en. Het scorebord toont
de res ultaten van de lidstaat België en geeft niet het potentiële onderscheid aan
tussen de afzonderli jke prestaties van de gewesten en de federale regering. Dit onderzoek berekent de Vlaamse om zettings- en nalevingsachterstand en stelt zo de
'Vlaa mse scorebord en' op voor de periode 2009-2013. 2
Enkele begrippen zijn hierbij va n belang. Wanneer bepaalde art ikelen niet helemaal, niet, of niet in de geest va n de richtlijn werden omgezet, kan een inbreukprocedure gestart worden. Men dient een onderscheid te maken tu ssen 'omzettingsdossiers' en ' inbreukdossiers '. De eerste beslaan de lopende dossiers over de
omzetting van Europese richtlijnen, zij het tijdig en correct of niet. Inbreukdoss iers

1u.l
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betreffen alle inbreuken tegen het Europese recht, uit welke rechtsbron dan ook ,
die door de Commissie onderzocht werden. Dit onderzoek heeft bijzondere aandacht voor gebrekkige omzetting van EU-richtlijnen in Vlaanderen. Het gaat hier
dus om omzettingsdossiers , waarbij aangegeven wordt bij welke ook een inbreukprocedure wegens maltranspositie loopt. 3
Twee bijhorende termen zijn eveneen s

van

belang: omzellingsachter-

stand en nalevingsachterstand. Het eerste begrip duidt aan hoeveel richtlijnen
internemarktregels en principes bevatten die de lidstaat niet tijdig heeft aangemeld. Het toont de proportie van internemarktrichtlijnen waarvan niet de gehele
omzetting is doorgegeven aan de Europese Commissie tegen het verlopen van de
deadline in relatie tot het totaal aantal internemarktrichtlijnen (S619, 2009) . De
nalevingsachterstand van een lidstaat is het aantal omgezette richtlijnen waarvoor
een inbreukprocedure voor non-conformiteit geïnitieerd werd door de Europese
Commissie in relatie tot het totale aantal internemarktrichtlijnen die als omgezet
werden doorgegeven (S625, 2012).

3.2

Bronnen

Dit ond erzoek steunt op de maandelijkse rapporteringen over EU-dossiers die het
Departement internationaal Vlaanderen (DiV) doet aan de Vlaamse Regering. Hierin waren de Vlaamse omzettingsdossiers over de periode januari 2009 tot december 2013 terug te vinden. Deze informatie werd aangevuld met EurLex, Commissie
en Curia-informatie. Om te bepalen in welk scorebord een richtlijn de eerste keer
wordt opgenomen, is de om zettingsdead lin e van belang. De scoreborden van juli
bevatten de internemarktrichtlijnen met een omzettingstermijn die afloopt tussen
1 november van het vorige kalenderjaar en 30 april van het betreffende scorebordjaar. Hun volledige omzetting moet ten laatste op 10 mei doorgegeven worden aan
de Europese Commissie. Voor de scoreborden van december wordt gekeken naar
internemarktrichtlijnen waarvan de om zettingstermijn afloopt tussen 1 april en
31 oktober en waarvan de aanmelding ten laatste op 10 november van dat jaar
diende te gebeuren . De omzettingen die correctie vragen in Vlaanderen worden
ook opgenomen in de scoreborden. Hierbij wordt verondersteld dat men bezig is
met een correctie vanaf het moment dat de eerste ingebrekestelling wordt ontvangen tot op het moment waarop een oplossing doorgegeven wordt en het dossier tijdelijk geklasseerd wordt in Vlaand eren. De start van een correct ie ligt eigenlijk iets
vroeger, namelijk bij de vraag om inlichtingen en het informele overleg vanuit de
Commissie. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar, waardoor hi er de ingebrekestelling als startpunt genomen wordt. Voor de Vlaamse scoreborden wordt enkel
gekeken naar de richtlijnen die een specifieke om zetting in de Vlaamse rechtsorde
nodig maken. Omzettingen waarbij Vlaanderen slechts een adviserende ro l speelde
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worden niet opgenomen. Ook andere inbreuken tegen het Gemeenschapsrecht ten
gevolge van problematische handhaving of toepassing worden hier niet besproken .
Evenmin wordt onderzocht of Vlaanderen als enige Belgische entiteit verantwoordelijk was voor de inbreukprocedures, of dat het er medeverantwoordelijk voor
was.
Tenzij anders aangegeven, komt het cijfermateriaal met betrekking tot de Belgische en Vlaamse prestaties respectievelijk uit de internemarktscorebordrapporten
van de Europese Commissie en de rapporteringen van het DiV.
Enkele opmerkingen bij de gebruikte inbreukinformatie. Ten eerste weerspiegelt
een inbreukprocedure voor non-conformiteit de mening van de Commissie. Enkel
het Hof van Justitie van de EU kan oordelen of er daadwerkelijk sprake is van een
inbreuk. Ten tweede zegt het voorkomen van een inbreukprocedure (ongeacht de
oorzaak) niets over de ernst van de vermeende inbreuk. De cijfers bevatten geen
gevallen waarbij de Commissie een inbreuk niet opmerkt, of waarbij ze beslist
geen inbreukprocedure te starten. Deze cijfers tonen evenmin een eventuele bias
van de Commissie naar een strengere controle van bepaalde sectoren of tegenover
bepaalde lidstaten (Bursens, 2002a; Dierickx et al., 2003; Falkner et al., 2005; Mastenbroek, 2005).
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Operationalisatie

Dit onderzoek stelt de Vlaamse internemarktscoreborden op voor de periode juli
2009 tot en met december 2013 en toetst enkele variabelen uit de complianceliteratuur voor de Vlaam se casus. Het is een deductieve, longitudinale single case
study.
Allereerst wordt het aandeel van Vlaanderen in de Belgische inbreukdossiers
geanalyseerd. Omdat het totale aantal in ternemarktricht lijn en waarvoor Vlaanderen door de tijd heen bevoegd is geweest niet bekend is, kunnen de omzettings- en
nalevingsachterstanden niet volgens de standaardformule berekend worden. 4 Ter
benadering wordt per scorebord bekeken welke richtlijnen Vlaanderen diende om
te zetten en wat de resultaten zijn van deze omzettingsprocessen. De omzettingsen nalevingsachterstanden nemen hier de vorm aan van procentueel uitgedrukte
's uccess rates' in termen van tijdigh eid en conformiteit. Hierbij wordt gekeken naar
de ratio tussen de laattijdige notificaties en het totale aantal omzettingsdossiers
voor het omzettingsdeficit, en naar de ratio tussen het aantal lopende inbreukprocedures voor non-conformiteit en het totale aantal omzettingsdossiers voor de
nalevi ngsachterstand.
Tijdige omzetting wordt begrepen als omzettingsprocessen die geheel afgehandeld
werden - integrale notificatie voor Vlaanderen - vóór het verstrijken van de omzet-
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tingsdeadline. Non-conformiteitsdossiers zijn alle omzettingsdossiers waarvoor de
Commissie minstens een ingebrekestelling stuurde waarin Vlaanderen gevat werd.
Dit onderzoek ambieert niet een model op te stellen dat de uitkomst van een
omzettingsproces kan voorspellen. Het toetsen van externe en interne factoren is
erop gericht de Vlaamse scoreborden te duiden. De selectie van factoren gebeurde
op basis van de beschikbaarheid van de data. Informatie over de externe factoren werden gehaald uit de richtlijnen zelf en uit EurLex. De data betreffende de
interne factoren werden verzameld uit de maandelijkse rapporteringen van het DiV.
Een belangrijke opmerking hierbij is dat deze studie uitgaat van de volledigheid
en correctheid van deze bronnen. Gedetailleerde casestudies van elk afzonderlijk
omzettingsdossier is door de hoge n (89 richtlijnen) niet mogelijk. Daarom worden relatief ongecompliceerde nominale variabelen gebruikt in deze analyse. Voor
de ve rticale bevoegdheidsverdeling wordt gekeken of de om zetting een exclusieve
regionale bevoegdheid is , dan wel of ook de federale overheid omzettingsverantwoordelijkheid draagt. Hierbij wordt niet nagegaan waar het overwicht aan bevoegdheden ligt. Voor de hori zontale bevoegdheidsverdeling worden de trekker
voor elk om zettingsdossier en alle medeverantwoordelijke departementen aangeduid. Uit pragmatisch e overwegingen wordt dit herl eid tot een dichotome variabele
wijzend op de betrokkenheid van één of meer departementen. Verder wordt in
di t onderzoek gekeken naar de betrokkenheid van het parlement. De intensiteit
van parlementair debat wordt niet in rekening gebracht. Tot slot wordt voor de
goodness of fit-variabele een proxy gebruikt. Om de compatibiliteit van de nieuwe
Euro pese en de bes taande interne regelgeving te testen , is een dieptestudie vereist
van elk afzonderlijk omzettingsproces. Dit onderzoek geeft een benadering van
deze misfit-fa ctor door het verband na te gaan tus se n (1) toereikende bestaande
regelgev ing, (2) de nood aan wijziging of (3) de nood aan geheel ni euwe Vlaamse
regelgeving enerzijds, en de uitkomst van het omzettingsproces in termen van laattijdigheid en non-conformiteit anderzijds.

4.

Vlaamse omzettingsprestaties

De omzetting va n EU -richtlijnen in de Vlaamse rechtso rd e verloopt volgens dezelfde procedures als de gebruikelijke interne wetgeving. Verschillende juridische instrumenten staan hiervoor ter beschikkin g. De te gebruiken instrumenten worden
in sommige instanties voorgeschreven door de gro ndwet, in an dere gevallen hebben de pilootdepartementen keuzevrijheid. Ondanks de verschillende bestaande
legislat ieve instrumenten dient nagenoeg elke richtlijn (uiteindelijk) omgezet te
worden via decreten en/of regeringsbesluiten. 5 De bevoegde admin istratie staat, in
samenwerking met de kabinetten, in voor de omzetting, coördineert en consulteert
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met and ere ministeries en ni vea us waar nodig. Wanneer de omzetting vo ltooid is,
wo rdt ze gepubli ceerd in het Belgisch Staats blad , waarn a ze doorgegeven wo rdt
door de Perm anente Vertegenwoordiging . De federa le regering en de dee lstaa tregeringen melde n hun indi vidu ele omzettings maa tregelen . Deze worde n bijgehouden
in een da ta bank waa rin de Commi ssie kan co ntrol eren of de om zetting in tegraal
is. Wa nneer één va n de bevoegde Belgische overheden niet in staat is de o mzetting ti jdig door te geven, of wa nneer de Co mmi ss ie va n oo rdee l is dat minste ns
éé n va n deze omzettings maatregelen de Europese vereisten niet haalt , kan ze ee n
in breukp rocedure opstarten .
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4.1

Aandeel van Vlaanderen in de Belgische omzettingsdossiers

België worstelt met het tijdig omzetten van Europ ese richtlijnen en kampt met
een hoog aantal inbreukprocedures. Daarbij valt op dat de omzettingsdossiers
waar het mi sloopt ook lang blijven aanslepen. Figuur 1 geeft het omzettingsdeficit van België en de gemi ddeld e EU-lidstaat over de periode 2004-2013. Het
Belgische omzettingsde fi cit ligt in de onderzoc hte periode steeds boven het Europese gemiddelde, met uitzo ndering van een kortstondige verbeter ing in 2010 .
België blijft slechts uitzonderlijk onder het maximum omzettingstekort voor
in ternemarktricht lijnen (1,5 % ; 1 % vanaf 2009). Het Belgische EU-voorzitterschap bracht beterschap dankzij de vele inspanningen sinds 2008. Vanaf november 2011 zakt België weer tot ver onder de gemiddelde EU-lidstaat. Een mogelijke
verklaring is da t de alertheid die gepaard ging met (de voorbere idin g van) het
voorzitterschap van de EU in 2010 nadi en verwaterde. Ook de schad uw van de
extra werklas t d ie het voorzitterschap vroeg van België kan hier een rol gespeeld
hebben. Bursens (2002b) vond eerder al dat de verbetering in de aan loop naar
het 2001 Belgische voorzitterschap evenmin zorgde voor een meer permanente
focus op het opkrikke n van de omzettingsprestaties. Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Didi er Reynders sluit een nefaste invloed van de
politieke crisis resulterend uit de federale verkiezingen van juni 2010 uit. Gedurende deze politieke onderhande lingen "bleef het omzett ingsklim aa t in België
stabie l, maar leverden de andere lidsta ten beter werk" (Senaat, 2013, 5-1940/1).
Vlaanderen is (mede)verantwoo rd e lijk voor een aanzienlijk deel van het total e
aanta l inbreukprocedures tegen België, al is een tegengestelde evolutie zichtbaar.
Met uitzondering van een verbeter ing vanaf het scorebord van juli 2012, is het
totale aantal inbreukprocedures waarin België gevat was gestegen ten opzichte
van de periode 2005-2009. Vlaanderen daare nt egen is sind s december 2009 in
minder inbreukprocedures geva t dan in de periode juli 2005 tot en met juli 2009.
Het aandeel van Vlaanderen in de Belgische inbreukprocedures lag dan ook aanzienlijk hoger in 2005-2009 dan in 2010-2013. Afgezien van een kortstondige
verbetering in het scorebord van juli 2011, is Vlaanderen doorgaans (mede)veran twoo rdelijk voor zowat één op de vier Belgische inbreukdossiers (ze lfs 1/3 in
het scorebord van juli 2012). Vanaf december 2012 kwam er een milde positieve
verandering. De tijd z al uitwijzen of deze verbetering permanent is (figuur 2).
Hoeveel van deze inbreukprocedures in de periode 2009-2013 komen voort uit
maltranspositie? Ruwweg één Belgisch inbreukdossier op vijf was een laattijdig-

heidsdossier. Voor Vlaanderen is dit dri e dossiers op tien. Vlaanderen lijkt het dus
slechter te doen dan België, maar de prestaties van Vlaanderen fluctueren sterk
doorheen de tijd. In 2009 doet Vlaanderen het heel goed met één inbreuk voor
laattijdigheid in juli 2009 en geen enkele in december 2009. België kamp te hier
respectievelijk met 20 en 13 laattijdigh eid sinbreuken. In 2010 en in het voorjaar
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van 2012 presteerde Vlaanderen h eel wat slechter. In de ze periodes was Vlaand eren nam elijk betrokken bij de helft of m eer van de Belgische laa ttijdigheidsdoss iers. Vanaf dece mber 2012 neemt het aandeel van inbreuken voor la a ttijdighei d
weer af, ma a r het blijft beduidend hoog (zie tabel 1). Vlaanderen draagt een grote
(mede)ve rantwoorde lijkh e id voor de Belgische om zettingsachterstand . Vlaanderen
is pe r scorebord gemiddeld (med e)verantwoordelijk geweest voor een derd e van
de Belgische laattijdig heidsdossie rs. Vlaanderen is ook systematisch gevat in het
m e re nd eel van de laa ttijdige om zettingen die al langer dan twee jaa r aanslepen na
afloop van de omzettings termijn (zie figuur 3).
Wat he t aa ndeel non-conformiteitsdossiers van de totale inbre ukdoss iers betreft, blijkt Vlaa nd eren e nkel in december 2010 e n juli 2011 proportioneel slechte r te presteren dan België. Derti en tot ee nent w inti g procent van de Belgische
inbre ukdo ss iers be treft non-conformiteit. Vl aa nd ere n doe t he t doorgaans relat ief
goed tot uitstekend va naf het najaa r 2012. Minder dan 5 % van de inbreukprocedures tegen Vlaanderen is dan te wijten aan incorrecte omzetting. Ondanks een
li chte s tij ging in december 2013, blijft dit aandeel onder de 10% . Deze procentuele
s tijging is een gevolg van het gedaalde totale aa nt a l inbre ukprocedures waarin
Vlaandere n betrokken was en wijst ni et op een ve rhoogd aantal conformiteitsprobl e m e n . Voor Bel gië was in deze pe riode meer dan 13 % va n de inbreukprocedures te wijten aan n o n-co nformit eit. In de p e riod e juli 2009 tot en m et juli
2012 was ongeveer één Vlaams inbre ukdossier op vijf te w ijten aan incorrecte
omzetting, met een dieptepunt in de probleemperiode in het voorjaar 2011 , toen
bijna éé n de rde van de Vlaamse inbre uken ontstond door in correcte omzetting
van internemarktrichtlijnen. Dit was ook de e nige period e waarin Vlaanderen h et
merkbaar s lechter deed dan België (zie tabel 1). Vlaanderen was (mede)veran twoordelijk voor om e n bij de 20 % va n de Belgische inbre uke n. Vlaanderen kon
zijn aa nt al non-conformiteit sinbreuke n geleidelijk doe n slinken. Tegen eind 2013
wist Vlaanderen zij n aandeel in h e t tot a le aantal lope nd e inbre uken voo r in co rrecte omzetting teru g te dringen tot 9,1 % (1 inbreukprocedure) va n de Belgische
non- conformit eitsdo ss ie rs; in juli 2009 was h et aandeel van Vlaanderen nog ruim
vierm aal zo groot (zie figuur 4).
In vergelijking m e t Vlaanderen wordt België vaker geconfronteerd met inbre ukprocedures die hun oorzaak vi nden in a ndere bronnen va n Europees recht. Tegen-
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TABE L 1.

Aandeel omzettingsinbreuken ten opzichte van de inbreukdossiers voo r
België en Vlaanderen .
België

Scorebord

Aandeel laat- Aandeel intijdige omcorrecte omzettingen tot zettingen tot
totaal aantal totaal aantal
inbreuken
inbreuken

Juli 09
Dec. 09

18.5%
12.6%

Jul i 10
Dec. 10

8.3%

18.5%
21 .4%
19.8%

Vlaanderen
Aandeel omzettingsinbreuken tot
totaal aantal
inbreuken

Aandeel laat- Aandeel intijdige omcorrecte omzettingen tot zettingen tot
totaal aantal totaal aantal
inbreuken
inbreuken

37.0%
34.0%

9.9%

20.7%

28.1%
30.6%

Jul i 11
Dec. 11

19.2%

18.4%

37.6%

28.6%

16. 2%

Juli 12
Dec. 12

29.7%
34.5%

Juli 13
Dec. 13
Gem.

3.6%

Aandeel omzettingsinbreuken tot
totaal aantal
inbreuken

17.9%
17.4%

21 .5%

0%
24.0%

20.0%

17.4%
44.0%

24.0%

24.0%

48.0%

31.3%
15.0%

75 .1 %

44.8%

43 .8%
55 .0%

13.2%
13.1%

42.9%

57.7%

11 .5%

47.6%

4 3.5%
37.5%

4.3%
4.2%

69.2%
47 .8%
41.7%

23.1%

16.9%

40.0%

28.6%

7.1 %

35.7%

20.5%

17.6%

38.1 %

29.4%

15.3%

44.1%

70.0%

Voor de laattijd ige omzettingen word en enkel de omzettingsvertragi ngen in rekening geb racht die ook
daadwerkelijk tot een inbreukprocedu re hebben geleid.

l aattijdige

Aandeel van Vlaanderen in de omzettingsachterstand
van België (in aantal richtlijnen)

1

0

0

0

+2 jaar België

0

0

+2 jaar Vlaanderen

Scorebord

omzettingen
(omzettingsdefidt}

Juli09

5.0%

Dec.09

0%

Juli 10

60.0%

Dec. 10

50.0%

■ Laattijdige omzettingen
waar Vlaanderen in

betrokken is

Laattijdige omzettingen
België

Juli 11

29.1%

Dec.11

36.7%

Juli 12

55.6%

Dec. 12

34.5%

Juli 13

Dec. 13

30.8%

Gem
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FIGUUR 3.

Aandeel van Vlaanderen in de Belgische omzettingsach t erstand in aantal
richtlijnen (links) zowel als procentueel (rechts) . Enkel de omzettingsvertragingen die daadwerkelijk tot een inbreukprocedure hebben geleid
worden in rekening gebracht.
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Laattijdige
Scorebord

Aandeel van Vlaanderen in de omzet1ingsachterstand
van Belgie (in aantal richtlijnen)

omzettingen
(omzettingsdeficit)

Juli09

25.0%

25
Oec.09

18.2%

Juli 10

20.1%

Dec. 10

24.0%

Juli 11

21.7%

20
■ Incorrecte omzettingen
waar Vlaanderen in
betrokken is

15
10

Incorrecte omzettingen
Belgie

Dec. 11

18.6%

Juli 12

25.0%

Dec. 12

9.1 %

Juli 13
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FIGUUR 4 .

Aandeel van Vlaanderen in de Belgische nalevingsachterstand in aantal
richtlijnen (links) zowel als procentueel (rechts).

4.2

Omzettingsdossiers en -prestaties in Vlaanderen

Om de Vlaamse internemarktscoreborden op te stellen en de omzettings- en nalevingsachterstanden te bepalen, volstaan de inbreukdossiers niet , maar worden
alle omzettingsdossiers in kaart gebracht. Naast het omzetten van nieuwe richtlij nen en richtlijnen waarvoor de omzettingstermijn in eerste instantie niet gehaa ld
werd, zijn de administraties belast met de correctie van omzettingen die door de
Commissie als non-conform worden beschouwd . Samengenomen geven deze de
werklast weer in Vlaanderen wat betreft omzetting.
In de periode 2009-2013 kreeg Vlaanderen te maken met 89 verschillende omzettingsdossiers . Acht hiervan werden overgedragen vanuit de voorgaande sco-
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reborden (vóór juli 2009), 67 andere betroffen de omzetting van richtlijnen met
een omzettingsdatum binnen de onderzoeksperiode. In 18 dossiers ging het om
de correctie van non-conform omgezette richtlijn en. Voor een derd e van deze
non-conformiteitsdossiers werd de ingebrekestelling ontvangen vóó r de opstelling van het scorebord van juli 2009 . De overige 12 inbreukprocedures voor
non-conformiteit werden geïnitieerd binnen de onderzoeksperiode.6 Eén enkele
niet-interne marktrichtlijn vereiste een omzetting in de Vlaamse rechtsorde in deze
periode. Deze richtlijn diende eigenlijk reeds in dece mber 2006 omgezet te zijn
maar sleep te aan tot in het scorebord van december 2009. 7
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Van de 89 omzettingsdossiers werden er amper 21 s uccesvol omgezet. Dit wil
zeggen dat deze richtlijnen tijdi g werden omgezet en dat hiervoor (nog) geen bericht is gekomen van de Commiss ie dat ze deze omzetting incorrect acht. Van alle
om te zetten richtlijnen (nieuw of overgenomen uit vorige scoreborden) kampten er 55 (61,8 %) met laattijdigheid . Vijf van deze laattijdigheid sdoss iers waren
eveneens een non-conformiteitsinbreuk. Het wordt duidelijk dat de keuze van de
Commissie om een inbreukprocedure te initiëren niet politiek neutraal is. Niettegenstaande de onbetwistbaarheid van laattijdigheidsinbreuken, werden negen
laattijdige omzettingen in Vlaanderen niet ' opgepikt' door de Commissie.
Het gemiddelde Vlaamse scorebord bevat 20 lopende om zettingsdossiers. December 2009 en december 2013 waren minder druk en de drukste periode was die
van juli 2011 tot en met juli 2012. Deze piek zou gelinkt kunnen zijn aan de start
van de nieuwe legis la tuur van de Europese Commissie in 2010. Bij aanvang van
de legisla tuur zal de ze sterk geb ruik maken van haar initiatiefrecht om nieuwe
regelgeving en richtlijnen voor te stellen . De omzetting daarvan zou dan in de periode 2011-2012 aan de orde geweest z ijn . Allicht als gevo lg van de hoge werklast
werden vele omzettingsdossi ers uit deze periode doorgeschoven naar het vo lgende
scorebord. Vanaf 2011 is te z ien dat in Vlaanderen de werklast voornamelijk bestaat
uit het afhandelen van lopende om zettingen eerder dan uit nieuwe om zettingsdossiers. In juli 2012 kon men zelfs maar één op de vijf lopend e omzettingen afronden.
Per scorebord vroegen gemiddeld slechts 7 nieuwe richtlijnen Vlaamse omzettingsmaatregelen (zie figuur 5).
Het aandeel correcti es van non-conform omgezette richtlijnen in de omzettingsdossiers daalt van 38,1 % in juli 2009 (8 dossiers) naar slechts 6 ,7% in december 2013 (1 dossier). Vooral over de laatste drie scoreborden nam het aandeel om zettingscorrec ties sterk af. Een gedeelte li jke verkla ring zou kunnen z ijn
dat België zich in 2011 bij het EU- Pilotproject 8 aansloot , waardoor de Commissie,
voo rafgaand aan een formele inbreukprocedure, op informele wij ze samen met
de lidstaat onduidelijkheden en mogelijke overtredingen tracht weg te werken.
Het is belangrijk dat cijfers over omzettingscorrect ies enkel een beeld geven va n
de remediëring van incorrecte omzettingen uit het verleden. Voor non-conformiteitsinbreuken geldt na melijk da t de Commissie gemiddeld 6 jaar na het ve rlopen
van de omzettingstermijn een eerste ingebrekestelling verzond (mediaan 5 jaar).
In drie gevallen duurde dit zelfs meer dan 12 jaar. De daling in het aantal correcties aan foutieve omzettingen is dus een weerspiegeling van een verbeterde
prestatie op een eerder moment. Dit betekent ook dat er nog geen ze kerheid bestaat over de correcth eid van de om zettingen die werden voltrokken in de periode
2009-2013 . Slechts voor drie van de 18 correctiedoss iers vi el de omzettingstermijn
van de richtlijn binnen de onderzochte periode. Hier werd een eerste ingebrekeste lling vers tuurd 3 tot 6 maanden na de omze ttingstermijn voor de richtlijn. De
rechtzettingen van deze drie non-conformiteitsdossiers werden afgerond voor het
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sco rebo rd va n december 2013, steeds ruwweg een jaar na het ontvangen van de
ingebrekestelling. De komend e jaren zullen uitwij ze n of Vlaanderen in gebreke zal
worden gesteld voor in co rrec te omzetting van andere richtlijnen die in 2009-2013
omgezet werden.
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FIGUUR 5.

lntern emarktrichtlijnen om te zetten in Vl aa nderen per scorebord: omzettings- en nalevi ngsachtersta nd .
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De gemiddelde omzettingstermijn 9 voor de internemarktrichtlijnen waarmee
Vlaanderen belast was over de gehele periode bedroeg anderhalf jaar. Een omzettings termijn van 2 jaar is de meest voorkomende. In realiteit duurt het voor Vlaanderen langer om een omzetting te vo ltooien. Over de afgelopen vijf jaar bedroeg de
gemiddeld e verwerkings tijd 10 voo r internemarktrichtlijnen in Vlaanderen 3,5 jaar.
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Er is echter een aantal uitschieters. Waar een dossier vertraging oploopt, wordt de
integrale omzetting in de meeste gevall en pas 2,5 tot 3 jaar na publicatie van de
richtlijn gemeld. Zowat één zesde van de laattijdigheidsdossiers vraagt een verwerkingstijd van meer dan 5 jaar; drie omzettingen sleepten zelfs langer dan 10 jaar
aan . In de meeste laattijdigheidsinbreuken verstrijkt er tussen de 6 en 12 maanden
tussen de omzettingsdeadline en de werkelijke afhandeling. Eén op vier la attij digheidsdossiers duurt langer dan 18 maanden, waarvan de helft tot meer dan
twee jaar aanhoudt. Ruim een vierde van de richtlijnen met laattijdige omzetting
wordt wel afgehandeld voor de publicatie van het volgende internemarktscorebord
(6 maanden).
Voor non-conformiteitsdossiers is de absolute verwerkingstijd veel hoger. Gemiddeld kunnen deze dossiers pas 10 jaar na publicatie van de richtlijn geklasseerd
worden. Er kan een heel lange tijd verstrijken voor men beseft dat een richtlijn
incorrect is omgezet. De non-conformiteitsdossiers waarmee Vlaanderen geconfronteerd werd doorheen de besproken scoreborden werden gemiddeld 21 maan den na het ontvangen van een eerste ingebrekestelling afgehande ld. Vijf van deze
non-conformiteitsdossiers waren tegelijk laattijdigheidsinbreuken; deze werden
gem iddeld een jaar na het ontvangen van de ingebrekestelling voor incorrecte omzetting geklasseerd. Sinds hun publicatie verstreek gemiddeld 3 ,5 jaar vooraleer ze
voll edig omgezet waren.
De success rate is laag, maar klassering gebeurt doorgaans in een relatief vroeg
stadium van de inbreukprocedure. Van inbreukprocedures voor maltranspositie
werd 70,2 % beëindigd vooraleer het tot een dagvaarding kwam. Twee vijfde hiervan werd reeds afgehandeld na het ontvangen van een ingebrekestelling. Proportioneel gezien werden meer non-conformiteitsdossiers dan laattijdigheidsdossiers
afgesloten voor het ontvangen van een dagvaarding. In 16 dossiers gaf maltranspositie aanzet tot een dagvaarding; in 4 gevallen werd een veroordeling uitgesproken
tegen België door het Hof van Justitie. 11 In één van deze veroordelingen werd op
basis van artikel 260 VWEU een dwangsom voor laattijdige omzetting opge legd. 12
Nochtans betroffen ook de overige drie veroordelingen de niet-omzetting van
internemarktrichtlijnen aangenomen volgens de regelgevende procedure waarvoor
artikel 260 VWEU toelaat een dwangsom op te leggen . Dit artikel kan ech ter niet
toegepast worden op inbreuken waarvoor voorafgaand aan de communicatie van
de Commissie betreffende het gebruik van artikel 260 al een dagvaarding was
uitgesproken (Europese Commissie, 2011/C/ 12/01: art. 31). Dit was het geval in
twee van deze arresten. 13 In het derde geval kon geen dwangsom worden opgelegd, omdat de inbreuk de non-conformiteit betrof van een (eveneens laattijdige)
omzetting. 14 In slechts één geval, de richtlijn stede lijk afva lwater, werd een tweede
veroordeling uitgesproken door het Hof van Justitie op 17 oktober 2013. Hierbij
werd België veroordeeld tot het betalen van een dwangsom bovenop een forfaitaire
boete. 15
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5. Duiding van de Vlaamse omzettings- en
nalevingsachterstand aan de hand van de externe en
interne factoren

In het onderzoek werden enkele externe en interne fac toren opgenomen die de
prestaties van Vlaanderen op het vlak van tijdigheid en conformite it helpen duiden . Alle cijfergegevens in deze sectie komen voort uit het eigen onderzoek en
steun en bijgevolg op de rapporteringen die het DiV maandelijks overmaakt aan
de Vlaamse Regering. De correlatiecoëfficiënten van de bivariate ana lyse worden
weergegeven in tabel 3.

5.1

Externe factoren

In de literatuur wordt gesteld dat Commissierichtlijnen bevorderlijk zijn voor correcte omzetting. In Vlaanderen zien we een matig positieve relatie tussen de oorsprong van de richtlijn in de regelgevende procedure op Europees niveau en de
laattijdige omzetting ervan (H3). Hetzelfde geldt voor de kans op incorrecte omzetting (H4). Geen enkele Commissierich tlijn gaf aanleiding tot een inbreuk voor
non-conforme omzetting. Het gebruik van Commissierichtlijnen is tevens sterk
verbonden met de drie overige externe variabelen. Ze bevatten minder consideransen, 16 zijn vaker amenderend 17 en hebben doorgaans een kortere omzettingstermijn. 18 Allicht wijst dit eerder op oneigenlijke relat ies tussen de externe variabelen.
De werkelijke causale relatie zou bijvoorbeeld in de complexiteit of de politieke
gevoeligheid van de richtlijn kunnen liggen. De impact van deze variabe len op het
resu lt aat van omzettingsprocessen dient dan ook voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Bovendien hebben de omzettingstermijn, amenderende aard en aanta l
consideransen afzonderlijk maar weinig relatie tot het omzetti ngssucces in Vlaanderen (zie tabel 3; Hl , HS, H7-8). Enkel wat betreft non-conformiteit is er een
matige relatie met de amenderende aard (H6) van de richtlijn en , tegengesteld aan
de hypotheses, een sterk negatieve relatie tussen een langere omzettingstermijn en
conforme omzetting (H2) . Ook deze relaties kunnen wijzen op de relatie tussen
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complexiteit (eerder dan van de gemeten variabelen) en non-conformiteit.
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tikel 260 VWEU - een tijdige omzett ing bewerkstelligen, wordt verwacht dat waar
het aandeel Commissiericht lijn en groot is, de omzettingsprestaties in het desbetref-
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TABEL 2.

Aandeel Commissierichtlijnen in het totale aantal richtlijnen om te zetten door Vlaanderen per scorebord (exclusief rechtzettingen incorrecte
omzetting).

Commissierichtlijn

TABE L 3.

Juli

Dec.

09

09

Juli
10

Dec.
10

Juli
11

Dec.
11

Juli
12

Dec.
12

Juli
13

Dec.
13

2/13

3/8

2/ 14

1/1 1

2/18

3/18

6/20

5/19

3/16

3/ 14

Bivariate analyse van de externe en interne factoren .

Externe factoren

Hl
H2
H3
H4
HS
H6
Hl
HB

Een langere omzettingstermijn ...
... verhoogt de kans op tijdige omzetting.
...verhoogt de kans op conforme omzetting.
De oorsprong va n een richtlijn in de comitology-procedure ...
... ve rhoogt de kans op tijdige omzetting.
... ve rhoogt de kans op co nforme omzetting.
De originele(>< amenderende) aard van een ri chtlijn staat in positief
verband ...
... met de laattijdige omzetting ervan.
... met de non-conforme omzetting ervan.
Hoe minder consideransen een richtlijn bevat...
... des te meer kans dat de richtlijn tijdig wordt omgezet.
... des te meer kans dat de richtlijn conform wordt omgezet.

Correlatie

Sig .

(0.601)
(-0.689)

0.088
0.008*

(0.272)
(0.302)

0.011 *
0.005*

(0.125)
(0.285)

0.517
0.032*

(0.709)
(0.804)

0.567
0.144

(0.232)
(-0.221)

0.047*
0.058

(0. 154)
(0.182)

0.55 7
0.407

(0.300)

0.019*

(0.302)

0.012*

(0.215)
(0. 078)

0.228
0.825

Interne factoren

H9v
HJOv
H9h
H10h
H11
H1 2
H73
H14

Verticaal verdeelde (gemengd federale/reg ionale) omzettingsbevoegdheden
staan in positief verband ...
... met de laattijdige omzetting va n de richtlijn .
... met de non-conforme omzetting van de richtlijn.
Horizontale bevoegdheidsverdeling staat in positief verband .. .
... met de laattijdige omzetting van de richtlijn.
... met de non-conforme omzetting van de richtlijn.
De noodzaak om een samenwerkingsakkoord af te sluiten voor de omzetting va n een richtlijn vergroot de kans op laattijdigheid.
Parlementaire betrokkenheid an sich (omzetting d.m.v. minstens één decreet) staat in positief verband met de laattijdige omzetting.
Nood aan geheel nieuwe regelgeving...
... verkleint de kans op tijdige omzetting.
... verkleint de kans op co nforme omzetting.
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s.2 Interne factoren
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We verwachtten da t de verdeli ng van de omzettingsbevoegdheden in België een
aanz ienlijke impact zou hebben op de slaagkansen van de omzett ing in terme n
van tijdigheid en conformiteit. Het aanta l betrokken Vlaamse departementen in de
omzet ting van een richtlijn heeft gee n statistisch signifi cante rela ti e tot het om zet-
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tingssucces. Nood aan horizontale samenwerking betekent dus niet noodzakelijk
dat de omzetting stroever zal verlopen (H9h en HlOh). Verticale samenwerking
daarentegen hangt wel samen met laattijdige omzetting. Gemengde bevoegdheidsverdeling (federaal en regionaal) heeft een matig negatief effect op de tijdigheid
(H9v) - maar niet op de conformiteit (HlOv) - van de omzetting. Tien omzettingen
vereisten een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende bevoegde overheden. Deze werden stuk voor stuk te laat omgezet, gemiddeld met 2 jaar vertraging.
Het opstell en van een samenwerkingsakkoord heeft een matig negatief effect op de
tijdigheid van de omzetting (HIJ) .
We verwachten bijgevolg meer laattijdigheidsinbreuken in de scoreborden waarin Vlaanderen weinig exclusieve omzettingsbevoegdheden had. We zien inderdaad
een stijging vanaf het scorebord van december 2010 (zie figuur 5 en tabel 4). Ook
waar er voor veel omzettingsdossiers een samenwerkingsakkoord nodig is binnen
een bepaald scorebord, za l de prestatie slechter zij n . Samenwerkingsakkoorden
worden (in relatie tot het totale aantal omzettingen) vaak gebruikt vanaf juli 2011.
Hier z ien we scoreborden met een hogere omzettingsachterstand (zie figuur 5 en
tabel 4). Op een kleine verbetering in het scorebord van december 2012 na, zien we
dat waar het aandeel exclusieve regionale omzettingsbevoegdheden hoog en het
aantal samenwerkingsverbanden laag is, het aantal laatti jdige omzettingen slinkt
(z ie figuur S en tabel 4). Eerder onverwacht staan deze twee factoren ech ter niet
in relatie tot elkaar. 19
Het gebruik van decreten ter omzetting va n een richtlijn, en daarmee de betrokkenheid van het parlement, heeft een matig negati ef effect op de tijdigheid van de
omzetting (H12). Het aantal richtlijnomzettingen waarbij het parlement betrokken
werd stij gt vanaf 2010, en neemt sterk toe vanaf 2011. In juli 2012 was er een bescheiden daling in het aandeel omzettin gen die minstens één decreet vereisten. Dit
komt overeen met een daling in het aanta l laattijdige omzettingen in Vlaanderen
(zie figuur 5 en tabel 4).
TABEL 4.

Aandeel omzettingen met exclusief Vlaamse omzettingsbevoegdheid, aandeel omzettingen waarvan de omzetting een samenwerkingsakkoord vraagt,
en aandeel omzettingen met parlementaire betrokkenheid tot het totaal aantal richtlijnen om te zetten door Vlaanderen per scorebord (exclusief rechtzettingen incorrecte omzetting). Aantal ontbrekende data cursief aangegeven.
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Juli

Dec .

Juli

Dec.

Juli

Dec.

09

10

10

Juli
11

Dec.

09

11

12

12

Exclusief regionale
omzetting

4/13
(2)

2/8
(1)

4/14
(2)

1 / 11
(1)

2/18
(2)

3/18
(1)

3/20
(3)

Samenwerking sakkoord

2/ 13
(1)

2/8

3/14

3/ 11

4/18

4/18

6/ 20

Parlementaire
betrokkenheid

3/ 13
(6)

3/8

6/14
(2)

6/11
(1)

11 /18
(2)

16/18 15/20 15/19 15/16 12/14
(1)
(1)
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De gebruikte proxy voor het schetsen van de misfit-factor - namelijk het volstaan
van de bestaande regelgeving, de nood aan maar het volstaan van wijziging aan
bestaande regelgeving, of de nood aan geheel nieuwe Vlaamse regelgeving - lijkt
gee n verband te houden met de tijdigheid of de conformiteit van de omzetting
(zie tabel 3, H 13- 14). Het gebruik van deze proxyva riabele laat echter niet toe
om bijvoorbeeld de praktische impact van de hervormingseisen , de institutionele
mismatches , conflicten met de publiek-private verhoudingen of kostenimplicaties
in rekening te brengen (Treib, 2014). Hiervoor is een meer diepgaand kwalitatief
onderzoek vereist.

6.

Besluit

Meer dan voor België komen de inbreukprocedures betreffende de int erne markt
waarin Vlaanderen gevat is voort uit maltranspositie, in tegenstelling tot de
schending van andere bronnen van EU-recht. Wat maltranspositie betreft, pres tee rt Vlaanderen nochtans niet uitgesproken beter of slechter dan België. Wel
kon Vlaanderen z ijn nalevingsachterstand aanzienlijk verbeteren over de jongste
jaren. Dit is echter een reflectie van eerdere prestaties en zou gelinkt kunnen
worden aan het toetreden tot het EU-Pilotsysteem in 2011. Een zekere maar niet
structurele verbetering is waarneembaar voor de Vlaamse omzettingsachterstand.
Vlaanderen blijkt slechts een vierde van de internemarktomzettingsdossiers
tijdig en correct af te handelen. Hierbij worstelt Vlaanderen voornamelijk met tijdigheid. Toch kan Vlaanderen de meeste inbreukprocedures in een relatief vroeg
stadium afhandelen.
Hoewel maar enkele van de onderzochte variabelen enig inzicht lijken te
geven in de Vlaamse prestaties, worden ze gereflecteerd in de scoreborden. De
externe variabelen z ijn terug te leiden tot één hoofdfactor, namelijk of de richtlijn opgesteld werd door de Commissie of niet. Deze relatie is allicht een reflectie
van meer overkoepelende factoren zoals de complexiteit of de politieke gevoeligheid van een richtlijn. De externe factoren kunnen de Vlaamse scoreborden
enigszins kaderen, maar bieden weinig meerwaarde voor de specifiek Vlaamse
prestaties.
Terwijl geen enkele opgenomen internevariabeleverband houdt met non-conformiteit , staan drie factoren in (matig) negatief verband met tijdige omzetting.
De boosdoeners blijken (1) parlem entaire betrokkenheid, (2) federaal en regionaal
gemengde omzettingsbevoegdheden en (3) de noodzaak om samenwerkingsakkoorden aan te gaan. Stuk voor stuk z ijn het structurele en met elkaar verbonden uitdagingen. Hun afzonderlijke impact op de omzettingsprestaties dient dus
te worden genuanceerd. Het zou daarom interessant zijn om verder onderzoek te
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doen naa r de inte rrela tie tussen deze fac to ren. All eszins lijkt de in s titution e le e n
procedurele compl exiteit een bela ngrijke rol te spe le n .
Bijko m end ond erzoek is eveneens vereis t om ee n du idelij k b eeld te kr ijge n va n

culturele en politieke factoren die een impact kunnen hebbe n o p het o m zettingsproces e n di e m e n zo nde r ins titutione le hervormingen kan o ptimali sere n . Zo ku nnen o ntoereikende capaci teit en/ of po litie ke priorit eit, of m oeiza m e coördinatie en
ins ti tutio ne le jaloezie een beduid e nde impac t hebben op o mzettings pres ta ti es. Op
deze fa ctore n zou m e n a llicht - e n zeker op la nge re termijn - kunn e n in ze tten o m
een gun stiger omzettings klim aa t te verkri jge n.
Naa st een aa nvulling van het huidi ge o nd e rzoe k m e t bijko me nd e va ria bele n en
kwa lita tieve methode n , gee ft dit a rtikel aa nleiding tot compa ra tieve ve rvolgs tudi es.
Men ka n v ia s ubn a tio nale sco reborden de presta ties van ve rschill ende regio na le
e ntiteiten binnen EU-lidsta te n naas t elkaa r legge n e n hun aa ndeel in de om zettingspresta ties van hun ce ntra le lid sta a t schetse n . Het zo u zeke r inte ressa nt zijn
om de Vlaa m se presta ties te ve rgelijken me t die va n Wa ll on ië e n va n het Brussels
Hoofdstedelij k Gewes t, of zelfs me t d e presta ties van a nde re gefedereerde of ged ecentraliseerde entiteite n binne n EU -lid s ta te n . Dit zo u aa nle iding kunn e n geve n tot
bijkomende verkl a ringen voo r de laatt ijdige en inco rrecte om zetting va n Euro pese
richtlijne n e n tot het identifice ren van pijnpunte n e n best practices voo r o mzetting
in s ubn a tion a le e ntiteiten .

Noten
1.

Dit ond erzoek ri cht zich enkel op de fase van juridische omzetting va n de interne-

marktri chtlijnen. De mon itoring, ha ndhav ing, nalev ing en eva lua ti e ervan worde n hier
buiten beschouwing gelaten . Dit o nderzoek dekt du s ni et de 'implementa tie' va n EUrichtlijn en , maa r enkel de vraag of de richtlijnenbepalingen juridisch geïncorporeerd
we rden in de rechtsord e van de lidstaten - of hier in Vlaa ndere n - door middel van
na tionale o mzettings maa tregelen.
2.

z
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Deze te mporele afbake ning werd gekoze n, om da t deze lang genoeg geacht wo rdt

o m mogelijke evoluti es te onde rscheid en en o m een vo ldoende aa ntal Vlaa mse o mzettingsdoss iers te beva tte n om de fa ctoren te testen . Bove ndie n zijn de bevoegdh ede n
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4.

Aantal niet tijdig genotificeerde om.zettingen
Totaal aantal intememarktrichtlijnen

= omzettingsachterstand

Aantal lopende inbreukprocedures voor non-conformiteit
Totaal aantal genotificeerde intememarktrichtlijnen

nalevingsachterstand

5. And ere mogelijkh eden z ijn sa menwerkingsakkoord en, omzendbrieven , mini steriële bes luiten, cao 's en sectorale convenanten. Deze in strument en di enen door hun
vaagheid of ni et-algemene juridische afdwingbaarheid alsnog vergeze ld te worden
door een rege ringsbesluit of decree t vooraleer ze door de Europese Co mmi ssie erkend worden als geldige omzettingsmaatregelen. Behalve in het geva l va n samenwerk ingsakkoorden met kracht van wet za l, wanneer geopteerd word t voor deze
'snellere' instrumenten, uiteindelijk ook de legislati eve procedure doorlopen moeten
worden (Dierckx et al., 2003, pp. 56-60) .
6.

Van de 18 incorrecte omzettingen overlappen er 5 met laattijdigheidsdossiers.

7. Deze wo rdt verder ni et opgenomen in de bespreking va n de scorebord en zelf, omdat deze enkel int ernemarktrichtlijnen beva tten.
8. Het EU-Pilotproject is een online platform dat gebruikt wordt door de diensten van
de Commissie en de lid staten om te communiceren en verduidelijking te geven over de
feitelijke en wettelijke co ntext va n conformiteitsproblemen tu ssen de nationale wetten
en EU-regelgev ing of de correcte toepassing van EU-recht. In regel wordt het gebruikt
als een eerste stap in het zoeken naar een oplossing voor dergelijke problemen, zodat
waar mogelijk inbreukproced ures vermeden kunnen worden. België trad toe op 3 januari 2011 (http://ec.europa. eu/ internal_market/sco reboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/ index_e n.htm).
9. De om zettingstermijn voor een ri chtlijn wordt hier berekend als de tij d die gegeven
is tussen de publicatie van een richtlijn en haar om.zettingsdeadline.
10. De verwerkingstijd va n een dossier wordt hier berekend als de tijd die verstrijkt
tussen de publicatiedatum va n een richtlijn en de datum waarop de omzetting volledig
is in de Vlaamse rechtsorde.
11. Hierbij werd het arrest niet steeds aa ngegeven in de maa ndelijkse rapportering va n
het DiV. De dataset werd hi er aa ngev uld met informati e van de website van het Hof van
Justitie [curia .europa. eu ]. Twee va n deze veroordelingen werden pas na afl oop va n de
onderzoc hte period e uitgesproken, nam elijk in april en juni 2014 .
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12. De dwangsom werd opgelegd door het arrest van 24 juni 2014 in verband met de
non-notificatie van de omzetting van richtlijn 2010/ 31 [http: //curia.europa .eu/ juris/
document / document.jsf?docid = l 5624l&doclang = NL].
13. Het betrof richtlijn en 2005/ 36/ EG en 2007 /02/EG.
14. Richtlijn 2003 / 105/ EG.
15. Tweede veroordeling van België door het arrest van 17 oktober 2013 voor maltranspositie van richtlijn 1991 / 271/EEG (http: //curia.europa.eu/ juris/ document / document.
jsf?text = &docid = 14318l &pagelndex = 0&doclang = NL&mode = lst&dir = &occ = first&pa
rt = l &cid = 104969).
16. Cramers V: 0.920 , met een statist isc he sign ificanti e van 0.005.
17. 19 van de 23 Commissierichtlijnen is amenderend (tegenover 23 van de 63 richtlijnen uit de regelgevende procedure) .
Cramers V: 0.409, met een statistische significantie van 0.001.
18. Cramers V: 0.824, met een statistische significantie van 0.000.
19 . Drie samenwerkingsakkoorden werden gesloten in een totaa l van 21 omzettingen
met exclusieve regionale bevoegdheid , zes samenwerk ingsakkoorden werden afgesloten in een totaal van 42 omzettingen met gedeeld e federale en regionale bevoegdheden .
Phi: 0.82 met een significantie van 0. 780.
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Van de krant naar de Kamer
en terug?
Een studie naar media-aandacht als inspiratie voor en
resultaat van het Nederlandse vragenuur
Peter Van Aelst, Rosa van Santen, Lotte Melen horst en Luzia Helfer

ABSTRACT: From Newspaper to Parliament and Back? A Study of Media
Attention as Source for and Result of the Dutch Question Hour
This study on the role of media attention for the Dutch question hour answers these
questions: to what extent is media attention a source of inspiration for o ral parliamentary questions? What explains the newsworthiness of these questions? And what
explains the extent of media coverage for the questions posed during the question
hour? To address this, we present a content ana lysis of oral parliamentary questions
and related press coverage in five recent years. Results show first that ora l questions are
usually based o n media attention for a topic. Concerns about media influence should
however be nu a nced : it is not necessarily the coverage itself, but also regularly a politica! statement that is the actua l sou rce of a parliamentary question . The media are thus
an important 'c hannel' for the interaction between politician s. Second, our analysis
shows that oral questions do not receive media attention naturally. Several news va lues help to explain the amount of news coverage that questions receive. ' Surfing the
wave' of news attention fora topic in the days previous to the question hour seems to
be the best way to generate media attention.
KEYWORDS: Question hour, media attention, parliamentary questions, newspaper coverage, content analysis
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De Nederla nd se Tweede Kamer h eeft diverse instrumenten om de regering te controleren. Een daarvan is het individuele vragenrecht va n Kamerleden. Er is al jaren
discussie over de manier waarop hi eraa n in Nederland in vullin g word t gegeven,
o nder a nd e re vanwege de groe ie nd e hoeveelheid vragen en de kosten die hie rmee
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gepaard gaan (Van Holsteyn & Post , 2009). Ook worden de motivatie van parlementariërs om vragen te stellen en de aanleidingen die z ij hiervoor aangrijpen
bekritiseerd. Kamerleden zo uden vooral vragen stellen naar aanleiding va n mediaberichtgeving, in plaats van z ich bijvoorbeeld te laten inspirere n door de gesprekken die ze ' in het land' voeren en werkbezoeken die ze afl eggen (Wierenga, 2011) .
Kam ervragen zouden bovendien vooral dienen als middel voor Kamerleden om
zich te profileren , de aandacht op zich ze lf te vestigen (Visscher, 2006) en te scoren
in de media (ROB, 2005).
Bovengenoemde discussie gaat vaak over schriftelijke Kamervragen , net als een
anal yse va n de Volkskrant waaruit blijkt dat krantenartikelen, nieuwssites en telev isieprogramma's vaak als bron dienen voor schriftelijke vragen (Bakker & De
Paus , 2012). Wetenschappelijk onderzoek bevestigt h et beeld dat deze vrage n in
Nederland vaak op medi a berichtgeving gebaseerd zijn (Welbers et al.). Het vragenrecht wordt door de Tweede Kamer echter niet alleen schriftelijk, maar ook
mondeling uitgeoefend. Vanwege het actuele karakter en de groeiende hoeveelheid
onderwerpen waarmee de Tweede Kamer zich bezighoudt , baseren parlementsleden z ich ook in hun mondelinge Kamervragen regelmatig op med iab erichtgeving
(Van Aelst & Vliegenthart, 2014). Recent vergelijkend onderzoek toonde zelfs aan
dat het vragenuur in Nederland veel meer gemediatiseerd is dan in Frankrijk en
Duitsland, met meer m edia-a a ndacht voo r het vragenuur en meer Kamervragen die
tot media-aandacht leiden (Van Santen, Helfer & Van Aelst, 2014). Uit een recente
bevraging van parlementsleden in vijftien landen blijkt dat Nederlandse parlementsleden zich naar eigen zegge n het meest door de media laten inspireren bij het
nem en van parlementaire initiatieven (Midtb0 et al., 2014)
De geproblematiseerde re latie tussen media en politiek wordt in algemene z in
veel besproken en is al vaak onderzocht. Veelal analyseren onderzoekers deze relatie op geaggregeerd ni vea u, bijvoorbeeld in studies na a r agenda-set ting (zie bv.
Van Noije, Kleinnijenhuis & Oegema, 2008; Wolfe, Jones & Baumgartner, 2013).
In dit onderzoek doen wij echter een gedetailleerde analyse van de relatie tussen
media en politiek door in te zoo men op specifieke mondelinge vragen va n Tweede
Kamerleden . We kiezen er daarbij bewust voor om beide kanten van de relatie
met de media te onderzoeken: de media als inspiratie bron voo r en als mogelijk

zw

...J

w

::.::
t==

c:r::
<(

res ulta a t van de vragen. We analyseren alle mondelinge Kamervragen die in de
periode 2006-2011 gesteld zijn en bekijken hoe vaak Kamerleden hierin naar media ve rwij zen, hoeveel media-aand ac ht er voorafging aan elke set van vragen en
hoevee l beri chtgev ing er op de gestelde Kamervragen volgde. 1 Ook proberen we te
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ve rklare n welke kenmerken van mondelinge vrage n leiden tot meer berichtgeving
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van andere actoren. Op basis van een inhoudsanalyse van de krantenberichten
gaan we ook na of de parlementsleden die de vragen stellen erin slagen persoonlijke nieuwsaandacht te genereren .

2.

De interactie tussen media en politiek

In de literatuur over de relatie tussen media en politiek is er het laatste decennium
steeds vaker sprake van een zogenaamde 'mediatisering va n de politiek'. Dit concept gaat ervan uit dat de media een groeiende rol spelen in onze samenleving en
dat politici zich daarom aan de media en hun logica hebbe n aangepast (Kepplinger,
2002; Mazzo leni & Schulz, 1999; Strömbäck, 2008). Politici zo uden zich niet enkel
in hun st ijl en communicatie, maar ook in hun feitelijke politieke gedrag steeds vaker door de media laten be'Jnvloeden (Davis, 2007; Strömbäck & Van Aelst, 2013).
Bove ndien is het voor politici steeds belangrijker geworden dat hun politieke werk
aandacht krijgt in de media. Mediat isering verwijst dus zowe l naar de media als
voorname bron van inspirati e als naar het belang van med ia-aandacht voor individuele po litici. Het brede concept mediatisering leent z ich echter minder goed
voor emp irische operationali sering. Daarom steunen we in deze studie vooral op
de concepte n 'agenda-setting' en 'n ieuwswaarden' als leidraad voor het genereren
van hypothesen.
Het meer empirische concept ' politieke agenda-setting' heeft all e rlei onderzoek
geïnspireerd dat zich richt op het effect van media-aandacht op de politieke agenda. Veel van deze studies concluderen dat de media er toe doen (zie voor een
overzicht: Walgrave & Van Aelst, 2006), maar benadrukken tegelijkertijd de voorwaardelijkheid van een dergelijke media-invloed. Dat politieke acto re n reageren op
media berichtgeving hangt onder meer af van het type onderwerp (Soroka, 2003),
de toon van het nieuws (Thesen, 2013) of de mate waarin de framing aansluit bij
die van de partij (Van der Pas, 2014). Over het algemeen worden sterkere effecten
gevonden op 'lagere ' politieke agenda's, zoals parlementaire debatten (Van Noije

et al., 2008), dan op meer substant iële agenda's zoals wetgeving of de staatsbegroting (Pritchard & Berkowitz, 1993). Die veronderstelde invloed van media op po litie k is niet zo gek als men bedenkt dat de media tegenwoordig cruciaal zijn voor
een politicus, zowel om zich te inform e ren over wat er in de samen leving speelt,
als om vervo lgens zijn of haar eigen ideeën over te brengen aan de kiezer (Van
Aelst & Vliegenthart, 2014). Toch benadrukken en bestuderen wetenschappers ook
de wederkerigheid van de relatie (Sellers, 2010; Wolfsfeld, 2011). Politici hebben
media-aandacht nodig om hun politieke doelen te bereiken, namelijk het debat
en daardoor het beleidsproces beïnvloeden. Het liefst beïnvloeden politici daarom
niet all een de onderwerpen op de media -age nda, maar ook de toon en invalshoek
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van de berichtgeving. Het wekelijkse vragenuurtje is in dit opzicht een handig instrument voor parlementariërs, niet alleen om hun (partij)belangen te uiten en de
regering te controleren, maar ook om hun ' eigen' onderwerpen onder de aandacht
te brengen, hoger op de politieke agenda te krijgen , en hiervoor media-aandacht te
genereren (Martin, 2011).
Politieke journalisten verlenen echter niet alle vragen (evenveel) aandacht,
maar laten z ich eerder leiden door bepaalde selectienormen of nieuwswaarden.
Nieuwswaarden verwijzen naar breed gedeelde opvattingen onder journalisten
over wat het publiek a ls relevant en boeiend beschouwt. Het gaat om veelal onuitgesproken regels op basis waarvan journalisten keuzes maken over wie en wat
er in het nieuws komt (voor een overzicht z ie: O'Neill & Harcup , 2009). Het onderzoek van Galtung en Ruge (1965) gaf de noti e als eerste een empirische basis,
door de factoren te benoemen die bepalen welke gebeurtenissen of personen in het
nieuws komen. Deze factoren kunnen enerzijds gerelateerd worden aan techni sche
en organ isatorische aspecten van de dagelijkse werking van de nieuwsmedia en
anderz ijds aan de interesses en verwac htingen van het publiek. Zo zou bijvoorbeeld een gepersona li seerd politiek verhaal meer kans maken dan een verhaal over
de ac hterliggende structuren. Dit om zowel praktische redenen (bv. omdat het
beter in beeld te brengen is) als om commerciële redenen (bv. omdat het publiek
zich er beter mee kan identificeren). Verschillende nieuwswaarden, zoals conflictgeha lte en politieke status, worden in recent onderzoek gebruikt om te verklaren
welke politieke feiten of uitspraken het nieuws halen en welke niet (zie o.a. Helfer
& Van Aelst, 2015; Langer & Sagarzazu, 2015).

3.

Hypotheses

Om de relatie tussen politici en media te onderzoeken, bekijken we de dynamiek
' nieuws > Kamervragen > nieuws' vanuit een aantal invalshoeken (zie ook fi guur 1). Ten eerste richten we ons op nieuws als inspiratiebron voor Kamerleden.
Eerder politiek agenda-settingo nd erzoek toont aan dat oppositie- en coalitiepartijen
ieder een andere relatie met de media hebben (Thesen, 2013). De media zouden
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een grotere invloed hebben op opposit iepartij en dan op coalitiepartijen , omdat
deze laatste gebonden zijn aan een regeerakkoord en gemaakte afspraken (Vliegenthart & Walgrave, 2011). De oppositi e daarentegen is vrij om de regering aan te
vallen op actuele onderwerpen en media berichtgeving als ammunitie te gebruiken.
Bovendien wordt gesteld dat het vragenuur in Nederland in algemene z in steeds
meer een oppositie-instrument is geworden (Bovend'Eert & Kummeling, 2011,
p. 325). Daarom is te verwachten dat ook voor mondelinge Kamervragen ge ldt:
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Hl: Kamervragen van oppositie-Kamerleden zijn meer gebaseerd op de media dan
die van coalitie-Kamerleden.

Media-aandacht voor

Media-aandacht na

FIGUUR 1 .

Overzicht hypothesen en onderzoeksvragen.

We weten nog niet goed of er bepaalde media z ijn die vaker als aanleiding dienen
voor mondelinge Kamervragen, noch of de media voora l 'doorgeefluik' zijn of
een zelfstandige invloedsfactor. In algemene zin, dus niet specifiek voor Kamervragen, beschouwen parlementariërs audiovisuele media als in vloedrijker (Van
Aelst en Walgrave, 2011, p. 299). Tegelijkertijd stelt 'objectief' onderzoek dat
kranten meer invloed hebben op de politiek dan audiovisuele media (Wa lgrave,
Soroka & Nuytemans, 2008). We weten niet of televisie of pers belangrijker zijn
voor de deelnemers aan het vragenuur. Daarom stellen we de volgende onderzoeksvraag:
OVl: Naar welke typen media verwijzen parlementsleden in hun Kamervragen?

Het woord 'med ia' is de meervoudsvorm van het woord 'medium', dat door Van
Dale gedefinieerd wordt als ' inform atiedrager' of 'middel om iets te bewerkstelligen of over te dragen'. Als gesproken wordt over 'de invloed van de media',
hebben we het dan over journalisten en redacties ze lf, of is het eigenlijk zo dat
de politici die te gast zijn bij de talkshows, of die aangehaald worden in krantenartikelen, de eigenlijke bron zijn van de Kamervragen? Sellers (2010) en Wolfsfeld
(2011) betogen dat het meestal de politiek is die het initiatief neemt. De media
zouden daardoor meer als 'doorgeefluik' fungeren dan als zelfstandige bron van
invloed. Nieuws bestaat tenslotte bij de gratie van gebeurtenissen en informatie,
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en politiek is hiervoor een belangrijke bron en leverancier. Aan de andere kant
kan mediaberichtgeving wel degelijk een nieuwe bron van informatie zijn voor
politici, en daardoor bijvoorbeeld aanleiding z ijn om Kamervragen te stellen. Omda t ook hierover nog weinig bekend is, stellen we de volgende onderzoeksvraag:
OV2: Zijn mediaberichten meestal de daadwerkelijke bron van de Kamervragen, of
zijn dat politieke of andere actoren?

Vervolgens willen we meer inzicht krijgen in de nieuwswaardigheid van Kamervra gen. Daarbij maken we gebruik van het reeds besproken concept ' nieuwswaarden '.
Op basis van eerder onderzoek suggereren we drie nieuwswaarden di e in het geval
van Ka mervragen va n belang kunnen zijn: politieke status (H2-H3), conflict (H4HS) en continuïteit (H6-H7).
Volgens het klassieke onderzoek van Ga ltung en Ruge (1965) z ijn verhalen over
'elite people' één van de factoren die de nieuwswaardigheid van (internationaal)

nieuws bepalen . Harcup en O'Neill (2001) bevestigden het belang van 'the power
elite' voo r ni euwsselectie. Deze mensen zijn ni et alleen va ker bekend bij het grote

publi ek, maa r hun acties hebben potentieel ook vaker gevolgen voor het leven van
gewone mensen . Dat de status of functie van een politicus in grote mate bepaalt
hoeveel aandacht die persoon krijgt in de media is ondertussen veelvuldig aangetoond (Gans , 1979; Tresch, 2009 ; Vos, 2014). Als we deze nieuwswaarde vertalen
naar deze studie, zo u het voor de nieuwswaardigheid van Kamervragen uit kunnen
maken of ze gesteld worden aan de minister of aan een staatssecretaris. Omdat
ministers in Nederland een hogere status hebben dan staatssecretarissen, is onze
verwachting:
H2: Kamervragen die aan ministers gesteld worden krijgen meer media-aandacht
dan vragen die gesteld worden aan staatssecretarissen.

Omdat leden van h et kabinet bovendien een hogere status hebben dan Kam erleden, verwachten we wat dit betreft een verschil in z ichtbaarheid in de mediaaandacht na afloop van het vragenuur:
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H3: I n de berichtgeving die volgt op het vragenuur zijn de aangesproken bewinds-

....1

L.U

:.::

personen zichtbaarder dan de vragenstellers uit de Kamer.
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Een tweede klassieke nieuwswaarde is conflict. Dat journalisten zich richten op
probl emen in de maatschappij en zaken die verkeerd lopen in de politiek is van
alle tijden . De toenemend e concurrentie en competitie zo uden deze voorkeur voor
sensationeel, conflictrijk en negatief ni euws ve rder versterken (zie voor een overz icht : Lengauer, Esser & Berganza, 2012). Mond elinge vragen waaruit duidelijk
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conflict spreekt zouden daardoor bijvoorbeeld geschikter zijn om een nieuwsbericht over te schrijven dan vragen die louter informatief van aard z ijn. Voor Kamerleden betekent dit dat hun kans op media-aandacht groter wordt, naarmate ze
meer expliciet kritiek uiten in hun mondelinge vragen. Zo kan een parlementariër
expliciet het falen van een minister of staatssecretaris benoemen . Het uiten van
dit soort kritiek die op een specifiek persoon gericht is sluit namelijk aan bij de
journalistieke trend van personalisering van de berichtgeving (Van Aelst, Sheafer
& Stanyer, 2012).
H4: Kamervragen waarin kritiek geuit wordt op een bewindspersoon krijgen meer
media-aandacht dan vragen waarin dit niet gebeurt.

Kritiek kent daarnaast verschillende gradaties . Zo is kritiek vanuit de eigen gelederen zwaarder te verteren en vermoedelijk nieuwswaardiger dan kritiek van
buitenaf (zie ook Groeling, 2010). Mogelijk is het bekritiseren van een minister door leden van de oppositie te veel business as usual en daardoor niet echt
nieuwswaardig. Dat is niet het geval voor kritische vragen van Kamerleden die
lid z ijn van een coalitiepartij. Zeker als deze vragen een minister of staatssecretaris rechtstreeks bekritiseren, kan dit voor journalisten een indicatie zijn van
spanningen binnen een partij of coalit ie. Daarom verwac hten we het volgende
interactie-effect:
HS : Kamervragen waarin kritiek geuit wordt op een bewindspersoon door een lid
van de coalitie krijgen meer media-aandacht dan vragen die uitgaan van de oppositie.

Een derde relevante nieuwswaarde d ie we in de literatuur terugv inden is continuïteit (Galtung & Ruge, 1965) of wat Harcup en O'Neill (2001) omschrijven als
'follow up '. Als een gebeurtenis eenmaal in het nieuws is geweest, blijft deze ook

vaker in het nieuws komen, omdat de kijker of lezer er bekend mee is en het verhaa l daardoor gemakkelijker kan volgen. Deze nieuwe feiten of ontwikkelingen
legitimeren ook de oorspronkelijke journalistieke keuze om aandacht te besteden
aan de gebeurtenis. Uit intermedia-agenda -settingstudi es blijkt dat journalisten
geneigd z ijn om aandacht te besteden aan onderwerpen die eerder al aandacht
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kregen in andere media (Vliegenthart & Walgrave, 2008). Recente studies hebben
daarnaast aangetoond dat het merendeel van alle mond elinge vragen wordt voor-
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afgegaan door berichtgeving over hetze lfd e onderwerp (Van Aelst & Vliegenthart ,
2013) en dat Kamerleden met hun mondelinge vragen vooral een breed publiek
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kunnen bereiken wanneer ze zich aanpassen aan de bestaande m ed ia-agenda
(ROB, 2005). Wij verwachten dat dit ook voor onze Nederlandse studie geldt:
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H6: Hoe meer media-aandacht er is uoor het onderwerp uoorafgaand aan de Kameruragen, des te meer media-aandacht de uragen na afloop uan het uragenuurtje krijgen.

De mediaberichtgeving voorafgaand aan het vragenuur over een onderwerp waar
Kamervragen over gesteld worden, bevat soms een verwijzing naar die Kamervragen. Dit betekent dat er al contact is geweest tussen journalist en politicus voo rda t
de vraag gesteld is. Het lijkt logisch dat als een journalist van tevoren weet da t
er Kamervragen gesteld zullen worden, hij of zij een follow-up zal schrijven om
daarin te rapporteren over de daadwerkelijk tijdens het vragenuur gestelde vragen
en de daarop gegeven antwoorden. Dit is een vorm van continuïteit. We verwachten daarom:
H7: Kameruragen die aangekondigd zijn in een krantenbericht uoorafgaand aan het

uragenuur krijgen meer media-aandacht na afloop dan Kamervragen die niet in een
krantenbericht aangekondigd zijn.

4.

Mondelinge vragen in Nederland

Moties, interpellaties en ook Kamervragen hebben geen directe wetgevende gevo lgen en vaak beperkte politieke gevolgen (Franklin & Norton, 1993; Wiberg, 1994).
Toch zijn het belangrijke parlementaire instrumenten, omdat ze de laagdrempeligheid en openheid van het politieke proces bevorderen en ze volksvertegenwoordigers in staat stellen om zichzelf en hun werk zich tba ar te maken (Bailer, 2011;
Wiberg, 1995). In de meeste parlementaire democratieën hebben Kamerleden de
mogelijkheid om de regering tijdens een vragenuur mondeling te bevragen over
beleidsza ken. Hoewel veel landen , waaronder Nederland (Bovend'Eert & Kummeling, 2011, p. 320), de organisatie van dit vragenuur hebben gebaseerd op die van
het Britse Lagerhuis (Korpershoek & Oostlander, 2006), verschillen de specifieke
formele procedures en informele gewoontes per land (Rozenberg et al., 2011; Russo
& Wiberg, 2010).
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In Nederland kunnen individuele Tweede Kamerleden sind s 1906 mondelinge
en schriftelijke vragen stellen aan de regering. Vanaf 1970 is aan het mondelinge
vragenrecht vormgegeven middels een wekelijks vragenuur. Om het vragenuur zo
actueel mogelijk te houd en, kunnen vragen tot twee uur voor het debat ingediend
worden. In maart 2011 z ijn onder het Kamervoorzitterschap van Gerdi Verbeet de
regels aangepast, met als doel meer verschillende actuele onderwerpen te kunnen
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bespreken. leder Kamerlid mag slechts één onderwerp aanmelden waarover hij of
zij vragen wil stellen. De spreektijd van Kamerleden en bewindspersonen is inge-
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maal twee vervo lgvragen stellen tijdens het gehele vrage nuur. Daa rdoor worden er
sindsdien meer vragen , maximaal zes per vragenuur, behandeld.
Gro fweg we rden er per week tijdens de in dit onderzoek bestud eerd e periode
rond de 30 mondelinge vragen ingediend (O mroep MAX, 2012). Uit de aangemelde
vragen (geformuleerd als "Vragen van het lid 'X' aan de minister/s taatssecretaris
van 'Y' over 'het beri cht Z'/'onderwerp Z'") wordt door de Kamervoorzitter, met
behulp van de griffie, ee n se lectie gemaakt. De criteria die gehanteerd wo rden bij
het se lectere n va n de vragen zijn of het o nd erwerp act ueel, urgen t en gewichtig is
(Enthoven, 2011, pp. 35-36; Korpershoek & Oostlander, 2006) . Het gewicht van een
onderwerp is bijvoorbeeld afhankelijk van de consequenties voor belanghebbenden, ma ar ook van de hoeveelheid medi a-aandacht die ervoor was. Berichtgeving
in nationale kranten is daarbij belangrijker dan die in regionale kranten. Ook wordt
in ogenschouw genomen of het onderwerp door andere media overgenomen is .
Verder geldt dat onderwerpen in principe alleen worden doorgelaten als ze ni et al
in behand eling zij n in de Kamer en a ls de geadresseerde bewindspersoon er verantwoordelijk voor kan worden gehoud en. 2
Het Nede rl a ndse vragenuur is du s zo vormgegeve n dat mondelinge vragen over
act uele onderwerpen moeten gaan, waardoor ze vaak gebaseerd zijn op het publieke debat da t wordt gevoerd in de media. Dit is niet in a ll e landen het geva l. Uit een
vergeli jkende studie naar Kamervragen en m edia -aandacht in Nederland, Frankrijk en Duitsland blijkt dat Kamervragen in deze laatste twee landen veel minder
gericht z ijn op en gevo lgd wo rd en door berichtgeving (Van Santen et al. , 2013).
In Nederland vormen de media daarentegen een belangrijke inspira ti eb ron voor
Kamervragen, die een bronverwijzing, bij voorbeeld naar een nieuwsbericht of tvuitze nd ing, horen te bevatten (Enthoven , 2011, p. 34). Sinds a ugust us 1993 wo rdt
het wekelijkse vragen uurtj e live uitgezo nd en op televisi e, om de populariteit van
het 'instituut' te vergro ten. Dit heeft gewerkt: gemiddeld keken er in de period e
2006-2011 per jaar 113 .200 mensen naa r het mondelinge vrage nuur (Tweede Kamer,
2012, p. 23). Onderzoek in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten toont aa n dat
dergelijke li ve- uitzendingen parlementariërs aa n zetten tot mediageniek gedrag en
de z ichtbaarh eid va n het parlement verhogen, wat vervolgens weer helpt om de
media te bereiken (Cook, 1986; Negrine, 1999).
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Voor dit onderzoek is een inhoudsanalyse uitgevoerd van alle mondelinge parlementaire vragen en gere lateerde krantenberichtgeving in 2006, 2007, 2009, 2010
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en 2011 . Dit heeft geresulteerd in een populatie van 566 Kamervragen. Voor h et
toetsen va n de effecten va n diverse variabelen op de hoeveelheid persaandacht
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hebben we, vanwege de scheve verdeling van de afhankelijke variabele (bijna 56%
van de Kamervragen krijgt geen media -aa ndacht na het vragenuurtje) 4, een negatieve binomiale regressieanalyse uitgevoerd. 5
Uitgebreide instructies voor het verzamelen van de krantenartikelen en het coderen van alle variabelen z ijn vastgelegd in een codeboek. Dit is ontwikkeld op ba sis van bestudering van een selectie van het te coderen materiaal, in sa menspraak
met vier onderzoekers . Alle training en codering vond plaats aan de Universiteit
Leiden. 6 De volgende va riabelen z ijn gecodeerd:

Media-aandacht voorafgaand aan de Kamervragen. Voor elke individuele set
van Kamervragen werd door de codeur een aparte zoe kopdracht uitgevoerd in
LexisNexis naar (1) gerelateerde artikelen (2) uit de landelijke dagbladen (3) in de
vijf dagen (vrijdag tot en met dinsdag) voor het vragenuur. De dagblad en in ons
onderzoek z ijn NRC Handelsblad, NRC Next, De Telegraaf, de Volkskrant , Trouw,
Algemeen Dagblad, Het Parool en Financieel Dagblad. Alleen artikelen over exact
hetzelfde onderwerp als de vragen werden gecodeerd. Als een set van Kamervragen bijvoorbeeld gaat over hoofddoekj es voor ambtenaren, dan z ijn alleen die
krantenberichten die in de vijf dagen voor het vragenuur verschijnen over hoofddoekjes en ambtenaren gecodeerd, en niet breder gerelateerde artikelen over bij voorbeeld immigratie. Er is een maximum van 20 artikelen gecodeerd per set van
vragen. In de regressi ea nalyse is het totale aantal voorafgaande krantenartikelen
per set a ls onafhankelijke variabele gebruikt.
Media-aandacht na Kamervragen. Deze variabele werd op vergelijkbare wijze geconstrueerd. Voor elke set van Kamervragen werd door de codeur een aparte zoekopdracht uitgevoerd naar (]) gerelateerde artikelen (2) uit de landelijke dagbladen
(3) in de twee dagen (woensdag en donderdag) na het vragenuur. Alle artikelen over
exact hetzelfde onderwerp als de vragen, en die de vraagsteller of de gea dresseerde
bewindspersoon noemen, of een expliciete verwijzing naar de Kamervragen bevatten, werden geselecteerd en gecodeerd. In de regressieanalyse is het totale aantal
krantenartikelen per set van Kamervragen als afhankelijke variabele gebruikt.
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Kamervragen-verwijzing. Voor elke set van Kamervrage n is in een dichotome
varia bele gecodeerd of er in de media -aa ndacht voorafgaand aan de Kamervragen
in minimaal één krantenartikel verwezen werd naar de (te stellen) Kamervragen
(1) of niet (O).
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Media-verwijzing. Voor elke set van Kamervragen is in twee dichotome variabelen
gecodeerd of in de vrage n expliciet naar media in het algemeen ("de media ... ", "de
pers ... ") werd verwezen (1) of niet (O), en of naar een specifiek medium ("in de
Volkskrant van .. . stond dat. .. ") werd verwe ze n (1) of niet (O).
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Bron. Voor elke set van Kamervragen waarin een bron (ee n onderzoek, uit -

spraak, rapport, etc.) werd aangehaald , is in een categoria le variabele gecodee rd
naar wat voor soort bron de vragen verw ijzen: medi a (bv. ee n onderzoeksjournalistiek artikel, een hoofdredactioneel co mm entaar, of een m ed iabericht waarin
geen a ndere bron wordt geno emd), politiek (bijvoorbeeld een uit spraa k van de
betreffe nd e minister, van een Kamerlid of van ee n partijbestuurder), of overig
(bv. een pers bericht va n een lobbygroep, een rapport van ee n onderzoeksinsti tu ut, etc.).

Actoren. Voor e lke set va n Kamervragen is d e partij van het vraags tell en de Kamerlid gecodeerd. Deze pa rtij codes werden gehercodeerd naar een dichotome
variabele coaliti e (1) of oppositi e (0). De gea dresseerde bewindspersoon werd
ook gehercodeerd naar ee n dichotome variabele, die aangeeft of de vragen waren
gericht aa n een mini ster (l) of staa tssec re taris (0). Hi erbij is reke ning ge houden met de versc hillend e regeringssamenstellingen ged urende de on derzoe ksperiode: kabinet-Balkenende II (CDA, VVD, D66) va n 27-5-2003 tot 7-7-2006;
minderheidskabinet-Balkenende lil (CDA en VVD) van 7-7-2006 tot 22-2-2007;
kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA , CU) va n 22-2-2007 tot 14-10-2010; en kabi net-Rutte I (VV D, CDA, met gedoogs te un van PVV) van 14-10-2010 to t 5- 11-201 2.
In de regressieanalyse z ijn deze dicho tome actorvariabelen als onafha nkelijke
variabele n geb ruikt.

Kritiek op bewindspersoon. Kritiek op de geadresseerde bew indspersoon is aan wezig als de plannen, het beleid of de prestaties van de minister of staatssecretaris
zelf exp li ciet wo rden bekritiseerd in de Kamervragen. Bijvoorbeeld : " We zullen
deze mini ster hi erin ni et steunen. Zijn op lossing op de korte termijn is echt van de
gekke ". In de regressiea nal yse is het a l da n niet aa nwezig z ijn va n ee n dergelijke
gepersona liseerd e kritiek in de vrage n a ls o na fhankelijke variabel e gebruikt.

6.

Resultaten

Een overz icht van het total e aa ntal Kamervrage n in de onderzochte jaren (zie figuur 2) toont dat het aantal gesteld e vrage n per jaar schomm elt. Tijdens ve rki ezingsjaren 2006 en 2010 worden bedu id end minder vragen gesteld (resp. n = 88
en n = 87) dan in ja ren zonder verki ez inge n . In 2011 z ijn de meeste vragen gesteld
(n = 152). Dit is begrijpelijk, gezien het feit dat in 2011 de regels van het vragen uur
op zo' n m a ni er zijn aa ngepas t dat er per vragen uurtj e meer vragen ges teld konden worden. De oppos iti e stelt veel m eer Kamervragen dan de coa litie: gem iddeld
wordt driekwart van de vrage n gesteld door leden van oppositiepart ij en.
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Kamervragen en media-aandacht.

Als we kijken op het niveau van de fracties en thema 's (niet in het figuur), dan
blijkt dat de sr de meeste Kamervragen (n = 108) stelt, gevolgd door respectievelijk
het CDA (n = 88), GroenLinks (n = 85), de PvdA (n = 80), de VVD (n = 72), de
PVV (n

=

63), D66 (n

=

38) en de overige kleine partijen (samen n

=

32). Mon-

delinge vragen gaan over een scala aan onderwerpen, maar hebben het vaakst betrekking op de thema's 'Veiligheid & Justitie' en ' Economische Zaken & Financiën'.
Afgezien van een kleine afname in 2010, is er voor het onderwerp van zo'n
80% van alle Kamervragen vooraf media-aandacht ('media voor') geweest. De
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hoeveelheid Kamervragen waarover na afloop van het vragenuurtje bericht wordt ,
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ligt veel lager: gemiddeld wordt er over 45 % van de gestelde mondelinge vragen
in de daaropvolgende dagen geschreven in de kranten ('media na'). In 2011 is er in
verhouding veel minder media-aandacht voor het vragenuur dan in de voorgaande
jaren. Ook dit lijkt het gevolg van de dat jaar veranderde regels: omdat er in totaal
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veel meer vragen gesteld zijn, daalt het percentage vragen waarover geschreven

J:

wordt. Het absolute aantal vragen dat de krant haalt, stijgt echter licht: in 2010 was
er voor 45 gestelde mondelinge vragen media-aandacht, in 2011 voor 50 vragen.
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Over de gehele periode bericht de Volkskrant het vaakst over (de onderwerpen van
de) Kamervragen , zowel voor (n = 371) als na (n = 122) het vragenuur, gevolgd
door De Telegraaf (n = 343 / 92) en Trouw (n = 289/114). In totaal spelen de media
bij 11 % (n = 63) van de gestelde Kamervragen geen enkele (waarneembare) rol
bij de totstandkoming van de vragen. De onderwerpen van deze vragen kregen in
de week voor het vragenuur geen media-aandacht en de vragen zelf bevatten geen
verwijzing naar berichtgeving erover. Deze vragen z ijn zeer divers, maar het valt
wel op dat een derde van die vragen wordt gesteld door de SP, voornamelijk over
gezondheidszorg. Media-aandacht voor het onderwerp voorafgaand aan het vragenuur blijkt niet noodzakelijk voor berichtgeving na afloop . Ongeveer een derde
van deze 63 vragen krijgt na het vragenu urtj e namelijk wel wat media-aandacht.
Dat is het meest het geva l bij vragen van de SP (n

=

6) en 066 (n

=

4). Het lijkt er

dus op dat de grotere oppositiepartijen het vaakst proberen ze lf een onderwerp op
de age nda te zetten, maar ze genereren daarmee slechts a f en toe media-aandacht,
in de vorm van één of twee berichten in de krant.
Met betrekking tot onze eerste hypothese blijkt dat Kamervragen van oppositieKamerleden niet vaker gebaseerd z ijn op media-aandacht (zie tabel 1). Vragen van
zowel de oppositie als de coa liti e worden in driekwart van de geva ll en voorafgegaan door persaandacht voor dit onderwerp. Coalitie-Kamerleden verw ij zen zelfs
vaker expliciet naar de media berichtgeving in hun vragen, zoals de vragen van VVDKamerlid Venrooy-van Ark aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport op 14 juni 2011 waarin z ij verw ij st naar het artikel "Zorg in Groningen
kent geen regels, wel gezond verstand" in de Volkskrant van die ocht end .
TAB EL 1.

Voorafgaande media-aandacht en mediaverwijzingen (coalitie versus oppositie) .

Vraagsteller coalitie

Vraagsteller oppositie

Kamervragen met media-aandacht voor
onderwerp voo rafgaand aan vragenuur

77%

77%

(n = 105)

(n = 333)

Kamervragen bevatten expliciete mediaverwijzing

61%
(n = 83)

(n = 190)

44%

Maar naar welke media verwijzen Kamerleden dan precies als ze expliciet aan berichtgeving refereren in hun Kamervragen (OVl)? En waren de media in deze geva ll en daadwerkelijk zelf de bron, of was het bericht of de uitzending feitelijk een
'doorgeefluik' voor informatie van een andere bron (OV2)? Van alle mediaverwijzingen in Kamervragen is 19 % heel a lgemeen, wat inhoudt dat niet aan een specifiek
medium of bericht gerefereerd wordt . Het Kamerlid zegt dan bijvoorbeeld "de kranten berichtten gisteren ... " of "het was in de media ... " Veel vaker (81 %) is er sprake
van een specifieke verw ij z ing, zoa ls naar een bepaald krantenbericht (64% van die
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specifieke verwijzingen). Een kwart van de specifieke mediavermeldingen verwijst
naar een tel evisie-uitzend ing (27 % ) ; in de overige geva ll en wordt verwezen naar
een ander medium, zoals een radio-uitzending, tijdschrift of internetsite (9 % ) .
Dat het Kamerlid een medium noemt, w il echter niet per se zeggen dat hij of z ij
zich uitsluitend baseert op 'de media'. Het kan namelijk ook zi jn dat de eigenlijke
bron van de vragen bijvoorbeeld een uitspraak van een minister is, waarover in
een krantenbericht wordt geschreven: "In het Algemeen Dagblad van gisteren las
ik dat de minister zegt dat ze maatregelen za l nemen ... ". In zo'n geval is er sprake
van een mediaverwijzing, maar is ' de uitspraak van de minister' de eigenlijke (politieke) bron van de Kamervragen. Om het verschil tussen media als zelfstandige
invloedsfactor en media als 'doorgeefluik' te onderzoeken (OV2), hebben we bekeken wie of wat de eigenlijke bron van de vragen is. In 40 % van de Kamervragen
waarin een mediabron wordt genoemd, is die bron het mediabericht zelf. Het gaat
dan bijvoorbeeld om een onderzoeksjournalistiek artikel, een achte rgrondstuk of
een commentaar, of om een bronverwijzing naar media waarin geen andere actor
genoemd wordt. In 39% van de gevallen is de bron uiteindelijk po litiek: eerdere
uitspraken, beloftes of rapporten van de aangesproken minister, een andere politicus of 'de overheid', die vermeld worden in mediaberichtgeving, zijn dan de bron
waarop Kamervragen gebaseerd z ijn. De overige 20% betreft bronnen zoa ls onderzoeks uitkomsten, uitspraken van belangengroepen, particuliere instellingen , etc.
TABEL 2.

Negatieve binomiale regressieanalyse van media-aandacht na afloop van
het vragenuur.

(Constante)
Media-aandacht voor

Model 1

Model 2

-0.633***

-0.61 0***

(0.16)

(0.16)

0.098***
(0.01)

Kamervragen-verwijzing
Minister (vs. staatssecetaris)
Kritiek op bewindspersoon

z

I.U
...J
I.U

Coalitie (vs. oppositie)

j:::

Coalitie * kritiek
op bewindspersoon

:.:
0::

<(

0.547***

0.100***
(0.01)
0.528**

(.153)

(.157)

0.145

0.135

(0.16)

(0.16)

0.431 **

0.299#

(0.16)

(0.17)

-0.141
(0.15)

-0. 24 1
(0.17)
0.882*
(0.36)

I.U

:.:
:::i
I.U

c..
c..

AIC
McFaddens pseudo-R'

2.754

2.766

.068

.070

<(

::r:

Noot. N = 566, ongestandaardiseerde waardes gerapporteerd; standaardafwijking tussen haakjes.

z

# p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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Nieuws di ent dus regelmatig als inspiratiebron voor Kamervragen. Dat ze gebaseerd zijn op of verwijzen naar berichtgeving in de media biedt echter geen enkele
garantie dat er ook media-aandacht zal zijn voor de gestelde vragen. Wat maakt
deze vragen zelf nieuwswaardig? Wanneer schrijven de kranten na het vragenuurtje over gestelde vragen? We voeren een regressieanalyse uit om te bezien welke
nieuwswaarden zorgen voor (meer) media-aandacht (z ie tabel 2).
Ee rst testen we het belang van de nieuwswaarde 'macht' of 'politieke status'. De
verwachting luidde dat Kamervragen die expliciet gericht zijn aan ministers meer
media-aandacht krijgen dan vragen aan staatssecretarissen (H2). Deze hypothese
wordt echter niet ondersteund (B = .145 , p = .368). Het effect gaat wel in de
verwachte richting, maar is niet significant. Ook blijken vragen die gesteld worden
aan de minister-president niet significant nieuwswaardiger te zijn dan vragen aan
andere bewindspersonen (niet in tabel).
Hoewel het stellen va n vragen aan een minister in plaats van aan een staatssecretaris niet tot significant meer med ia-aandacht leidt, zijn de aangesproken bewindspersonen wel heel zichtbaar in die opvolgende berichtgeving (niet weergegeven in
tabel). In 97 % van de berichten over gestelde Kamervragen is de bewindspersoon
zich tbaar, terwijl maar in 30% van de berichten het Kamerlid dat de vragen stelt
wordt genoemd. Dit ondersteunt hypothese drie dat bewindspersonen z ichtbaarder
zijn dan Kamerleden en toont aan dat zelfs als vragen media-aa ndacht krijgen, dit
niet per se leidt tot persoonlijke zichtbaarheid. Vragen mogen stellen tijdens het
vragenuurtje is geen garantie voor het genereren van publiciteit.
Vervolgens testen we het belang van het conflictgehalte van mondelinge vragen.
Vragen waarin kritiek geleverd wordt op een bewindspersoon z ijn duidelijk nieuwswaardiger dan vragen waarin dat niet gebeurt (H4) (B = .431, p = .007). Er blijkt,
zoals verwacht, bovendien sprake te zijn van een interactie-effect (model 2). Het is
namelijk relevant of de Kamervragen waarin kritiek geleverd wordt op een bewindspersoon afkomstig zijn van de oppositie of van de coalitie. Over het algemeen resulteren Kamervragen van oppositie-Kamerleden niet vaker in media-aa ndacht dan die
van coalitie-Kamerleden (B = -.207, p = 184). maa r als de kritische Kamervragen
afkomst ig zijn van een Kamerlid van een coalitiepartij, resulteert dit in significant
meer media-aandacht voo r de vragen (H5) (B = .882, p = .015). Dit ondersteunt
de vijfde hypothese, al moet wel opgemerkt worden dat het in de praktijk niet vaak
voorkomt dat kritische vragen afkomstig zijn van een lid van de coalitie.
Tot slot gaan we dieper in op de nieuwswaarde 'continuïteit'. Het meest overtuigende effect dat we vinden (tabel 2) betreft de relatie tussen media vóór en media
na bepaalde Kamervragen: hoe meer media-aandacht er is voor het onderwerp
voorafgaand aan de Kamervragen, des te meer media-aa ndacht die vragen na afloop van het vragenu urtj e krijgen (B = .100, p = .000). Hi ermee is onze zesde
hypothese ondersteund. De kans op (substantiële) media-aandacht voor gestelde
Kamervragen neemt aanzienlijk toe als deze gaan over een actueel onderwerp
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waarvoor in de media reeds aandacht is. Onze resultaten geven ook steun aan de
zevende hypothese over continuïteit: Kamervragen die aangekondigd zijn in een
krantenbericht voorafgaand aan het vragenuur krijgen meer media-aandacht na
afloop dan Kamervragen die niet expliciet vooraf genoemd zijn. Dit betekent dat de
kans op media-aandacht na afloop van Kamervragen groter is als de Kamervragen
al voor het vragenuur in de media aangekondigd zijn. Dit fenomeen blijkt relatief
vaak voor te komen: bij 12 % van de Kamervragen wordt in minstens één krantenartikel vooraf reeds gewag gemaakt van de vragen en/of de daarop volgende
discussie in de Kamer.

7.

Conclusies en discussie

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de rol die mediaaandacht speelt bij het Nederlandse vragenuurtje. Daarbij staan twee vragen centraal: in hoeverre dient media-aandacht als inspiratiebron voor mondelinge Kamervragen? En welke factoren verklaren hoe nieuwswaardig Kamervragen zijn?
Met betrekking tot de eerste vraag blijkt dat berichtgeving in de media bij negen
op de tien Kamervragen een rol speelt. Dit betekent dat er in de dagen voorafgaand
aan het wekelijkse vragenuurtje media -aandacht was voor het onderwerp van de
vragen en / of dat het betreffende Kamerlid in zijn of haar vragen expliciet verwijst
naar media. In beide gevallen geeft de berichtgeving aanleiding tot het stellen van
vragen. Media-aandacht blijkt dus bijna steevast een voorwaarde te zijn om mondelinge vragen te stellen tijdens het vragenuur. Een plausibele verklaring hiervoor
is het feit dat het onderwerp van mondelinge vragen aan het criterium 'actueel '
moet voldoen. Alle Kamerleden, ongeacht of zij lid z ijn van een coalitie- of opposi tiepartij, zullen dan ook waar mogelijk hun Kamervragen baseren op de actualiteit
- een verwij z ing naar een artikel of televisie-uitzending is daarvoor natuurlijk bij
uitstek een geschikt bewijs. Opvallend daarbij is dat leden van de coalitie in hun
Kamervragen vaker expliciet naar mediaberichtgeving verwijzen dan leden van de
oppositie. Leden van de coalitie voelen bij het stellen van vragen aan hun 'eigen'
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ministers en staatssecretarissen blijkbaar de behoefte om te benadrukken dat de
kwestie recent belicht is in de media.

L.U

Uit de data is verder geb leken dat de berichtgeving die in de bronvermelding bij
de Kamervragen wordt aangedragen zeker niet in alle gevallen afkomstig is van 'de
media' zelf. De media fungeren ongeveer even vaak als medium of 'doorgeefluik'
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vallen zijn uitspraken of handelingen van politieke actoren die vermeld worden in
een artikel namelijk de eigenlijke bron van de vragen. Dit nuanceert het bestaande
beeld van 'de invloed van de media', omdat de journalist aldus zeker niet altijd
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degene is di e het nieuws heeft gecreëerd. Het feit dat zovee l vragen volgen op of
verwijzen naar media-aandacht geeft wel aa n dat de med ia ee n belangrijk kanaal
vormen voor de interactie tussen politi ci, wat aansluit bij ideeën over de mediatisering van de politiek.
Vervolgens hebben we onderzoc ht welke nieuwswaa rd en va n belang zijn om
te verklaren waarom sommige mond elinge vragen aa nd ac ht krijgen (45 %), terwijl
een meerderheid van de vragen nooit het nieuws haa lt (55 %) . De nieuwswaarde
'continuïteit ' (H6-H7) blijkt de sterkste voo rspeller te zijn . Kamerleden kunnen het
best aa ndacht genereren door vragen te stellen over een ond erwerp waar al veel
media-aandacht voo r is. De aandachtcyclus speelt een bela ngrijke rol: z ijn er voo rafgaand aan het vragenuurtj e vee l beri chten over het onderwerp van de vragen
versc hene n, da n is de kans op vee l aandacht voor de Kamervragen na a fl oo p hee l
groot. Deze meerjarige studi e bevestigt daarmee uitkomsten van eerd e re studies
die zich op kortere onderzoeksperioden baseerden, en laat zien da t de in vloed va n
zo ' n aa nd ac htcyclus meer structureel van aard is. Dit onderzoek toont bove ndie n
een nieuw, meer specifi ek verba nd aa n: de kans op aandacht voor gesteld e vragen
is namelijk vee l gro ter als de Kame rvragen van tevoren aa ngeko ndi gd wo rden in de
media. Politi ci die erin slagen om voo rafgaand aan het vrage nuur de aa nd acht van
journalisten op hun vraag te vest igen, hebben veel kans dat de journa li st na het
vrage nuur een follow-up zal sch rijve n. Overige ns blijkt het zee r moeilijk , maar niet
o nmoge lijk, om media-aanda cht te genereren met Kamervragen over onderwerpen
waarover de media eerder nog helemaal ni et berichtten. Hoewel het maar een
klein aa ntal vragen betreft , blijke n pa rtij e n so ms in staa t om medi aberichtgeving
te krij ge n voor vragen over ond erwerpen die in de voorgaa nd e dagen niet op de
media-agenda stonden .
Naas t de continuïteit va n de ni euwsagenda blijkt het conflictgehalt e van de
vraag van belang te zijn (H4-H5) . Niet zozeer algemene kritiek, maar het expliciet
en persoonlijk uiten va n kri ti ek aa n het adres van de bewin dspersoon vergroot
de kans op media-aandacht. Als deze kritiek afkomstig is va n een coali ti egenoot,
wordt de nieuwswaa rdi gheid erva n aa nzienlijk vergroot. Dit sluit vo ll edig aan bij
onze verwach ting dat con fli ct, nega tiviteit, en zaken persoonlij k make n helpen
o m in het ni euws te kom e n. Tot slot bl eek ook de politieke statu s ee n rol te spelen
in de berichtgeving ac ht eraf, maar niet helemaal zoals we ve rwac ht hadde n. Zo
blijkt dat het stat us verschil tussen staatssecretarissen en mini sters ni et van in vloed
is op de hoeveelheid media-aandacht die Kamervragen ge nereren. Mogelijkerwijs
beschouwen journa listen beiden als personen van een relatief hoog statuur, of is
de sta tuur van de persoon die aangesproken word t va n ond ergeschikt belang aan
de inhoud van de vraag. Of een on derwerp onder de ve ran twoordelijkheid va n de
minister va lt of gedelegeerd is aa n een staa tssecretaris, is bovendien bij de verdeli ng va n portefeuilles al vastgelegd. Hi erd oo r zijn de sta tu s va n de actor en de
onderwerpen die deze persoon on der z ijn hoede heeft o nl os makelijk met elkaar
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verbonden. Vragen die aan een staatssecretaris gesteld worden kunnen zo door
het onderwerp op meer belangstelling van de media rekenen. Zo krijgen vragen
over het Nibud-onderzoek naar de armoedesituatie onder ouderen relatief veel
media-aandacht (8 artikelen), hoewel deze gesteld waren aan de relatief onbekende staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het meer
uitgesproken statusverschil tussen bewindspersoon en parlementslid blijkt wel van
belang (H4). De aangesproken bewindspersoon is immers vrijwel altijd zichtbaar
in de berichtgeving die volgt op de vraag, in tegenstelling tot de vraagsteller, die
lang niet altijd belangrijk genoeg is om genoemd te worden in het nieuwsbericht
(H3). Monde linge vragen zijn voor parlementariërs dus zeker niet a ltijd een gemakkelijke manier om aan het grote publiek te laten zien dat zij politiek gehoor
geven aan signa len uit de samenleving.
Laten we tot slot terugkeren naar de kritiek aan het adres van parlementsleden
waarmee we dit art ike l openden. Op de vraag of Nederlandse parlementsleden
zich in het vragenuurtje te sterk laten leiden door de media en de waan van de
dag kunnen we voorlopig een genuanceerd antwoord formuleren. Ons onderzoek
heeft bepaalde patronen van de relatie tussen media en Kamervragen blootgelegd ,
maar sommige aspecten vragen om nadere bestudering. Mondelinge vragen blijken inderdaad vaak gebaseerd op med ia-aandacht, ook als er door de vraagsteller
niet expliciet naar media verwezen wordt. Er is wel degelijk een sterk verband
tussen mediaberichtgeving rond het weekend en het vragenuurtje op dinsdagmiddag. Regelmatig wordt in de berichtgeving ec ht er een politi ek statement gemaakt,
dat vervolgens de eigenlijke bron is voor de Kamervragen. De zorgen over de
nadrukkelijke rol van de media worden hierdoor enigszins genuanceerd. Toch zijn
in evenveel gevallen de mediaberichten wel de echte bron van de vragen. Er is
echter verder onderzoek nodig om na te gaan in welke mate parlementsleden hier
's laafs' de media volgen, of eerder strategisch inspelen op het nieuws en alleen die
berichten gebruiken die aansluiten bij hun politieke agenda. Recent onderzoek in
Nederland wijst namelijk bijvoorbeeld uit dat parlementsleden soms de actuali teit
aangrijpen om hun inspanningen in een wetgevend proces te ondersteunen (Melenhorst, 2015). Een ander element dat de zogenaamde 'media-afhankelijkheid'
van Kamerleden kan beïnvloeden, is de rol van de Kamervoorzitter, die een centrale ro l speelt in het selecteren van mondelinge vragen. Zo is het goed mogelijk
dat het belang dat gehecht wordt aan de actualiteitswaarde van Kamervragen,
maar ook het verschil in benadering van het vragenuur door diverse Kamervoorzitters, een effect heeft op de mate waarin Kamerleden zich als het ware 'verplicht'
voelen om hun vraag te koppelen aan zaken in het nieuws. Het zou daarom goed
zijn als toekomstig onderzoek inzoomt op de cruciale positie van de voorzitter in
dit proces. Tot slot zou het waardevol zijn om te achterhalen wat de aanleiding
is voor Kamervragen die al media-aandacht krijgen voordat ze gesteld zijn. Wie
neemt het initiatief voor deze zogenaamde een-tweetjes? Biedt het Kamerlid de
L___ _ _ _ __
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journalist een primeur aan door voo raf zijn vragen door te spelen? Of geeft de
journalist een voorzetje door het Kamerlid te wijzen op een probleem waarover
vragen gesteld zouden kunnen worden? Wij hopen dat onze analyse van Kamervragen en persaandacht een bron van inspirati e mag z ijn bij het verder ontrafelen
van de dynamische relatie tu ssen media en parlement die onze hedendaagse democratie kenmerkt.

Noten
Mondelinge vragen bestaan in Nede rl and altijd uit een set van meerdere vragen.
Om die reden wordt in dit art ikel niet gesproken over het stell en van 'een Kamervraag',
maar over het ste llen van 'Kamervragen' en over de 'set van vragen' over een thema.
1.

2.

Het feit dat de Kamervoorzitter met behulp van de griffie beslist we lke van de

aangemeld e Kamervragen daadwerkelijk gesteld mogen worden tijdens het vragenu ur,
betekent dat de voorzitter een belangrijke gatekeeper-ro l speelt. Omdat de onderzoekers
echter geen inzicht hebben in het geheel van de aangemelde vragen in de onderzochte
periode, is het niet mogelijk om vast te stellen welke vragen de streep niet gehaa ld hebben en op welke manier dit de verdeling van Kamervragen over bijvoorbeeld onderwerpen, fracties en bronnen beïnvloedt.
3. Ter vergelijking hebben we twee verkiezingsjaren geselecteerd (2006 en 2010), twee
reguliere jaren (2007 en 2009) en, ten behoeve van een ander, internat ionaa l vergelijkend onderzoek, het jaar dat op het moment van dataverzameling het meest recente
voltooid e niet-verkiezingsjaar was (2011). Uiteindelijk heeft de vergelijking van deze
typen periodes geen noemenswaardige verschi ll en aan het licht gebracht en zu llen we
in het verdere artikel niet over de verschillende jaren uitweiden.
4. Uit de Shapiro-Wilk-test blijkt dat de afhankelijke variabele 'vo lume media na' niet
normaal verdee ld is (W = .611 , p < .001).
5. Aangezien er sprake is van overdispersie (variantie> gemiddelde) verkiezen we
een negatieve binomiale regressie boven een poissonregressie. De likelihood ratio-test
die de twee modellen vergelijkt , geeft voorkeur aan een negatieve binomiale regressie
(Chi2 (1) = 186 .5, p < .001). Verder toont de Wald Chikwadraat-test aan dat zowe l het
model zonder (Chi 2 (5) = 196, p < .001) als dat met interactie-effecten (Chi 2 (6) = 210,
p < .001) uit tabe l 2 significant is.
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6.

Na een algemene inleidende training met alle codeurs (er zijn voor het project ook

data over andere landen verzameld), is de codeertraining in vier uitvoerige sessies voor
de Nederlandse codeurs voortgezet. Alle sessies werden begeleid door dezelfde onderzoeker om verschil in interpretatie van de variabelen te vermijden. In de trainingen
werd aan de codeurs zowel gevraagd om de inhoud van Kamervragen en krantenarti kelen te test-coderen, als ook het zoeken en selecteren van relevante krantenartikelen
te oefenen, totdat voldoende overeenstemming in de werkwijze en resultaten van de
codeurs was bereikt. De intercodeurbetrouwbaarheidstoets, uitgevoerd op een steekproef van de artikelen, heeft een gemiddelde score van 70% overeenstemming. Dit is
aanvaardbaar, maar zeker niet perfect, en vraagt dan ook om een zekere voorzichtigheid bij de interpretatie van de bevindingen.
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Ideologische inertie op links,
flexibiliteit op rechts?
Een onderzoek naar de mate van programmatische
flexibiliteit bij liberalen en socialisten in België
Nicolas Bouteca

ABSTRACT: ldeological lnertia on the Left, Flexibility on the Right? An
Analysis of Programmatic Change within the Liberal and Social-democratic Party in Belgium
In orde r to w in elections politica! parties sometimes adapt their policy platforms to a
changing society. But accordi ng to some scholars left-wing parties are in this rega rd
more reluctant than right-wing parties. The former would show less programmatic
flexibility than the latter. Other autho rs nuan ce this difference and state that leftist
parties are id eologically more volati le at one moment and ri ghtist parties at anoth er
time. In this article we empirically test whether rightist parties show more programmat ic flexibility than leftist parties. We make use of an in depth quantitative analysis of
the socio-econo mie policy proposals of the Belgia n libera l and socia l-dem ocratic parties between 1961 and 2010. We find that the right-wing liberal party indeed makes
larger programmatic changes. The intensity of the ties w ith soc ial groups such as trade
unions is probably the most important va ri ab le to exp lain thi s difference.
KEYWORDS: ideology, manifestos, party change, Belgium

1.

Inleiding
:E

Politieke partijen zijn tot op een zekere hoogte ideologisc he kameleons. Ook al kan
een te grote programmatische flex ibiliteit ' nefast zijn voor hun reputatie (Meyer,
2013, p. 10; Volkens & Klingemann , 2002 , p. 145), toch passen politieke partij en
regelmati g hun programma aan om tegemoet te komen aan de vera nd erende samenleving met nieuwe behoeften en problemen (Budge, 1994; Mair, 1997, p. 49).
De mate waarin partij en dat doen, hangt vo lgens sommige onderzoekers samen
met de partijsoort: rechtse partij en zo uden ideologisch flexibeler zijn dan linkse
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partij en (Adams, Haupt & Stol!, 2009; Haupt, 2007, p. 8; Klingemann, Hofferbert
& Budge, 1994, p. 247) . Andere onderzoekers nuan ceren dit verschil door te bena-

drukken dat in de ene periode in de geschieden is linkse pa rtij en hun programm a
meer aanpasten en in andere periodes de rechtse partijen (Vo lkens & Klingemann ,
2002).
In dit a rtikel gaan we op basis van een Belgisch voorbee ld na in welke mate programmatische flexibilit eit samenhangt met de familie waartoe ee n partij behoort.
Dat gebe urt aan de hand va n partijprogramma's. Via een kwan titati eve inhoudsan alyse va n de sociaa leconomi sche bel eids voorstellen van de Belgische liberal en
en soc ia li sten tussen 1961 en 2010 proberen we zicht te krijgen op de mate waarin
de programmatische flexibiliteit van linkse en rechtse partijen ve rsc hilt. In de conclusie trachten we de gevonden resultate n te verklaren .

2.

Links, rechts en ideologische flexibiliteit

Verschillende auteurs hebben er in het ve rleden op gewezen dat linkse en rechtse
partijen op een andere manier omgaan met hun partijprogramma (bv. Kirchner,
1988; Przeworski & Sprag ue, 1986) . De meest uitgebreid e a na lyse werd in dit opz icht verricht door Adams en co ll ega's (2009). Zij onderzochten hoe West-Europese partij en reageren op w ij zigingen in de globale economie en de publi eke opin ie.
Ze verwa chtten daarb ij onder a nd ere dat linkse partij en minder geneigd zouden
zijn om zich aan de gew ij zigd e maa tschappelijke context aa n te passen dan rechtse
partijen. Deze hypoth ese werd bevestigd en daarvoor werd een drieledige verklaring na a r voren geschoven: lin kse partij en zo uden id eo logisch sta bi eler zijn dan
rechtse partijen omdat ze meer policy driven zijn , sterkere banden hebben met
diverse nevenorganisaties en ten slotte omdat hun pa rtijl eden te grote ideologische
sprongen afremm en.
Ten eerste verwij zen Adams en collega's (2009) naar Przeworski en Sprague
(1986) die in hun geschi ede nis van het socialisme de policy-seeking-traditi e van
linkse partijen benadrukken. Linkse partijen ruild en aan het e ind e va n de negenti e nde eeuw de barri cades voor het stembilj et, maar waren aa nvankelijk niet

z

u.J
....J

u.J
~

f-'.:

0:::

<

u.J
~

:.;
u.J
c..
c..

<
J:
u
Vl

z

u.J

bereid om veel toegevinge n te doen en ze waren vast van plan om ee n radicale
omwenteling door te voe re n. Linkse pa rtijen hanteerden met andere woo rd en eerder een policy- dan een office seeking-strategie. Ondanks het feit dat ze vo lgens Kitsc helt (1994) na WOII een meer office seeking-strategie on twi kkelden , co ncluderen
Adams en co ll ega's (2009, p. 615): "... [that] it is plausible that this historica! focu s
on poli cy has not been completely crowded out". Ook Klingemann en collega 's
(1994, p. 247) veronderstellen dat linkse partijen hardnek kiger hun utop ia nastreven dan rechtse partij en. Libera le en conservatieve partijen zoud en bijvoorbeeld

1-

u.J

$ ~ - - - - - -RES PUBLICA • 2015 - 4

459
IDEOLOGI SCHE INERTIE OP LINKS , FLEXIBILITEIT OP RECHTS7

pragmatischer zijn (Kirchner, 1988, p. 484; Klingemann et al., 1994, p. 247), wat
maakt dat ze flexibeler zijn en meer speelruimte hebben om ideologisch te manoeuvreren.
Een tweede reden waarom linkse partijen terughoudender zo uden kunnen zijn
om inhoudelijke veranderingen door te voeren, heeft te maken met hun specifieke
partijorganisatie. De partijen van de linkerz ijd e zijn va n oorsprong vaker massapartijen die ontstaan zijn uit buitenparlementaire sociale bewegingen (Duverger,
1969) . Het typevoorbeeld van de massa partij is de sociaaldemocratische partij
die sterke banden onderhoudt met de vakbonden. Om Devos en collega's (2007,
p . 139) te parafraseren: vakbonden konden via partijen invloed uitoefenen op het
politieke besluitvormingsproces en in ruil daarvoor voorzagen ze in een groo t
kiezersreservoir. Deze sterke interdependentie maakte dat linkse partijen gefnuikt
werden in hun ideologische flexibiliteit en niet onbeperkt hun partijprogramma
konden verbreden om ver buiten de arbeidende klasse stemmen te mobiliseren.
Hoewel de rela tie tussen vakbonden en partijen zeker niet meer zo sterk is als
voorheen, is ze ni et vo lledig verdwenen (Poguntke, 2002 , p. 59). Adams en collega's (2009, p. 615) stellen dan ook dat de overblijvende wederzijdse belangen
de programmatische flexibiliteit van linkse partijen nog steeds gedeeltelijk kunnen
inperken. Aan de rechterzijde van het politieke spectrum zijn doorgaans kaderpartijen te vinden die ontstonden binnen het parlement en die daardoor minder
gebonden z ijn door een historische verantwoord elijkh eid ten aanzien van belangenorganisaties.
Partijen op rechts zijn in dit opzicht 'l ichtere organisaties', zoals Enyedi en Linek (2008) stellen. De Vlaamse libera le partij is daarvan een goed voorbeeld. Deze
partij onderhield wel contacten met bevriende organisaties, maar die verdwenen al
aan het begin van de jaren 1970 uit het partijbureau (Deschouwer & Koole, 1992,
p . 339). De liberale z uil was bovendien nooit zo uitgebou wd als de socialistische
of christendemocratische zuil, waardoor de liberale partij ook maar een beperkte
natuurlijke achterban had. Dat maakte van de liberale partij wellicht een nog meer
wendbare structuur, waarin het niet alleen makkelijker maar ook noodzakelijker
was om te sleutelen aa n het programma. Doordat liberale partijen een mind er grote
stabiele poule aan kiezers hebben dan de sociaaldemocratische en christendemocratische partijen, ware n immers veel meer uitbraken uit het klassieke electoraa t
van de partij nodig (Kirchner, 1988, p. 494) .
De programmatische soup lesse die partijen kunnen hanteren, wordt ten slotte
ook beknot door een ander organisatorisch aspect: de ledenorganisa tie. Volgens de
care vote of activist theory van partijcompetitie zijn partijleden over het algemeen
ideologische puristen (bv. vakbondsactivisten bij de sociaa ld emocraten) die veel
minder dan de partijleiders geïnteresseerd zijn in het winnen va n verkiezingen
(Aldrich, 1983a, 1983b, 1995). Partijleden zijn policy driven en hebben een remmende impact op de mate waarin partijen hun programma kunnen matigen . "The
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politica] role [of party activists] is to attempt to constrain the actual leaders of the
party, its ambitious office seekers, as they try to become the party-in-government
by appealing to the electorate" (Aldrich , 1995, p. 183). Adams en collega's (2009,
p . 616) verwijzen naar de verschillende positie van de ledenbeweging binnen linkse en rechtse partijen. Sociaaldemocratische partijen zijn immers bij uitstek een
voorbeeld van massapartijen waarbij de leden een grote impact hebben op de
inhoudelijke koers. De party on the ground is in dit model de dominante machtsfactor die de partijelite in het parlement louter beschouwt als de uitvoerders van
een centraal vastgelegd programma (Krauwel, 2003, p. 153). Dit staat tegenover
de rechtse partijen die vanuit hun meer individualistische ideologie een groter
gewicht leggen bij hun partijleiders. Rechtse partijen sluiten nauwer aan bij het
model van de kaderpartij waarin de partijelites de touwtjes in handen hebben en
er minder vormen van georganiseerde ledeninspraak zouden zijn (Enyed i & Linek, 2008). Dit gebrek aan democratische inspraak heeft evenwel het voordeel dat
rechtse partijen makkelijker kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen.
Als enkelingen de koers van de partij bepalen, ben je als partij immers ideologisch
heel flexibel. In linkse partijen zou die dynamiek veel minder aanwezig zijn. Daar
zouden talloze inspraakmogelijkheden voor de basis bestaan die zorgen voor een
programmatische logheid.
Op basis van bovenstaande redenering kunnen we verwachten dat rechtse partijen een grotere programmatische flexibiliteit zullen vertonen dan linkse partijen.
Een verwachting die ook bevestigd werd door Klingemann en collega's (1994, p.
247). Zij maken een onderscheid tussen de socialistische partijfamilie, de familie
van liberalen en centrumpartijen en de conservatieve partijfamilie en laten zien
dat de programmatische flexibiliteit toeneemt naarmate men naar rechts opschuift.
De politieke linkerzijde houdt volgens hen hardnekkig vast aan haar oorspronkelijke idealen , terwijl de rechterzijde zichzelf meer manoeuvreerruimte (Spie/mum)
veroorlooft.
Er zijn ook onderzoekers die het verschil in programmatische flexibiliteit wat
ontkrachten. In een onderzoek naar ideologische verschuivingen tussen 1940 en
2000 nuanceert Volkens samen met Klingemann (2002) het verschil in inhoudelijke soepelheid door te stellen dat in het ene decennium de rechtse partijen sneller schuiven op de links-rechtsas en in het andere decennium de linkse partijen.
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Volkens en Klingemann (2002) vermoeden dat de veranderende positie van de
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dat massapartijen geen toonbeeld zijn van democratie. In dit opzicht wordt vaak
verwezen naar de "ijzeren wet van de oligarchisering" van Michels (1925), die heel
expliciet betrekking had op de sociaaldemocratische partij waarvan Michels ooit
lid was geweest, de Duitse SPD. Hij toonde aan dat zelfs de meest democratische
massapartijen een sterk gecentra li seerde en o ligarchische structuur gaan aannemen. Om de wensen van de massa te vertegenwoordigen is immers organisatie en
leiderschap nodig. Leiderschap vereist onderschikking van de massa, waardoor de
macht feitelijk in handen van een elite terechtkomt. Of de ideologie van linkse en
rechtse partijen dus op verschillende wijze beïnvloed wordt door de leden, kan op
zijn minst betwist worden.
In recent comparatief onderzoek wordt bovendien geen verpletterend bewijs
geleverd voor de veronderstelde grotere ledendemocratie binnen linkse partijen.
Volgens Pilet en Cross (2014, p. 228) bijvoorbeeld is het verschil tussen links en
rechts heel beperkt op het vlak van de selectie van de partijvoorzitter. Dit proces
verloopt bij de linkerzijde niet veel inclusiever dan bij partijen op rechts. Het merendeel van de politieke partijen heeft de laatste decennia bovendien inspanningen
gedaan om leden een grotere stem te geven in de interne werking van de partij (bv.
Heidar, Kosiara-Pedersen & Saglie, 2012; LeDuc, 2001; Wauters, 2013) .
De redenen die naar voren geschoven worden om de grotere ideologische
inertie van links te onderbouwen hebben vaak een sterk historisch karakter. De
ontstaansgeschiedenis van een partij drukt wellicht blijvend zijn stempel op een
partij (Duverger, 1969), maar dat mag ons niet blind maken voor recente evoluties. De toegenomen democratisering binnen a lle partijen is daar een van. Maar
sociaaldemocratische partijen zijn zeker na WOII ook een stuk meer offi,ce seeking geworden, zoals ook Adams en collega's (2009) erkennen. Sociaaldemocratische partijen lieten zich in hun begindagen misschien wel vooral leiden door
beleidsmotieven, na WOII zijn ze heel vaak mee gaan besturen. Men kan zich
afvragen of de linkerzijde nog als 'utopischer' kan worden aangezien dan de
rechterzijde. Dat geldt in het bijzonder sinds de jaren negentig, toen Anthony
Giddens (1994, 1998) de Derde Weg lanceerde, waarbij hij de tegenstelling tussen het oude marxistische socia li sme en het neolib eralisme op dialectische wijze
trachtte te overstij gen. Deze visie werd overgenomen door sociaaldemocraten
wereldwijd.
Ook de sterk verwaterde relatie tussen linkse partijen en hun bevriende nevenorganisaties heeft een weerslag op de programmatische stabiliteit van de linkerzijde. Deze belangengroepen verdedigen steeds meer zelf hun belangen en functioneren dus steeds minder onder het schild van partijen (Mair, 2000, p. 557) . Dat
heeft in België zowel maatschappelijke, institutionele als ideologische redenen.
De ontzuiling maakte een einde aan de diepgaande engagementen van leden en
kiezers, waarb ij het automatisme verviel waarmee bijvoorbeeld een socialistisch
vakbondslid voor de bevriende partij stemde. Maar ook wijzigende institutione-
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Ie regels zetten de wederzijdse relatie tussen partijen en belangengroepen onder
druk. De Belgische wet op de partijfinanciering uit 1989 zo rgde bijvoorbeeld voor
een professionalisering van het campagne voeren . Door die wet konden de partijen
voortaan op overheidsgeld rekenen, waardoor de steun van de vakbond op dat
punt minder noodzakelijk werd.
Ten slotte is er een ideologische reden die verklaart waarom de band tussen
linkse partijen en hun belangengroepen minder duurzaam is geworden. Het voorbeeld van de Vlaamse socia li sten is in dat opzicht tekenend. Sinds 1988, toen de
socialisten voor het eerst sinds zeve n jaar opnieuw in de regering stapten , is de inhoudelijke overeenstemming tussen de voormalige bevoorrechte partners erop achteruitgegaan. Voor de socialistische vakbond ABVV ging sp.a sindsdien te veel mee
in het neoliberale verhaa l van hoge loonkosten als aantasting van de werkgelegen heid. De afka lvende inte rdependentie werd heel goed duidelijk naar aanleiding va n
het Generatiepact (2005) dat gesloten werd tijdens de Paarse regeringsperiode. Sp.a
had z ich daarbij van een te neoliberale kant getoond, waardoor de vakbondstop
z ich luidop ging afvragen of ze bij de volgende verkiezingen niet moesten uitkijken
naar een andere bevoorrechte partner, die beter hun belangen zo u kunnen vertegenwoordigen (Devos et al. , 2007, p. 141 ).
Ondanks het feit dat er in het bovenstaande theoretische kader soms tegengesteld e verwachtingen worden geopperd, luidt de eerste hypothese a ls volgt: recht-

se partijen vertonen een grotere programmatische flexibiliteit dan linkse partijen.
Als gevolg van de afgenomen interdependentie tussen de extraparlementaire zuilorganisaties (bv. vakbond) en linkse partijen, de ve ra lgemen ing van ledeninspraak over alle partijen en de vas tste lling dat sociaa ldemocrat ische partijen een
stuk meer office seeking z ijn geworden , valt wel te verwachten dat het verschil
in programmatische flexibiliteit tussen linkse en rechtse partijen in de voorb ij e
halve eeuw is afgenomen. Dit geeft aanleid ing tot een tweede hypo these: Het

verschil in programmatische flexibiliteit tussen linkse en rechtse partijen neemt af,
omdat linkse partijen flexibeler z ijn geworden sinds de jaren 1960.

3.

Data en methode
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3.1.

Case selectie

De keuze om het onderzoek toe te spitsen op liberalen en socialisten is zowel
inhoudelijk als pragmatisch. Op inhoudelijk vlak behoren de sociaaldemocraten
van sp.a (en de historische voorlopers ervan) tot de linkerzijde, terwijl de liberale
partij Open VLD (en de historische voorlopers ervan) tot de rechtse partijfamilie
gerekend wordt. Sp.a is het typevoorbeeld van een massapartij die buiten het parlement is ontstaan en zeker in het verleden zeer sterke banden onderhield met de
socialistische vakbond. Zowel in de periode van de BSP, de Vlaamse SP als bij de
huidige sp.a wordt deze band formeel ingevuld door een afvaardiging in het hoogste orgaan van de partij, namelijk het partijbureau (art. 29 statuten sp.a). Deze
vertegenwoordiger van ABVV heeft daarin als lid van de 'socialistische gemeenschappelijke actie ' weliswaar enkel een raadgevende stem, maar dit is voldoende
om duidelijk te maken dat ze elkaar nog steeds als een bevoorrechte partner beschouwen. In ruil voor deze inspraak is de partij lange tijd relatief verzekerd geweest van de steun van de ABVV bij verkiezingen en werd het vakbondsapparaat
ingezet in campagnetijden.
De liberale partij kan beschouwd worden als een exponent van de kaderpartij
die in het parlement ontstond. Doordat de interdependentie met allerlei belangengroepen en nevenorganisaties veel beperkter is, heeft de partij een veel lichtere
structuur dan sp.a. De liberale partij heeft wel een kleine zuil, maar doorgaans
wordt aangenomen dat die veel minder impact heeft op de partij dan bij de socialistische partij. De Belgische liberale partij voorzag wel altijd een stemgerechtigde
plaats in haar partijbureau voor de Liberale vakbond en mutualiteit, maar na de
opsplitsing in een Vlaamse, Waalse en Brusselse liberale partij in 1972, zaten de
bevriende nevenorganisaties bij de Vlaamse PVV niet langer mee aan tafel (Deschouwer & Koole, 1992, p. 339) .
De keuze om ons te beperken tot Open VLD en sp.a is ook pragmatisch van
aard. Voor dit onderzoek wordt namelijk geen gebruik gemaakt van de data die
de Comparative Manifesto Project (CMP) ter beschikking stelt. Hoewel dit een
interessante dataset is, dekt hij niet volledig af wat we zoeken. Ten eerste laten de
data van het CMP maar een beperkte thematische diepgang toe, omdat met relatief
brede categorieën wordt gewerkt bij het coderen. Bovendien hebben we vanuit
theoretische overwegingen (cf. infra, 3.2) en voor het operationaliseren van de onderzoeksvraag zowel informatie nodig omtrent de relatieve aandacht voor thema 's
als over de posities die partijen op die thema's innemen. Daarom werden op basis
van een alternatief codeerschema nieuwe data verzameld . Maar aangezien manuele kwantitatieve inhoudsanalyse van een partijprogramma uiterst arbeidsintensief
is , werd gekozen om slechts twee partijen in het onderzoek te betrekken. Deze
inperking laat ook toe om longitudinaal te werk te gaan en eventuele historische
evoluti es te schetsen.

~

m

-1
m

z

V,

("\

:c
)>

""

m

f;
;,,::
m
)>

;,:;

::j
;,,::

m
,m
_ _ _ _ _ _ _ __, Z
2015 - 4 • RES PUBLICA

464
IDEOLOGISCHE INERTIE OP LINKS, FLEXIBILITEIT OP RECHTS7

Bij de analyse van de partijprogramma's richten we ons enkel op de sociaaleconomische beleidsvoorstellen. Het gaat om beleidsvoorstellen die handelen over de
mate van overheidsinterventie in de econom ie, het budget, de relatie tussen werkgevers en werknemers en het gewenste niveau van gelijkheid. Postmaterialistische
thema's over het leefmilieu , de rechten van vrouwen , immigranten en andere kansengroepen werden uit de analyse gelaten , omdat deze issues tot de socioculturele
dimensie behoren. De reden voor deze focus op de sociaaleconomische breuklijn
is drievoudig. Ten eerste hebben partijen altijd over sociaaleconomische kwesties
gesproken in hun partijprogramma 's. Het gemiddelde percentage teksteenheden
dat besteed werd aan sociaaleconomische kwesties in de 32 partijprogramma 's
die voor dit onderzoek werden gebruikt, is 54,1 %. Andere issues zoals integratie
en het leefmilieu hebben een veel volatieler karakter. Ten tweede, de traditionele
links-rechtsdimensie is de belangrijkste breuklijn in de politiek (Caramani, 2004;
Dalton, 1996; Lijphart , 1999). Het is kort door de bocht om politiek te verengen
tot een constante klassenstrijd, maar sociaaleconomische issues staan centraal in
de meeste politieke debatten. Ten derde, deze kwesties maken de kernidentiteit
uit van zowel de liberale als de sociaaldemocratische partij. Dat heeft als voordeel
dat wijzigingen aan dit deel van het partijprogramma als heel erg weloverwogen
kunnen worden beschouwd. Het gaat hier immers niet zomaar om wijzigingen die
partijen aan hun programma aanbrengen op basis van plotse gebeurtenissen (bv.
kortstondig uitgebreide aandacht voor politie en justitie door alle partijen na de
Dutroux-crisis) of om secundaire thema's, maar om belangrijke materie.
Onze analyse van de partijprogramma's voor de federale verkiezingen van liberalen en socialisten start in 1961 en loopt tot 2010. Het is een periode waarin
theoretisch gezien heel wat inhoudelijke veranderingen te verwachten zijn. In deze
periode waren partijen immers onderhevig aan het fenomeen van catch-allisering,
een proces dat hand in hand gaat met programmatische veranderingen (Kirchheimer, 1966). Als er verschillen zijn in programmatische flexibiliteit tussen linkse
en rechtse partijen, dan zullen ze in deze periode zeker aan het licht komen. Een
extra reden om 1961 als beginpunt te nemen, is dat deze verkiez ingen volgden
op de zogenaamde Eenheidswet. Met deze wet wilde de regering een soort economisch herstelbeleid voeren. De stakingen die volgden op de implementatie van
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pragmatisch van aard. De gehanteerde inhoudsanalyse is, zoals we reeds stelden,
uiterst arbeidsintensief. Daardoor was een uitbreiding met de Franstalige vleugels
van de partij (voorlopig) niet mogelijk. Het alternatief was om later te starten en
een breder gamma aan partijen in het onderzoek te betrekken. Het nadeel is dat de
analyse diepte verliest. De longitudinale aanpak is immers essentieel en door bijvoorbeeld pas in de jaren 1980 of 1990 te starten verlies je z icht op de interessante
periode vanaf 1961, waarin theoretisch gezien heel wat programmatische evoluties
te verwachten vallen, namelijk op het sociaaleconomische terrein.

Meten van positie en aandacht
De verkiezingsprogramma's werden zowel op positie als op relatieve aandacht (sa lience) gecodeerd. Verschillende auteurs stellen immers expliciet of impliciet dat
zowel het proximity model van partijcompetitie (Downs, 1957) als het saliency model (Budge, 1982 ; Budge & Farlie, 1983a, 1983b) de werkelijkheid oneer aandoen.
Volgens het eerste model gaan partijen met elkaar in competitie door verschillend e
posities in te nemen op dezelfde issues, terwijl het tweede model stelt dat partijen
met elkaar in competitie gaan door bepaalde thema 's meer of minder te benadrukken dan hun concurrenten. Verschillende auteurs stellen echter dat beide factoren,
zowel positie als aandacht, van belang zijn om ideologische bewegingen te vatten
en te begrijpen hoe partijen met elkaar in competitie gaan (Harmel et al., 1995;
Janda et al ., 1995; Laver & Carry, 2000; Libbrecht, Maddens & Swenden, 2011; Meguid 2005; Rabinowitz & Macdonald , 1989).
Om beide componenten van partijcompetitie te kunnen coderen, werd in eerste
insta ntie het volledige partijprogramma opgesplitst in quasi-zinnen 2 3 , dat is een
zin of een deel van een zin waarin één bewering wordt gedaan. Daarvoor werd
gebruik gemaakt van de codeerinstructies van de CMP (Volkens, 2002, pp. 3-4).
In tweede instantie werd bepaald welke quasi-zinnen als sociaaleconomisch kunnen worden beschouwd. 4 Daarvoor werd gebruik gemaakt van een codeerschema
dat ontworpen werd door Laver en Carry (2000), maar dat aangepast werd aan
de Belgische omstandigheden. Enerzijds werden categorieën weggelaten omdat ze
betrekking hebben op kwesties die eerder tot de post-materiële breuklijn behoren
(bv. bescherming va n het leefmilieu of het emancipatiebeleid). Anderzijds voegden
we categorieën toe di e focussen op de relatie tussen werkgevers en werknemers en
het sociaal overleg. Het codeerschema omvat uiteindelijk 43 categorieën en elke
categorie heeft een linkse, rechtse en een neutrale pendant (tri polaire categorieën).
Dat maakt het veel fijnmaziger dan het CMP-schema dat het vo lledige beleidsspectrum tracht te dekken met 57 categorieën.
Het codeerschema is hiërarchisch gestructureerd. Op het hoogste niveau zijn
er vijf vertakkingen. Een tak van het schema is gewijd aan de relatie tussen werk-
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gevers en werknemers en de andere vier hebben betrekking op de mate van overheidsinterventie, namelijk het budget , publiek ondernemen, overheidsregulatie en
direct overheidsoptreden. Binnen het budget zijn er categorieën over het gebruik
van overheidsgeld voor onderwijs, wonen, defensie, politie5, sociale zekerheid ,
belastingen, enz.

1112 +STAAT+/ begroting/ belastingen
Belastingverhoging
(Algemene uitspraken waarin de noodzaak van een belastingverhoging of - in het geval va n vragen om
belastingdaling - het behoud van bestaande belastingvoet wordt bepleit en die niet in de meer specifieke
categorieën 11121, 11122, 11123, 11124 geplaatst kunnen worden)

11121 +STAAT+/ begroting/belastingen/inkomen
Inkomen
(Hogere inkomensbelasting of verdedigen van bestaande belastingniveau s tegen vragen om belastingverlaging)

11122 +STAAT+/ begroting/ belastingen/ loonlasten
Loonlasten
(Hogere lasten op lonen of verdedigen van bestaande belastingniveaus tegen vragen om belastingverlaging)

11123 +STAAT+/ begroting/ belastingen/ve nnootschap
Vennootschap
(Hogere belasting op bedrijfswinsten of verdedigen va n bestaande belastingniveaus tegen vragen om
belastingverlaging)

11124 +STAAT+/ begroting/ belastingen/verbruik
Verbruikbelasting
(Hogere verbruikbelasting verdedigen of verdediging va n bestaande belastingschalen tegen verlaging)

11125 +STAAT+/begroting/ belastingen/kapitaal
Kapitaal
(Hogere kapitaalbelasting of verdedigen van bestaande belastingniveaus tegen vragen om belastingverlaging . Hieronder worden ook belastingen op kapitaalwinsten, erfenisrechten en het eisen van een
invoering va n ve rmogensbelasting verstaan.)

FIGUUR 1 .

Uittreksel uit het codeerschema.
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Nadat de soc iaaleconomische quasi-zinnen onderscheiden z ijn van andere teksteenheden , worden ze in een van de 43 tripolaire categorieën van het codeerschema
ingedeeld. Links en rechts worden daarbij als absolute catego ri eën beschouwd die
niet van betekenis veranderen doorheen de tijd. We zijn er ons van bewust dat
verschillende auteurs dit in twijfel trekken (Bobbio, 1996; Giddens, 1994), maar
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we hebben een onveranderlijke definitie nodig om evo luties te kunnen vaststel-

z

len. We zijn immers niet zozeer geïn teresseerd in hoe links of rechts een bepaalde
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partij is op een bepaa ld moment in de tijd , maar in hoe flexibel ze omgaan met
hun programma.
Een quasi-zin werd als 'links ' beschouwd wanneer er in aangedrongen werd
op meer overheidsint erventie, meer gelijkheid tu ssen arm en rijk of wa nneer er
werknemersbelangen verdedigd werden. Wanneer in een quasi-zin uiting wordt
gegeven aan de nood aan minder overheidsoptreden, meer individuele vrijheid op
het sociaal eco nomisch e terrein of de bescherming van werkgeversbelangen, dan
werd deze als 'rechts ' beschouwd. Uitspraken waa ruit geen duidelijk positionele
voorkeur af te leiden viel, werden als neutraal gecodeerd. Een uitzondering werd
gemaakt voor de neutrale qu as i-zinnen die tussen twee ofwel linkse of recht se quasi-zinnen staan. In het eerste geval werd een neutral e quasi-z in links gecodeerd, in
het tweede geval rechts (cf. codeerafspraken Laver & Carry, 2000, p. 624).
Al de partijprogramma's werden gecodeerd door één persoon. Omdat dit ee n
impact kan hebb en op de betrouwbaarheid van de data (Mikhaylov et al., 2012)
werden verschillende controles doorgevoerd. Aangezien het man ueel coderen
van 32 programma's verschillende maanden in beslag nam, bestond het risico da t
gelijkaardige quasi -z innen aan verschillend e categorieën van h et codeerschema
zouden wo rden toegewezen. Daarom werd een logbo ek bij gehou den waari n minde r voor de hand liggende keuzes over linkse, rechtse of neutrale sta ndpunten
werden bijgehouden en verant woord. Dit verzekerde dat gelijkaardige uitspraken
in het partijprogramma va n 1961 e n 2010 op eenzelfde m an ier werden gecodeerd.
Daa rnaast werd van elke gecodeerde quasi-zin een aantekening bijgeho uden onder de vorm va n de categoriecode in de kantlijn van het partijprogramma. Dit
verhoogde niet a lleen de transparantie van het codeerproces, maar maakte het
ook mogelijk om verb eteringen door te voeren in een tweede lez ing. Te n slotte
werd een intercoder reliability-test doorgevoerd. Daarbij werd de mate van overeenstemming (Fleiss's kappa) berekend tuss en de originele codering en de codering door twee onafhankelijke codeerders. 6 Dit gaf een kapp a-waa rde van 0,61. 7
De relatieve aan dacht voo r een sociaa leco nomisch thema (Iemph) werd verkregen door de som te maken van het aantal linkse (Il), rech tse (lr) en neutrale (In)
quasi-zinnen die aa n dit them a werd besteed en dit te delen door het totale aan tal
sociaalecono mische quasi-zinnen van het partijprogramma (Mtot). Het res ultaat is
een score tu ssen O% en 100 %
~

Iemph

(Il + In
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Om de positie van een partij (Ilr) op een thema te bepalen, pasten we de methode
van Lavere n Carry (2000) toe. Het aa ntal linkse quasi-zinnen m.b.t. een thema (Il)
wordt daarbij a fgetrokken van het aantal rechtse quasi-zinnen over dat thema (Ir).
Di t verschil werd dan gedeeld door de som van linkse en rechtse quasi-z innen over
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dit thema. Door sommige categorieën samen te nemen kan de positie worden berekend op een cluster van thema's of de sociaaleconomische breuklijn in zijn geheel.
Het resultaat is altijd een score tussen -1 (extreem links) en + 1 (extreem rechts).

Ir - Il
Ilr = - Ir + Il
Bovenstaande methodologie maakt het mogelijk om de centrale variabele 'ideologische flexibiliteit' op twee manieren te operationaliseren. In eerste instantie hanteren we het verschil in relatieve aandacht die aan sociaaleconomische thema's
wordt geschonken en in tweede instantie gebruiken we de positionele verschuivingen die op de sociaaleconomische thema's worden doorgevoerd.

4.

Resultaten

Volgens onze eerste hypothese vertonen rechtse partijen een grotere programmatische flexibiliteit dan linkse partijen.
Hypothese twee stelt dat het verschil in programmatische flexibiliteit tussen
linkse en rechtse partijen afgenomen is, omdat linkse partijen flexibeler zijn geworden. Aangezien we een onderscheid maken tussen aandacht en positie, betekent
dit concreet dat we in onze case verwachten dat:
- Open VLD tussen 1961 en 2010 grotere inhoudelijke wij zigingen aanbracht dan
sp.a 8 , gemeten aan de hand van de relatieve aandacht voor de verschillende
sociaaleconomische thema's uit hun verkiezingsprogramma's (Hla);
-

de positionele verschuivingen op de sociaaleconomische breuklijn in de periode

-

1961 -2010 groter waren bij Open VLD dan bij sp.a (H 1b);
het verschil in ideologische flexibiliteit tussen Open VLD en sp.a is afgenomen tussen 1961 en 2010 gemeten aan de hand van de relatieve aandacht voor
de verschillende sociaaleconomische thema's uit hun verkiezingsprogramma's
(H2a);
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het verschil in ideologische flexibiliteit tussen Open VLD en sp.a, gemeten aan
de hand van positionele verschuivingen op de sociaaleconomische breuklijn, is
afgenomen tussen 1961 en 2010 (H2b).

Voor het testen van hypothese la berekenen we voor sp.a en Open VLD de Pearson correlatiecoëfficiënt (r) tussen alle opeenvolgende verkiezingsprogramma's.

u

Die geeft aan in welke mate er een correlatie is tussen de aandacht die een partij
in haar programma in het verkiez ingsjaar x aan de verschillende categorieën uit

z

het codeerschema schenkt en de mate waarin de partij dat doet in verkiezingsjaar
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x

+ 1. Als deze partij dezelfde categorieën in exact dezelfde mate benadrukt, dan

is r = 1. M.a.w. hoe dich ter r bijl zit, des te groter de gelijkenis tussen twee partijprogramma's in relatieve aandacht voor thema's. Het resu ltaat is onderstaande
tabel 1.
TABEL 1 .

Correlatie tussen opeenvolgende partijprogramma's. (* correl ati e significant op 0,05 niveau; ** correlatie significant op 0,01 niveau) .

Verkiezing

sp.a

Open VLD

1961-1965

0,819**

0,370*

1965- 1968

0,791**

0,603**

1968-1971

0,774**

0,645**

1971- 1974

0,759**

0,53 5**

1974- 1977

0,848**

0,739**

1977-1 978

0,83 1**

0,709**

1978-1981

0,820**

0,589**

1981-1985

0,810**

0,782**

1985-1987

0,807**

0,787**

1987-1991

0,708**

0,728**

1991-1995

0,820**

0,669**

1995-1999

0,818**

0,749**

1999-2003

0,623**

0,62 1**

2003-2007

0,799**

0,694**

2007-2010

0,758**

0,722**

We nemen de periode 1961-1965 a ls voorbeeld. In de tweede kolom kan men aflezen dat de correlatie tussen het sp.a-programma van 1961 en dat van 1965 gelijk
is aan 0,819. In kolom drie van de tabel staat dat de correlatie tussen het Open
VLD-programma van 1961 en dat van 1965 gelijk is aan 0,3 70. Hoe dichter de correlatiecoëfficiënt in de buurt van + l ligt, hoe meer beide programma's (dat van
1961 en dat van 1965) op elkaar lijken. Dit betekent dat er in de periode 1961-1965
een grotere gelijkenis is tussen de twee opeenvolgende sp.a-programma's dan tus-
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sen de twee opeenvolgende programma's van Open VLD. Sp.a brengt met andere
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woorden weinig wij z igingen aan in de thema's d ie ze benadrukt en in de mate
waarin ze dat doet. Open VLD voert daarentegen een grote koerswijziging door.
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Open VLD toonde z ich in deze periode dus een stuk flexibeler dan de sp.a. Wanneer we dezelfde oefening herhalen voor de gehele cyclus van dit onderzoek, valt
op dat slechts in één periode, namelijk 1987-1991, de sp.a een grotere flexibiliteit
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aan d e dag legt dan Open VLO. In a ll e a ndere gevallen vertoont Open VLD een
grotere programmatische lenigheid dan de sociaald e mocrati sc he partij. Daarmee
is hypo th ese la ondersteund .
De programmatische le nigh eid va n Open VLD neemt wel wat af naarmate de
tijd vo rd ert. Vanaf de ja ren 1980 is er minder vaak ee n lage correlatie tussen twee
opeenvo lgende Open VLD-programma's . De socia li sten geven een veel stabielere
indruk. Met uitzondering van de periode 1999-2003 neemt de corre lati e tussen opeen vo lgende verkiezingsprogramm a's niet zienderoge n af. Het ve rschil in flexibiliteit tu ssen beide pa rtij en wordt daardoor wel kleiner, maa r niet omdat socialisten
flexibel er z ijn geworde n - zoa ls we verwachtten - maa r omdat de liberale partij
meer is gaan vasthouden aan dezelfde thema's uit de voorgaande programma 's.
Daarmee is hypothese 2a niet ondersteund.
Op het vlak van relatieve aandacht voor thema' s go ld dat libera len flexibeler
zijn dan de sociaald emocraten en dat geldt ook wanneer we naar de positionele
verschuivingen kijken. Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer va n sp.a en
Open VLD op de sociaa leconomische breuklijn. Daaruit valt in een oogopslag op te
maken dat de liberale partij een grotere programmat ische flexibiliteit vertoo nt dan
de sociali sti sche partij . De id eologische evolutie van sp .a vertoont immers nau welijks pieken en dalen wan neer men die vergelijkt met de id eo logisc he evo lutie va n
Open VLD.
Sociaaleconomische breuklijn 1961-2010
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GRAF IE K 1.

Posities Open VLD en sp.a op de sociaaleconomische breuklijn : 19612010. (1 = extreem rechts en -1 = extreem links).
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zeggen dat de flexibiliteit van Open VLD altijd groter was. In elf van de vijftien
geva llen legd e Open VLD een grotere progra mmati sche flexibiliteit aan de dag dan
sp.a , maar in vier gevallen toonde sp .a meer beweeglijkheid. Vooral tussen 1971
en 1974 is de gro tere flexibiliteit va n sp.a opvallend. Op basis van de ge middelde
positionele verschuiving wordt hypothese 1b evenwel gesteund: socia li sten zijn
minder fl ex ib el dan liberalen.
Het verschil in po siti onele fl ex ibiliteit neemt niet stelselmatig af, maar vertoont
ups en downs. Als we per decennium kijke n, va lt op dat de verschillen in fl ex ibiliteit tu ssen beid e partijen het kleinst waren in de jaren 1970 en na 2000. In de
eerstgenoemde period e komt dit door een stabielere Open VLD en ee n flexibelere
sp .a. In de latere period e wordt dit enkel veroorzaakt door een wat fl exibelere sp. a.
We vinden met andere woorden geen bew ij s voor hypo these 2b. Het verschil in
flexib iliteit is niet rechtlijnig afgenomen, maar wordt gekenmerkt door periodes
van veel en wein ig verschil.

5.

Conclusie

Met dit artikel leveren we een bijdrage aan het onderzoek naa r de re lati e tussen
parti jtype en ideologie. We toond en aan dat Open VLD in de periode 1961-2010
een grotere programmatische lenigheid aan de dag legde dan sp.a. Da armee werd
bevestigd wa t in eerde r onderzoek (Adams et al., 2009; Klingemann et al., 1994;
Przeworski & Sprague, 1986) was gesteld , na melij k dat rechtse partij en inhoudelijk flexi beler zij n dan linkse partij en. Aangezien het moeilijker is om positionele
verschu ivingen door te voeren da n themati sc he, kon ve rwacht word en dat de versch illen op positioneel vlak veel minder uitgesproken zo ud en zijn . Maar dit blijkt
niet het geva l. Liberalen wisselen niet alleen veel vlotter de thema's die ze in hun
verkiez ingsprogra mm a's benadrukken , ma a r ook de posities die ze innemen.
De sterkere band met de nevenorganisaties bij de sociali sten dan bij libera len
is wellich t de belangrijkste rede n waarom we een ve rschil in programmatische
flex ibiliteit vaststel len. Socialisten waren immers veel sterker ingebed in ee n z uil
dan liberalen , waardoor voo ra l de eersten programmatorisch gebonden waren. De
overige twee factoren (de mat e waarin een partij policy driven is en de remmende
im pact van partijleden) di e in het theoretisch luik naar voren werden gescho ve n
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om het verschil te verklare n in programmatische fl ex ibiliteit tu ssen linkse en rechtse partijen, lijken niet te gelden voor onze case. Zo is het ve rschil in re mmend e
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impact die leden kunn en hebben wellicht onbestaande, omdat lede nin s praak in

m

de Belgische politiek in de praktijk niet veel voorstelt. Lede ninspraak deed pas
in de jaren 1990 volop z ijn intrede en zelfs dan nog verste rkten de vormen van
partijdemocrat isering vooral de macht va n de partijtop (Wauters, 2003 , pp. 64-65).
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Dat gold a fortiori binnen de sociaaldemocratische partijen, waar de macht heel
erg geconcentreerd was bij een kleine partijelite (Deschouwer & Koole, 1992). Dat
was zeker nog zo aan het begin van de jaren negentig, maar ook nadien bleef de
ledeninspraak beperkt. Dat bleek onder meer uit een rapport dat de Vlaamse socialisten zelf opstelden na de voor de partij dramatische verkiezingen van 2007.
Daarin erkende men dat de leden toen net als in de jaren negentig nauwelijks
betrokken werden bij de besluitvorming in de partij. "Congressen zijn grote, strak
geregisseerde persconferenties geworden ", liet voormalig partijvoorzitter Janssens
optekenen. De sp.a is bovendien tot op vandaag nog steeds de enige Vlaamse partij waarvan niet alle leden spreek- en stemrecht hebben op een congres (Blomme,
2007, 32). Ten slotte kunnen de verschillen in programmatische flexibiliteit wellicht
ook niet verklaard worden door het feit dat policy-motieven veel zwaarder zouden
doorwegen bij linkse dan bij rechtse partijen. De partijen uit dit onderzoek lijken
voor de periode van dit onderzoek a llebe i een gelijkaardige trade off te maken tussen beleidsprioriteiten, regeringsdeelname en kiezers . Zo traden ze bijvoorbeeld na
WOII allebei zeer regelmatig toe tot coalitieregeringen, waarbij ze compromissen
moesten sluiten rond hun programma.
Het verschil in flexibiliteit tussen libera len en socia listen is wel wat afgenomen doorheen de tijd. Dat is tegen de verwachtingen in niet het gevolg van een
toenemende flexibiliteit aan socialistische kant, maar komt door een groeiende
inhoudelijke stabiliteit bij de liberalen. Zij maakten in de recentere periode minder
grote thematische sprongen dan in de periode 1961-1981. Op positioneel vlak is die
evolutie minder duidelijk, maar ook daar zijn kwantumsprongen verleden tijd. De
rechterzijde is op het vlak van ideologische flexibiliteit meer gaan gelijken op de
linkerzijde in plaats van omgekeerd.
Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat de groeiende stabiliteit aan liberale zijde te
verklaren is door een remmende impact van de leden, een grotere drang naar ideologische rechtlijnigheid of een toenemende invloed van nevenorganisaties. Die factoren
vormen vermoedelijk geen grotere rem op de ideologische flexibiliteit dan in het
verleden. De verklaring moet wellicht gezocht worden in het feit dat tijdens de eerste
twee decennia van de onderzochte periode twee ideologische beeldenstormers aan
het werk waren in de liberale partij. De partijvoorzitters Omer Vanaudenhove en Guy
Verhofstadt gooiden een paar keer serieus het sociaaleconomische roer om. De eerste
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deed dat in de jaren 1960 en de tweede deed dat het meest radicaal aan het eind van
de jaren 1970. Daarna is het iconoclastische gehalte van de partijvoorzitters wat af-
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genomen. Maar dat deze partijvoorzitters zo extreem de programmatische koers konden wijzigen, zegt veel over het belang van partijleiders bij inhoudelijke hervormin-
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een netwerk van nevenorganisaties, kunnen zij grote hervormingen doordrukken.
In toekomstig onderzoek zouden meer partijen kunnen betrokken worden om
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het interessant zijn om een blik over de taalgrens te werpen en ook de Belgische
Franstalige partijen te analyseren. Dat zou meer inzichten kunnen opleveren omtrent de impact van nevenorganisaties op programmatische flexibiliteit. Aangezien
zowel de Franstalige liberalen als socialisten nauwere banden onderhouden met
hun nevenorganisaties dan hun Vlaamse zusterpartijen, valt te verwachten dat ze
ideo logisch minder flexibel zijn. Om gelijkaardige redenen strekt het tot aanbeveling om ook vergelijkend onderzoek te doen naar nieuwe partijen die een 'lichte
structuur ' (Enyedi & Linek, 2008) hebben. De grootste uitdaging zit daarbij in de
soliditeit van de data. Het gedetailleerde codeerschema dat hier werd gehanteerd
voor de analyse van de partijprogramma's lijkt immers een impact te hebben op de
betrouwbaarheid van de data. Hoewel die betrouwbaarheid op basis van de literatuur als aanvaardbaar bestempeld mag worden, kan ze mogelijk verbeterd worden
door een eenvoudiger codeerschema te hanteren. Dat zal minder diepgaande analyses toelaten, maar de betrouwbaarheid wellicht opdrijven.
Ondanks de beperkte case en de methodologische beperkingen denken we toch
een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan het onderzoek naar partijen en
hun omgang met ideologie.

Noten
1.

Ideologische en programmatische flexibiliteit worden hier door elkaar gebruikt.

Hoewel beide niet exact hetzelfde zijn, bedoelen we hier met ideo logie het programma
met concrete beleidsvoorstellen dat voortvloeit uit de partij-ideologie.
2. Aangezien korte partijprogramma's (onder 150 quasi-zinnen) een impact kunnen
hebben (Budge et al., 2001 , Klingemann et al., 2006) op de betrouwbaarhied van de
schattingen, voegen we hier de minimale (open VLD 1961: 114 quasi-zinnen), maximale (sp.a 1991: 3049 quasi-zinnen) en gemiddelde (817 quasi -zinnen) lengte van de
sociaaleconomische gedeelten van de partijprogramma 's toe die voor dit onderzoek
werden gebruikt.
3.

Daubler en collega's (2012) stellen dat natuurlijke zinnen beter geschikt zijn voor

dit soort onderzoek dan quasi-zinnen . Om te kunnen inschatten welke impact uitgaat
van het gebruik van quasi-zinnen in plaats van natuurlijke zinnen werd een staal partijprogramma 's (uit de periode 1995-2003; n = 6) gehercodeerd volgens de procedure die
beschreven staat bij Daubler en collega's (2012). Daarbij stelden we vast dat 94 % van
de quasi-zinnen natuurlijke zinnen waren. Dit betekent dat de impact van het gebruik
van quasi-zinnen klein is. Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent: zie tabel
Al, appendix.
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4.

Het totale aantal quasi-zinnen in de liberale en socialistische partijprogramma's

tussen 1961 en 2010 bedraagt 26. 128. Daarvan werden er 13 .035 geïdentificeerd als
sociaa leconomisch .
5.

Bij een categorie zoals 'poli ti e' gaat het om voorstellen met een toename of afname

van de hoeveelheid geld d ie gespendeerd wordt aan politie. Alle andere verklaringen

m.b.t. het werk van de politie (bv. "Politie moet kleine misdaad strenger bestraffen")
worden niet beschouwd a ls sociaa leconomishe beleidsvoorstellen. Hetzelfde geldt voor
de categorieën sport en cultuur en defensie.
6.

Deze personen hadden geen ervaring met manueel coderen en kregen daarom van

de originele codeerder een intensieve training (inclusief een test). Uittreksels van het
sociaaleconomische programma van de Vlaamse liberalen uit 1985 werden gehercodeerd. Deze tekst werd gekozen omwille van de 'helderheid en codeerbaarheid ' zoals Mikhaylov, Laver en Benoit (2012) aanraden voor zo ' n test. De tekst wa s vooraf
opgedeeld in quasi-zinnen door de originele codeerd er. Dit betekent dat de test enkel
toegespitst was op het toewijzen van de quasi-zinnen aan de correcte (linkse/rechtse/
neutrale) categorieën van het codeerschema. De tekst bestond uit 75 quasi-zinnen en
besloeg 33 van de 129 ca tegorieën van het codeerschema.
7.

Dat is geen perfecte score van 1,00 maar zeker geen lage waarde. Volgens de meest

kr iti sche onderzoekers (Mikhaylov et al. , 2012, p. 84) duidt deze kappa-waarde op een
'gematigde' overeenkomst, terwijl anderen er het label 'aanvaardbaar tot goed' (Fleiss,
Levin & Paik, 2013, p. 604) of zelfs 's ubstantiële' overeenkomst (Landis & Koch, 1977,
p. 165) op zouden kleven. Aangezien het aantal categorieën van het codeerschema (dat
in dit geva l zee r hoog ligt) de hoogte van de kappa-waarde beïnvloedt (Sim & Wright ,
2005, p . 264) , kan de betrouwbaarheid van de originele codering a ls aan vaardbaar
worden bestempeld. Een meer gedetai lleerde beschrijving van de resultaten is terug te
vinden in tabel A2 (appendix) van dit art ikel.
8.

We gebruiken hier en bij de bespreking van de resultaten a ltijd de huidige partij-

naam van de Vlaams liberalen (Open VLD) en sociaaldemocraten (sp .a) . Deze partijnamen worden dus ook gebruikt om evoluti es bij hun historische voorlopers te schetsen .
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Appendix
TABEL A 1 .

Natuurlijke zinnen versus quasi-zinnen in zes partijprogramma's van
sp.a en open VLD (1995-2003).
Natuurlijke zinnen (N)

Natuurlijke zinnen (%)

1537

94,0

Gesplitst in twee

69

4,2

Gesplitst in drie

18

1,1

Gesplitst in vier

5

0,3

Niet gesplitst

Gesplitst in > vier
Totaal

TABEL A2 .

6

0,4

1635

100,0

Resultaten betrouwbaarheidstest.

Betrouwbaarheidstest
Liberaal partijprogramma 1985 (75 quasi-zinnen, 3 codeerders)

Fleiss's K
0,61

Resultaten per categorie:
11116: Sociale zekerheid: algemeen (L)

0,38

11119: Cultuur & Sport (L)

0,33

111 2: Belastingen: algemeen (L)

0,33

13: Overheidsinterventie: algemeen (R)

0,42

1341: Jobs (R)

1,00

23: Beleid t.a.v. werknemers (R)

0,33

1312: Belastingen: algemeen (R)

0,73

13122: Loonlasten (R)

0,56

131 1: Uitgaven: algemeen (R)

0,50

1313: Budget (R)

1,00

12: Overheidsinterventie: algemeen (N)

0,33

13116: Sociale zekerheid (R)

0,67

:c

1141 : Jobs (L)

0,33

V')

232: Ondernemingsraad (R)

1,00
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Betrouwbaarheidstest

Fleiss's K

132: Overheidsbezit (R)

1,00

13123: Vennootschapsbelasting (R)

1,00

131131: Wonen: sociaal (R)

1,00

13115: Infrastructuur (R)

0,67

12116: Sociale zekerheid (N)

0,22

221: Vakbonden (N)

0,33

23 1: Vakbonden (R)

1,00

13121: Inkomstenbelasting (R)

1,00

1212: Belastingen: algemeen (N)

1,00

13125: Vermogensbelastingen (R)

1,00

12115: Infrastructuur (N)

0,33

131162: Pensioen (R)

0,67

121162: Pensioen (N)

0,33

131164: Gezondheidszorg (R)

0,67

121164: Gezondheidszorg (N)

0,33

1331: Regulator prijzen (R)

1,00

1344: Consumenten (R)

0,50

13119: Cultuur & sport (R)

1,00

12119: Cultuur & sport (N)

0,33
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Inleiding

op het belang van (de vrijheid va n) o nderwijs binnen het politiek liberalisme.

Ondanks de secularisering, me ntale ont-

Hi erna wo rdt aa nd acht besteed aa n de

zuili ng e n religieuze diversiteit , zi jn de

vraag waarom het verzuilde Belgi sche on-

meeste Belgische scholen nog steeds ka-

derw ijsmod el, waa rin katholieke schol e n

th olieke sc holen, waar het va k rooms-ka-

een monopoli epos iti e he bbe n, va ndaag

th olie ke godsdie nst een ve rpli cht vak is.

de dag zelden ter discussie wordt ges teld

In di t essay toon ik aan dat dit tot ee n de

(2). Vervolgens bespreek ik enke le recente

facto inperking van de vrijh eid van gods-

sociologische ten densen die een herbezin-

di enst e n onderwijs kan leiden. Om deze

ning op dit onderwijsmodel mijns inziens

vri jheden max imaal te ga ra nd ere n voo r

wel noodzakelijk maken: sec ul aris e ring,

alle leerlingen, d rin gt ee n hervo rming va n

religieuze diversiteit en mentale o nt zui -

het huidige onderwijssysteem zich o p.

ling (3). In een vie rd e luik (4) ga ik na

Idealiter zo u het systeem moe te n evo-

wa t de 'ka tholi eke identiteit' va n kat ho-

luere n naa r ee n sys teem waarin het aa ntal

lie ke schole n va ndaag nog ka n be te ke -

ka th oli eke sch olen in ve rhouding is me t

nen en wat de rol e n plaats zijn va n he t

het aan ta l o ud ers/ leerlinge n da t vragende

vak rooms-katholieke godsd ienst in deze

partij is voor dergelijke schol e n e n waar-

sc holen. To t slot (S) doe ik enkele s ug-

in er voldoende 'seculiere' a lternat ieven

ges ties o m het huidige o nd e rwij ssysteem

2

(openbare schol e n) vo orh a nd en zi jn . Om

in België te optima li seren met het oog op

pragma tisc he rede nen is dit ech te r gee n

meer godsdienst- en o nde rw ij sv rijh eid.

haalbare kaart op kort e termijn en daarom
pleit ik e rvoor om, m e t het oog op de re e le vrijh eid va n godsdienst en onderw ijs,
de god sdien stlessen en andere religieuze
activiteite n facultatief te maken op kath ol ieke scholen die substa nti eel door de

, . Politiek liberalisme,
neutraliteit en vrijheid van
onderwijs

overheid gesubsidieerd worden. And e rs
dan sommige critici zullen bewere n , leidt

Si nd s de publicatie van A Theory of Justice

dit niet tot een aantasting va n de a uton o-

(Rawls , 1971) is overheids neutra liteit ee n

mie va n ka tholieke onderwijsinstellingen.

centra al beg rip gewo rd en in h et liberalis-

Dit artikel is ingedeeld in vijf dele n: in

me al s politie k-fi losofische theorie: opdat

een eerste de el (1) wordt kort ingegaa n

a lle burgers als vrije e n gelijke indi viduen
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behandeld zouden worden, mogen poli-

lijke toegang hebben tot een palet aan

tieke beslissingen niet de bedoeling heb-

waardevolle opties waaruit ze kunnen

ben om bepaalde opvattingen over het

kiezen; en ze moet ervoor zorgen dat alle

goede leven te bevorderen en mogen ze

burgers de nodige mentale kwaliteiten en

burgers niet bevoorrechten omwille van

capaciteiten kunnen ontwikkelen, opdat

hun levensovertuiging. Pol itieke beslissin-

ze in vrijheid kunnen kiezen hoe ze door

gen moeten daarom steeds op een levens-

het leven gaan. Dit laatste kan op een ef-

beschouwelijk neutrale manier gerecht-

ficiënte manier worden gerealiseerd via

vaardigd kunnen worden.

een degelijk en democratisch onderwijs-

Deze neutraliteitseis impliceert echter

systeem.

niet noodzakelijk een hands-off-beleid in-

Hoewel er binnen het liberalisme een

zake levensbeschouwingen: zolang een

consensus heerst over de nood aan on-

actief ondersteuningsbeleid voor levens-

derwijs, is er geen consensus over de

beschouwingen op een neutrale manie r

man ier waarop de overheid dit onderwijs

gelegitimeerd kan worden en zolang een

moet realiseren: is het enkel de taak van

dergelijk beleid niet verhindert dat bur-

de overheid om onderwijs voor iedereen

gers als vrije, autonome en gelijke bur-

toegankelijk te maken, of moet ze hiertoe

gers worden behandeld, kan zo'n beleid

ook zelf onderwijs organiseren? In het eer-

legitiem zijn. Zowel een strikte scheiding

ste geval moet de overheid niet noodzake-

tussen kerk en staat (bv. Frankrijk, VS)

lijk zelf scho len oprichten, maar kan ze

als een actief ondersteuningsbeleid van

dit uitbesteden, bijvoorbeeld aan levens-

levensbeschouwingen (bv. België, Ita li ë,

beschouwelijke instanties. In het tweede

Duitsland) kunnen, indien er aan een

geva l behoort ook het organiseren van on-

aantal criteria voldaan is (Franken, 2012,

derwijs, via de oprichting en financiering

2015) de liberale neutraliteitstoets door-

van openbare scholen, tot de taken van de

staan.

overheid. Binnen dit model (dat we onder

Ook overheidssteun voor levensbe-

meer terugvinden in de Verenigde Staten)

schouweli jke onderwijsinstellingen is een

mogen private scho len niet zomaar ver-

mogelijke optie binnen een liberaal - en

boden worden, maar is er geen enkele re-

dus neutraal - overheidsbeleid (Franken,

den om ze als overheid te financieren: de

2013). Het liberalisme claimt immers dat

overheid voorziet immers zelf in vo ldoen-

alle burgers op z ijn m inst de moge li jk-

de ope nbare scho len om iedereen degelijk

heid moeten hebben om hun opvattin-

onderwijs te verschaffen. Kortom, ook

gen over het goede leven "te vormen, te
herzien en te realiseren" (Rawls, 2005, p.

zonder overheidssteun voor faith-based
schools kan de vrijheid van onderwijs

19). Om deze mogelijkheid niet slechts

voor iedereen gegarandeerd worden .

formeel in te vullen, moet de overheid

Het feit dat scholen met een levensbe-

een aantal actieve maatregelen nemen:

schouwelijk karakter niet vereist zijn in

ze moet ervoor zorgen dat haar burgers

een liberale samenleving, betekent ech-

zUJ

niet be lemmerd worden in hun vrijheid;

ter niet dat derge lijke scholen niet toege-

UJ

ze moet garanderen dat a ll e burgers ge-

laten zouden zijn in zo'n samenleving .
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Meer zelfs, het liberalisme gaat er onder
meer vanuit dat ouders, binnen de liberale grenzen, moeten kunnen kiezen hoe

2. Het Belgische
onderwijsmodel: verzuiling,
conflict en pacificatie

ze hun kind opvoeden en welke normen
en waarden ze in deze opvoeding willen

Dat de keuze voor een bepaald onder-

meegeven. Hiertoe kunnen ze hun kin-

wijsmodel vaak historisch bepaald is,

deren desgewenst naar een confessionele

blijkt ook uit het Belgische onderwijsmo-

school sturen. De overheid dient bijgevolg

del. Dit verzuilde model, waarin zowel

op zijn minst private scholen als alterna-

vrije (private) als openbare onderwijs-

tief voor openbare scholen te erkennen of

instellingen door de overheid worden

toe te laten, mits ze aan een aantal criteria

gesubsidieerd,

voldoen. Over de vraag of deze scholen

scholen de ruime meerderheid vormen,

en

waarin

katholieke

door de overheid gesubsidieerd moeten

is onlosmakelijk verbonden met de Bel-

worden, is het liberalisme als politiek-filo-

gische onderwijsgeschiedenis, die geken-

sofische theorie echter onbeslist: de over-

merkt wordt door een langdurige en woe-

heid kan private scholen financieel onder-

lige strijd tussen katholieken enerzijds en

steunen, maar ze hoeft dit niet te doen.

vrijzinnigen, socialisten en liberalen an-

Ten gevolge va n de uiteenlopende so-

derzijds. Op 20 november 1958 werd met

cio logische contexten in diverse landen en

het Schoolpact een compromis tussen de

regio 's, kan niet a priori worden bepaald

strijdende partijen bereikt. Vier beginse-

welk onderwijsmodel normatief gezien

len, die tot dan toe steeds ter discussie

wenselijk is. Zolang het onderwijssysteem

hadden gestaan, werden in dit pact gega-

in kwestie leidt tot gelijke onderwijskan-

randeerd: (1) de erkenning van openbare

sen en zolang de fundamentele rechten

en vrije scholen; (2) de keuzevrijheid

en vrijheden (in het bijzonder de vrijheid

van ouders voor een openbare of een

van godsdienst en onderwijs) voor ieder-

vrije school; (3) subsidiëring van het vrij

een gegarandeerd z ijn, kan zowel een

onderwijs; en (4) leerlingen in het open-

systeem van openbare scholen, als een

baar (lager en secundair) onderwijs heb-

gemengd systeem (een systeem waarin

ben recht op keuze uit "onderricht in de

er, naast openbare scholen, ook door de
overheid gesubsidieerde private scholen

eredienst [... ) en in de niet-confessionele

zijn) legitiem z ijn. In theorie behoort ook

zedenleer" (art. 8).

katholieke, protestantse of Israëlitische

een exclusief systeem van gesubsidieerde

Wanneer de Gemeenschappen in 1988

private scholen tot de mogelijkheden,

bevoegd werden voor onderwijs, werden

maar omdat er binnen een dergelijk sys-

deze basisprincipes van het Schoolpact

teem niet altijd een neutraal alternatief is

geïmplementeerd in de herziene Belgische

voor leerlingen/ ouders die zich niet kun-

Grondwet (art. 24) . Eén van de achterlig-

nen vinden in het private aanbod, is zo'n

gende ideeën van artikel 24 (en van het

systeem niet aangewezen.

Schoolpact) is dat het levensbeschouwe-
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toe speelt de vrijh eid van onderwijs een

leve nsbeschouwelijk vlak grondig vera n-

cruciale rol. Deze vrijh eid , die reeds in

derd is e n de katholi eke ke rk zelfs tot een

de Grondwet va n 1831 (a rt. 17) was vas t-

'minderheidskerk' (Stockman, 2015, p. 8)

gelegd, heeft, mede door de langdurige

is geworde n , blijft het ka th olieke onder-

schoolstrijd en polariserin g inza ke onder-

wijsnet z ijn monop oliepositi e behouden .

w ij s, he t Belgische onderwijslandschap

Deze po siti e stro okt ec ht er ni et la nger

ste rk gekleurd. Door op een st ra tegische

m e t de sociologi sche realiteit. Het is dan

manier gebruik te maken van de vrijheid

ook merk waa rdi g dat politi ci zich nauwe-

van onderwijs, maar ook va n de vrijh eid

lijks inlate n me t een grond ige hervorming

va n orga nisati e e n van godsd ie nst, heeft

va n de onderwijsnetten. Toch z ijn er voor

de katholieke kerk in België een heu s on-

deze te ru ghoude ndh eid een aa ntal voo r

derwij s net op poten gezet, dat tot op de

de hand liggende verklaringen.

dag va n vand aag het Belgische onderwijs-

Vooreerst is er de gro ndwettelijk vast-

landschap domineert: met ee n marktaan-

gelegde vrijheid van onderwijs die hoog

deel van 68 % in de Vlaamse e n 52 % in

in het vaandel wo rdt gedragen : in artikel

de Fra nse Gemeenschap, is het katholieke

24, § 1 lezen we dat he t o nd erwijs vrij is,

onde rwijsn e t anno 2015 nog steeds de

wa t betekent dat oud ers vrij z ijn om een

grootste onderwijsverstrekker van Bel-

school voo r hun kind te kiezen en dat

gië: in het Vlaamse basisonderwijs is h et

organisaties en groeperingen uit h e t mid-

ka tholieke net goed voor 62 % van alle

den ve ld vrij zijn om eigen scholen op te

scholen en leerlin ge n , terwij l dit in h et

richte n. Deze vrijheid, waa rvoo r terech t

secundair onderwijs oploopt tot 75 % . In

zwaa r ges trede n is, zo maar negeren, zou

de Fran se Gemeenschap is h et katholiek

niet stroken met de basisp rincip es van

onderwijs goed voor 42 ,5 % va n de basis-

een liberale democratie: vrij heid e n gelijk-

scholen e n 61 % va n de middelbare scho-

h eid. Zowel het vr ij e ne t a ls ook het GO!

len . Omdat ka tholieke schole n aan een

en het OVSG beschouwen deze vr ijheid

aantal objectieve kwa liteitscriteria vol-

als een bijna h eilige ve rworven heid, die

doen e n principieel toegankelijk zijn voor

niet gefnuikt m ag worden.

alle leerlinge n , worden ze grotendeels
door de overheid gesu bsidiee rd. 2

Bovendien scoort he t Belgische onderwijs goed e n hoeve n politici en beleidsma-

Sinds het Schoolpact va n 1958 wo rdt

kers zich geen grote zorgen te ma ken over

dit verzuilde o nderw ij smod el nau wel ijks

de kw a liteit van het onderwijs. Heel wat

in vraag ges teld. Af en toe gaan e r wel

ouders zijn er trouwe ns nog steeds van

stemmen op om over te gaan tot één on-

overtuigd dat katholieke scho len 'goede'

derwijsnet ,3 maar dergelijke voors tellen

schole n of ze lfs ' bet ere' schole n zijn dan

we rd en tot nog toe door de dri e onder-

openbare scholen en st uren hun kinderen

wijsnetten in Vlaanderen (v rij ges ubsi-

vaak omwille van deze perceptie naar

di eerd onderwijs, GO ! en OVSG) 4 steeds

katholieke scholen. De 'k' staa t dan ook

met argusogen bekeken. De gevolgen van

voor ve len niet lange r voor 'katho liek ',

z
w

deze defe nsieve houdin g la ten niet op

maa r voor 'kwaliteit'. Overigens loopt h et

w

z ich wachten: terwijl de samen leving op

m et de 'katholieke k ' de laa tste decen-
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nia ook niet zo' n vaart: veel katholieke

biliteit in de Belgische politiek" (Huyse

scho le n z ijn sterk gedeconfessionaliseerd

1987, p. 63). Hoewel er va ndaag inhou -

en zowel oud ers, leerlin gen als personeel

delijk weinig overb lij ft van de zuilenideo-

z ijn ni et la nger (allemaa l) katholi ek. Waa r

logie, bestaa n de verzuild e structuren

katholieke schol en vro eger scholen van en

nog steeds en lijkt hun pacificerende rol

voor katholieken waren, staa n deze scho-

no g niet h elem aa l uitgespeeld. Het is ook

len nu open voor alle leerlingen . Deze

daarom niet zo verwonderlijk dat weinig

open heid zorgt ervoo r dat ook ni et-gelo-

politici het verz uilde onderwij ssysteem

vige ouders hun kind vaak in schrij ve n in

in vraag (durven te) stell en. Om het met

katholieke scho len, al scharen ze zich ni et

de woo rden va n Hu yse te zeggen: "Als de

altijd ac hter de ' katholieke k' (of wat er

politieke stab ilite it in een land zozeer a f-

nog van overblijft).

hangt va n de gezo ndh eid stoesta nd van de

Ook lijkt het erop dat politici en over-

zuilen, dan moet het we l verstre kkende

heidsinsta nti es h et Belgi sche verzui ld e

gevolgen hebbe n als er iets mi s gaat met

onderwij ssys teem niet in vraag will en

deze koninginn enstukken op het politieke

stellen omw ille va n de goede vrede: de-

schaa kbord " (1987, p. 63). Men kan dus,

cenn ialang werd de Belgisc he (o nde rw ij s)

in naam van de goede vrede, de zuilen (of

polit iek overschad uwd door leve nsbe-

wat er nog van overb lijft) maar beter in-

schouwe li jke con fli cten, wa t uitliep op

tact houden.

een heuse schoolstrijd. In 1958 maakte

Overigen s is het ideo logische of leven s-

het Schoolpact hieraan definitief een

beschouwelijke karakter van de bestaan-

einde en het lijkt ero p dat men, voor het

de zuilen - en daa rm ee de ideologische

beho ud van deze hi stori sche schoolvrede,

strijd om 'de z iel va n het kind ' - sterk

geen slape nde honden wil wakker ma-

afgezwakt: "Zo nd er volledig te verdw ij -

ken . Bovendien heeft de ve rzuiling ni et

nen, ebde de levensbeschouwelijke factor

enkel voor polarisering gezorgd , maar

toch geleide lijk aan weg uit het politieke

ook voor pacificatie en conflictb eheer-

leven " (Witte, 1990, pp . 264-265) . Onder

sing. Luc Huyse (1987 , p. 26) spreekt

meer onder in vloed van de secularisering

hier veelzeggend over "fun cties en dys-

paste de katholieke z uil z ich aan zijn le-

functies " van de verz uilin g: de levensbe-

den aan, waardoor z ijn strikte katholici-

sc houwe lijke bre uklijn , die het sterkst tot

teit plaats moest ruimen voor een 'sociaa l

uiting kwam in het onderwijs, leidde ni et

culturele katholi citeit ' of voo r een sociaa l-

enkel tot verdee ld heid , onverdraagzaam-

culturele chri sten heid. En ook de libera le

heid en politieke onrust, maar ze maakte

en sociali stische z uilen z ijn va ndaag en-

het eveneens mogelijk dat medeburgers

kel nog aan de top ideologisch gekleurd.

uit een ander (i. e. socio-econ omisch of

Tegenwoordig is ' hoppen' tussen diverse

comm un au tair) spanni ngsve ld niet enke l

z uilen een gangbaa r fenomeen, terwijl dit

vij anden, maar ook bondgenoten konden

vroeger o ndenkbaar was: men werd ge-

zijn. Huyse z iet de verz uiling daarom

boren in kat ho li eke kring, dus men ging

niet enkel a ls een breuklijn en bron va n

naa r het katholiek onderw ij s en naar de

conflict, maar ook als "een bron van sta -

katholieke jeugd beweging, men sloot zich
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aan b ij het katholieke zieke nfo nd s e n de

het Belgi sche onderwijsbeleid: hoewel de

katholieke vakbo nd , e n men s temde op

katholieke id enti teit in heel wat katholie-

de chri ste nd e mo craten. Nu is dit niet la n-

ke schol en ee n uitgehold begrip is gewo r-

ger het geva l: men kiest voora l in functie

den, houdt me n stru ctureel nog s te eds

van wat e r wordt aangeboden (nab ijheid

vast aan de z uil e n wil men de verwor-

va n ee n school of je ugdb eweging; voor-

ve n recht e n e n belangen - en de daarmee

de le n bij de mutualiteit ; im pact van de

gepaard gaande school vrede - niet op de

vakbond binnen een bepaalde secto r;

helling zett en. Zo lang katholieke sc hol e n

partijprogramma 's ... ), en niet in functie

hun "leve n sbesc hou we lijke o ntkl e urin g"

van de zu il enideologie. Aan he t einde

camoufleren e n hun "verwantsc hap met

va n de tw intigste eeuw wa ren he t bijge-

de

vo lg nie t zozeer levensbesc ho uw elijke of

n e n (Hu yse, 1987, p. 62), kunnen z ij de

stamvaders"

rege lm at ig beklemto-

id eo logische tege nstellinge n die voor con-

vrucht e n va n he t Schoolpac t nog steeds

fli ct zo rgd e n, maa r sociaaleconomische

opeisen. En dit is prec ies wa t er vand aag

en voora l ook communautaire spa nnin-

gebeurt: ve rregaand e secu la ri sering en

gen e n tege nstellinge n. Els Witte (1990,

religieuze diversiteit maken da t de katho-

p. 266) heeft het hier veelzeggend over

lieke scho len niet langer represent a ti ef

een " pacifi catiesproces [ .. .] op levensbe-

z ijn voo r het aa nta l katholie ke leerlingen

schouwelijk gebied". Doordat de huidige

(en leerkracht e n), maar men blijft, om de

zuile nideologie, e n hi e rmee het katholi ek

goed e vrede te bewaren en om de ver-

onderwij s, id eologisch ste rk is uit ge hold ,

worven belange n niet te ve rli ezen , ha ls-

lijkt het in vraag stellen va n de bestaande

starrig vas thoud e n aan de (structurele)

verzui lde s tructure n vo or velen overbodig

zuil. Zoa ls ik verderop za l aantonen, is

e n kiest me n , veiligh eids halve, voor het

dit ec hter, van uit po liti ek-fi loso fis c h per-

bes ta a nd e p ac ifica tiemod el.

spectief e n met he t oog op de reële vrij -

Tot slot hebbe n di verse zuilenorgani-

heid van godsdienst en va n onderwijs,

saties, midd els het sluit en van een aa n-

niet lan ge r vol te ho ud en in België aa n

tal 'pac te n ' en compromi sse n , h eel wat

het begin va n de eenent wintigste eeuw.

bela nge n e n rechten ve rworve n. Zo lang
de verzuilde organisaties hun ve rz uilde
(katho lie ke, socialistische of libera le) o ri gine kunn e n ' bewij zen ', kunnen ze de
vrucht e n va n deze pacten nog steeds opeisen . Omdat de kosten van ee n z uildoorbreke nde confrontatie ni e t te voo rspellen
z ijn en mogelijk veel h oger liggen dan de

België anno 2015:
secularisering,
levensbeschouwelijk
pluralisme en mentale
ontzuiling
3.

huidige s til zw ijge nde vrede, blijken poli-
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ti ci e n b e leid smakers, ondanks ee n aa n-

Lange tijd waren katholieke scholen on -

ta l belangrijke (godsdienst)sociologische

derwijsin stellinge n van, door en voor

z
LU

verschuivingen, al te graag voor deze

katholieke n: he t me re nd eel va n de Belg i-

tweede optie te kiezen. Dit blijkt ook uit

sch e bevolking was lid va n de katho lieke
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kerk en he t was evident om ook in het

krimpscenario van het katholieke geloof.

onderwijs de eigen katholieke identiteit

Zo ging in 1967 nog de helft van de Bel-

een plaats te geven: men opende de dag

gische bevolking wekelijks naar de zon-

steevast met een gebed, men begon pas

dagsmis, terwijl dit in 2009 gedaald is tot

aan het middagmaal nadat men de Heer

zo'n 8%. We kunnen verwachten dat dit

hiervoor bedankt had , en de schooldag

percentage nog verder zal zakken, gezien

werd middels een gebed of bezinning af-

een substantieel deel van de ker kbe zoe-

gesloten. Daarnaast kende de christelijke

kers ouder is dan 65 jaar e n de instroom

kalender z ijn plaats op school: periodes

van jongeren minimaal is. Ook het aantal

zoals de advent, de vasten en de Goede

randkerkelijken is de afgelopen decen-

Week kregen bijzondere aandacht en zo-

nia sterk gedaald, voora l bij de jongste

wel op hoogdagen als bij andere speci-

generatie: bij de vooroorlogse genera-

ale gelegenheden werden er liturgische

tie woonde nog 75% van de bevolking

diensten gehouden, die vanzelfsprekend

minimum maandelijks (37%) of bij bij-

door alle leerlingen en personeelsleden

zondere gelegenheden (38 % ) een kerk-

werden bijgewoond. Ook het vak rooms-

dienst bij ; bij de jongste generatie is dit

katholieke godsdienst, dat conform art.

aantal gezakt tot 31 % , waarvan slechts

24, §3 door de overheid wordt bekostigd ,

2 % op rege lmatige basis een kerkd ienst
bijwoont. 5

kreeg een centrale p laats in het katholiek onderwijs: wie naar een katholieke
school

ging

volgde

Daarnaast stellen we ook bij de katho-

katholieke gods-

lieke overgangsrituelen een duidelijke da-

dienst, een catechetisch vak dat vaak

ling vast: in 1967 werd in België nog 94%

gegeven werd door geestelijken . Daar dit

van de kinderen gedoopt (96% in Vlaan-

katholieke opvoed ingsproject gedurende

deren) , werd nog 86% van de huwelijken

een lange tijd nauw aansloot bij de ge-

kerkelijk ingezege nd (92 % in Vlaanderen)

loofsovertuiging van ouders en leerlin-

en was 84% van de begrafenissen kerke-

gen, was het bijna vanzelfsprekend. De

lijk (91 % in Vlaanderen). Anno 2007 la-

laatste decennia zien we echter een ken -

gen die cijfers echter een stuk lager: 58 %

tering en dit onder impuls van seculari-

van de begrafenissen in België (68% in

sering en toegenomen leven sbeschouwe-

Vlaanderen) vond dan plaats in de kerk

lijke diversiteit en mentale ontzuiling.

en 55 % van de Belgische kinderen (65 %
van de Vlaamse kinderen) was gedoopt,
wat een serieuze daling is in vergelijking

3. 1

Secularisering

met 1967. Maar vooral het aantal kerkelijke huwelijken is enorm gedaa ld: in 2007

Vanaf z ijn prille ontstaansgeschiedenis

werd nog slechts zo'n 26% van de Bel-

tot de jaren 1960 was België overwe-

gische huwe lijken (28% van de Vlaamse

gend katholiek, maar net zoals vele Eu-

huwelijken)

kerkelijk ingezege nd . Ten

C

ropese landen en Noord-Amerika is het

slotte z ien we ook dat het vertrouwen in

:::!

niet ontsnapt aan de secularisering, die

de kerk als instituut de afgelopen decen-

m

z ich overwegend heeft vertaald in een

nia is gedaa ld, wat onder meer te maken
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heeft met de schandalen inzake kinder-

dien is er ook meer leven sbeschouwelijke

misbruik en de manier waarop de kerk

diversiteit, enerzijds ten gevolge van de

daarop heeft gereageerd. 6

arbeidsmigratieprogramma's uit de jaren

Hoewel de helft van de Belgen zich in

zes tig en zeve ntig en anderzijds ten ge-

2009 nog wel katholiek noemde (in 1981

volge van de meer recente toegenomen

was dat nog 72%), blijkt België vooral uit

mobiliteit e n globalisering.

'cultuurchristenen' te bestaan: men vindt

In 2009 reke nde zo'n 8% van de Bel-

de christelijke waarden belangrijk en er-

gische bevolking zich tot een niet-katho-

kent de waarde van bepaalde onderde-

lieke religieu ze denom inati e. De grootste

Jen van de christelijke traditie, maar men

groep hi e r zijn de moslim s, die zo'n 5 à

heeft voor het overige niets of zeer weinig

6% van de Belgische bevolking uitmaken .

met de kerk en de bijhorend e godsdiensti-

In grotere steden kan dit percentage al

ge beleving te maken . Een groot deel van

gauw oplopen tot boven de 10% en in het

deze cultuurchristenen is overigens nog

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zelfs 1

wel gedoopt en is dus officieel nog wel

op 5 inwoners moslim. Daarnaast is zo'n

lid van de kerk. Dit is wat we met Brian

2,5% va n de Belgische bevolking lid van

Mountford (2011) belonging without be/ie-

een niet-katholieke christelijke denomina-

uing zo uden kunnen no e men: zonder dat

tie en is het aantal joden goed voor zo' n

z ij zich expliciet gelovig noemen, kie ze n

0,4 % van de bevo lking. Tot slot reke nt

bepaalde me nsen er nog wel voor om hun

een deel van de Belgen z ich tot het boed-

kinderen te laten dopen, waardoor deze

dhisme (0,3 % ) en ook kleinere geloofs-

officieel lid zijn van de katholieke ke rk.

gemeenschappen zoals de jaïns, hindoes,

Dit officiële lidmaatschap heeft niet

sikhs, getuigen van Jehova, mormonen en

kunn e n voo rkomen dat het geloof in Bel-

scientology zijn (zichtbaa r) aa nwezig in

gië de voorbije decenni a sterk gedaald is.

België. 7

Vooral de zoge naamde ' post-zestigers '

Opva ll e nd is dat slechts 9 % van de Bel-

(geboren tussen 1970 en 1984) en mee r

gen die zich niet (langer) id e ntificeren met

nog de jongste generatie (geboren na

een welbepaalde leve nsbeschouwing, z ich

1984) is sterk geseculariseerd. Zo is het

nadrukkelijk a theïst no e mt. De overige

aantal mensen dat zich overtuigd atheïst

33 % lijkt zich niet expliciet tot een levens-

of niet-religieus noemt gestegen van 19 %

beschouwing te reke nen , maar ziet zich-

bij de vooroorlogse generatie (geboren

zelf ook niet als atheïst. In deze g roep com-

voo r 1940) tot 55 % bij de post-zes ti ge rs

bineren somm ige mense n elem en ten van

en 69% bij de jongste generatie.

ve rschillende tradities, waardoor er een
' religi e à la ca rte ' bij elkaar geb ricoleerd
wordt. Anderen vinden hun heil eerder in

3.2

~
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Levensbeschouwelijk
pluralisme

spirituele, oosterse wijsheden zo nder zich
tot een welbepaalde leve nsbeschouwing te
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ter bij een klassieke levensbeschouwing

de christelijke verw ij z in g in de naam te

aan te sluite n - het zoge naa md e ' ietsisme'.

schrappe n. Andere organ isa ti es e n in stellinge n heb ben bewust - vaak ook vanuit
ee n historische gevoeli gheid - de C of K

3.3

Mentale ontzuiling

be houd e n , terwijl nog a nde re organisati es
proberen te he rbronn e n en de levensb e-

De genoe md e di versifië rin g, maa r vooral

schouwelijke identiteit weer meer in de

de secu lar ise ring en de da a rm ee ge paard

verf will e n ze tten. Dat laa tste bot st ec hter

gaande ontkerkelijking hebben in eerste

vaak met de gesec ulariseerde realiteit d ie

insta ntie geleid tot ee n deconfessiona li se-

na uwelijks nog toelaa t dat het ka tholiek-

ring van de katholieke zuil. Hoewel deze

christelijke project nog door he t pe rsoneel

zuil structureel nog we l bestaat en de Bel-

en de led e n wordt uitgedragen . He t kath o-

gisc he samenleving nog steeds typeert,

liek onde rwij s staat in dit ve rband voor

is h ij mentaa l a fge zwakt. In de hoofden

ee n grote uitdaging. 8

van de mensen e n in hun dagelijkse leve n
z ijn de levensbescho uw elijke tege nstel lingen waarop de z uile n gebo uwd ware n
s terk vervaagd. De in vloed van de levensbesc houwing op he t pub lieke en priva te leve n is sterk ve rmind e rd. De reden

Katholieke scholen in
België aan het begin van de
21e eeuw
4.

waarom ouders vo or katho li eke o rga nisaties (e n dus ook voor katholieke scholen)
ki ezen heeft nog maar weini g met leve ns-

4 .1

De katholieke school en haar
pedagogisch project

besch o uwe li jke overwegingen te maken.
Hoewel de hoogs te leiding va n de zuilor-

Daar bijna 70% van alle Vlaa mse scholen

ganisaties de bijhorende partij (ideo logie)

ka tholiek z ijn , kon de mentale ontzui ling in

nog we l trou w blijft, z ien we da t d it niet

het onderwijs niet uitblijven. Waa r katho -

langer h et geva l is voo r alle profess ion ele

lieke scho le n vroege r scholen va n , door e n

middenkad e rs e n a l ze ke r niet voo r a ll e

voor kath oli eke n waren, zie n we dat dit

leden: niet a lle lee rkrac hten en directies

an no 2015 nie t la nge r het geva l is. Niet en-

op ee n katholi eke sc hool zijn katho liek en

kel leerlinge n, maar ook lee rkrac hten en

dit geldt a fortiori ook voo r de lee rlingen

zelfs directies z ijn nie t meer all e maal van

en hun ouders.

katholieke signatuur. Wie een loopbaan in

Deze me ntale ontzu iling heeft ertoe ge-

he t katholieke onderwijs wil - hetzij als

leid da t er de laa tste ja re n in het christe-

personeelslid , hetz ij a ls leerling - di e nt

lij ke midde nveld noga l wa t gedebatteerd

ec hter we l formee l akkoo rd te gaan met

is over de vraag hoe de C of K in de naam

het pedagogisch proj ect va n de school e n

van di verse verz uilde in stelli ngen e n orga-

me t de Opdrachtsverk laring van het Ka-

nisa ties moet worden ingev uld. Som mige

tholiek Onderwijs . Over dit pedagogisch

;:,;,
C:

co
~

organisaties hebben de katholi e ke/chris-

project is, o nder impul s van de ge noemd e

m
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telij ke signatuur verde r ve rdoeze ld door

sociologisc he verschu ivinge n , de laatste
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jare n heel wat te doen geweest e n om ver-

der te scheppen waarin dit kan gebeuren"

vlakking en uitholling va n de katholieke

(Boeve, 2014).

identiteit tegen te gaan, zonder te vervalle n in "reconfessionalisering" (katholieke

cieel nog steeds "gegrondvest op de per-

sc holen zijn e r enkel van en voor katholie-

soon van Jezus Christus" e n gebaseerd

ken), wordt e r mome nteel gekozen voor

"op de levenshoudin g die gegroeid is uit

de 'ka tholi eke dialoogschool': ee n school

de bijbels-christelijke geloofstraditie in

waarin leerlingen uitgedaagd worden om

verbondenheid met de kerkgemeenschap "

over de eigen identiteit te leren nadenken

(Opdrachtsverklaring van het Katholiek

en erover in dialoog te gaan met de ander,

Onderwijs) . "In een katholieke school

wa t zijn of haar leve nsbeschouwelijke

lee ft men 'in de Woorden van de Heer'
[en] vanuit de evangelisch e boodschap

overtuiging ook mag zijn.

~
V\

Hiermee is de katholieke school offi-

Op zich lijkt dit niet meteen te verschil-

kan men 'vreugde en hoop ' wekken bij

len van de meeste andere scholen, die op

jonge mensen" - aldus de Opdrachtsver-

een actief pluralistische manier met de

klaring. Deze jonge mensen "worden op-

levensbeschouwelijke diversiteit omgaan.

geroepen om op creatieve wij ze aan hun

Lieven Boeve (directeur-generaal van het

bestaan gestalte te geven [ ... ] a ls vrije

Katholiek Onderwijs Vlaanderen -

mensen in relatie met God, [ .. .]". De ka-

het

voormalige VSKO) stelt echter dat de defi-

tholieke school is met andere woorden

nitie van dialoog in de katholieke scholen

"een werk- en leefgemeenschap waarin

geen waardenvrij gegeven is, maar gedra-

men dagelijks gezamenlijk het christelijk

gen wordt door de katholieke en chris-

geloof beleeft [ ... ] " (Opdrachtsverklaring).

telijke traditie: met name de idee dat de

Hiertoe waarborgt de katholieke school

mens door God geschapen is en dat die-

"een geloofsaanbod aan de jeugd", wat

zelfde God de mens za l ve rlossen, vormt

onder meer gebeurt via de lessen rooms-

de basis van de katholieke dialoogschool.

katholieke godsdienst en via "een aan

" [Het zich in een antwoordrelatie tot God

de schoo l aangepaste animatie, [ ... ] ge-

geplaatst weten] in herinnering roepen

bedsmomenten en sacramentele vierin-

enerzijds [ ... ] en anderzijds de christe-

gen" (Opdrachtsverklaring). Op sommige

lijke stem in de dialoog binnenbrengen,

scholen zij n dergelijke pastorale act ivitei-

dat vormt het project van de katholieke

ten nog verplicht, maar dit is ni et langer

dialoogschool " (Boeve, 2014). Het chris-

overal zo. Vooral in verstedelijkte gebie-

tendom is dus niet enkel bron voor di a-

den, waar veel moslims schoollopen in

loog, maar ook een bijzondere stem bin-

het katholiek onderwijs, worden katho-

nen deze dialoog: "We verwachten dat de

lieke gebedsmomenten, bezinningsdagen

christenen op school op één of andere ma-

of vieringen niet langer geo rganiseerd

nier geresponsabiliseerd worden, in hun

of zijn ze niet langer verplicht. Dit sluit

variëteit , om die christelijke stem mee op

aan bij de visie van de Erkende lnstan-

de school binnen te brengen. Niet-chris-

tie Rooms-katholieke godsdienst, die in

tenen worden uitgenodigd om va nuit hun

een uitvoeringsnota van 2000 ("Het vak

eigen bronnen en inspiratie mee het ka -

rooms-katholieke godsdienst in katholie-
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ke basisscholen met een hoog percentage

' voorkeurs pos itie' va n he t chr is te ndo m

moslims") stelde da t he t " nodig [is] hee l

als re fe re ntiepunt e n da t me n het zinaan -

voo rzic hti g om te gaa n met he t bidde n

bod in ee rste insta ntie va nui t he t chri ste-

van mos lims op ka tholie ke schole n , e n

lijke geloofsverh aa l prese ntee rt. He t va k

voo ral te zo rge n da t de pe rsoonlijke vrij -

rooms -katholi e ke godsdi e nst blijft du s

heid va n de isla miti sch e lee rlin ge n geëe r-

steeds "in Jez us' s poo r" e n éé n van de

biedi gd blijft. In gee n geva l ve rpli c ht me n

"grond o pti es" voo r he t va k in Vlaand e re n

hen tot ac ti eve deelnam e aa n ee n chri s-

is "de rijkd o m e n de krac ht va n het chris-

telij k gebed, in gelij k we lke vorm (kl as-

telijk gelo ve n " (Leerplan RK godsdienst

gebed , gebedsdi e ns t, sacra m e ntele of a n-

secundair onderwijs, p. 22).

dere liturgische dienst) ."
De vraag is echte r of deze o pe nh eid

De

inte rreligieuze

di a loog

vert re kt

hie rmee va nui t ee n bevoo rrec hte positie

vo ld oend e is . We lezen imm e rs in di e-

voor h et chri ste nd o m: "De ke rnb elijde nis

zelfd e uit voe rin gs not a dat de Erke nd e

- da t Jezus de Redd e r va n de we reld is

Insta nti e ro oms-ka tholieke godsdi e nst -

in wie God zich hee ft uitges proke n - is

e n me t haar he t katholi e ke o nd erw ij s ne t

zo besli ssend, zo e ngage re nd e n zo rijk ,

- e rvoo r kies t om in ka th olie ke sc hol e n

dat ze jui st in de ontm oeting me t a nde re

"als leve nsbescho uwelijk va k e nkel lessen

godsdien ste n aan d u id elijkheid e n beteke-

rooms- ka th olieke godsdi en st aa n te bie-

nis wint. In co ntac t me t a nd ere godsd ie n-

de n , me t oog vo or ve rscheide nh ei d e n in

sten wordt m e n imm e rs bew ust van de

een o pen dial oog". In ee n co ntex t waa rin

beteke ni s va n de eige n geloofsbelijdeni s

steeds mind e r leerlinge n die z ic h ex pli cie t

e n va n de uni e ke id e ntiteit va n het chri s-

ka tholi ek noeme n schoollope n in ee n ka -

te ndom " (Leerplan, p. 30). De verrijking

th olie ke sc hool is dit ec hte r ni et zo va n-

va n de eige n (chri s telijke) belijdeni s is

zei fsp re ke nd.

hi erm ee nog s teeds ee n doe lstelling van
he t vak: "I n de o ntmoetin g me t a nd ere
god sdi e nste n, worde n de eigen belijde-

4.2

Rooms-katholieke godsdienst
op school

ni s en haar d raagw ijdte ve rrijkt of ka n de
oproe p tot beke rin g e n verzoe nin g nog
sch erp er klinken " (Leerplan, p. 30) . Ko rt-

Sinds de nie uwe leerplann e n va n 2000 is

om , "de ontmoetin g me t a nde re god sdi e n-

het va k room s-ka tholi e ke god sdi e nst, dat

sten " zal "ni e t a ll ee n [ .. .] ee n gedege n

in alle Vl aa m se ka th olie ke scho len (bas is

ke nnism a kin g me t a nd e re godsdi e nst e n

e n secunda ir) 2 uur pe r week op he t ve r-

inho ud e n, [ .. . ) he t bewu stz ijn van reli gi-

plich te cu rriculum staa t, ni et la nge r ca te-

e uze en godsdi e nsti ge vrage n doen groei-

chetisch va n aard. And e rs dan voo rh ee n

e n e n meer aa nvaa rdbaa r ma ken , [ .. . )

w il he t va k ' di alogere nd' z ijn e n hi e rm ee

aa nsporen tot o nd e r meer di aloog e n ve r-

tegem oetkome n aa n de levensbescho u-

draagzaa mheid , [m aa r deze ontmoeting]

weli jke di versiteit va n de lee rlin ge n . Toc h

za l oo k de ide ntite it van he t chri stendom

me rke n we op dat er, ond a nks de open-

be ter doen uitko me n of chri stengelo vigen
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meer doen vera nke ren in de eige n traditi e

gen aangeeft dat he t leve nsbeschou we lijk

en gemee nscha p " (Leerplan, p. 30) .

vak dat ze vo lge n aa nsluit bij de leve nsv i-

Principieel is het vak rooms -katholieke
godsdienst dus nog altijd een co nfess io-

Vaa k kiezen o ud e rs ee n katholieke

neel vak: hoewel het ni e t (l a nge r) als do el

school omwille van praktische rede ne n

heeft om lee rlingen te beke re n of tot he t

(kwaliteit, scho olklim aat, nab ijheid , op-

juiste geloof te brengen, wordt het vak

leidingsaa nb od, imago) , 11 terw ijl de ka-

ged rage n door het id ee dat he t c hriste n-

tholi eke identiteit voo r ve le ouders, maar

dom ee n unieke bron van inspiratie is.

zeke r ook voo r leerlingen, geen doors lag-

Bovendien is de kerk (de e rke nde In-

gevende rol meer s peelt. 12 Hoewel de

sta nti e rooms-katholieke godsdi e nst) be-

overheid, me t het oog op de reële onder-

voegd voo r de opleiding, aanstelling en

w ij svrijheid , zorg t voo r leerlingenvervoer

in specti e van godsdienstleerkrachten en

va n en naar openbare scholen , kunn en

word e n lee rplannen opgesteld door die-

we ons de vraag stellen of dit van daa g de

zelfde erke nde instantie. Dit all es m aa kt

dag nog vo lstaa t om deze vrijh eid daad-

dat he t vak rooms-katholieke god sd ienst ,

werkelijk te garanderen. Wanneer e r in

onda nks de bereidheid tot dialoog, nog

ee n bepaalde gemee nte drie katholieke

steeds een vak is dat va nuit een we lbe-

schole n op wandel - of fietsafstand van de

paalde levensbeschouwing ve rtrekt.
Het overgrote marktaa ndee l va n ka-

woning van ee n leerling zijn, terwijl men
voor een openbare school bijvoorbeeld 10

tholi e ke sc holen in Vlaanderen e n de

km moet a fl eggen, is he t - het gratis lee r-

genoe md e sociologische versc hui vingen

lingenve rvo e r ten s pijt - voor ve le ouders

op leve nsb esc houwelijk gebi ed make n

evidenter om voor een sc hool te kiezen

ec ht e r dat ni e t langer alle lee rlin ge n (en

die dichte r bij hui s is , ook al strookt dit

oude rs) zich (nog) kunnen vinden in ee n

niet m et de eigen leve nsbeschouwin g.

dergelijk

godsdienstvak:

Men laat praktische overwegingen pri-

va n a ll e leerlingen in Vlaanderen vo lgt

me ren bove n de leve nsbeschouwelijke

confessioneel

82 % rooms-kat holieke godsdienst (p ri-

ide ntiteit di e men er, net zoa ls de bijpas-

mair en sec und air onderwijs) en in het

sende godsd ienstlessen, maar bijneemt.

vrij e ne t, dat goed is voor 62 % va n de

Doo r he t overgrote aan bod aan katholie ke

bas issc hole n e n 75 % va n de middelbare

scholen zien we vooral in grotere steden

scholen, loopt dit percenta ge op tot 97 %

en hun agglome rati es da t de 'ka tholieke

voo r lagere scholen en 99 % voo r middel -

id e ntit eit' va n de katholieke school hier-

9

z
u.J

sie di e ze va n thui s uit meek rij ge n. 10

bare schole n . Dit blijkt ec hter ni e t lange r

door niet langer s tro okt met de identiteit

te s troken met de socio logisch e rea liteit ,

va n ve le lee rlin ge n (e n hun ouders). Een

waarin slec hts de helft va n de Belgen zich

gevolg hie rva n is dat o nder meer een ver-

nog ka th o liek no emt e n waa rin 69% va n

plicht vak rooms-katholieke godsdienst

de jongeren z ich niet-religi e us of a th eïst

probl e matisc h kan worden in h et licht va n

noemt. He t hoeft dan ook niet te verwon-

de godsdienst- e n o nd e rwij sv rijheid.

de re n da t slechts de helft va n de lee rlin -
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s. Godsdienst- en
onderwijsvrijheid

in België, e n in he t bij zond er in Vlaandere n , naar een ka tholie ke school. Omdat
a lle leerlinge n in deze scholen ve rpli cht

Volge ns h e t Europees Verdrag voor de

zijn om rooms-kat holie ke godsdi enst te

Rechte n van de Mens (a rt. 2 protoco l l)

volgen, drin ge n ee n aa ntal vera nderin gen

hou dt het rec ht op o nd erw ij s in dat de

zich noodgedwongen op, opd a t de vrij -

staat he t recht van ouders eerbi edi gt "o m

heid van godsd ienst en van onderwijs niet

zich van die opvoeding en van dat onder-

e nkel de jure, maar ook de facto gega ra n-

wijs te ve rzekeren, die overeen ste mmen

deerd worden .

met hun eigen godsdiensti ge en filosofi-

Zo zou de overheid ervoor kunnen

sche overtuigingen" e n ook in de Uni ve r-

ki ezen om het aantal scholen met ee n

sele Verklaring va n de Rechten va n de

leve nsbesc houwelijk karakter op een pro-

Mens (art. 26, §3) lezen we dat "aa n de

portionele manier af te ste mm e n op het

ouders [ ... ) in de eerste plaats he t recht

aantal ouders/leerlingen dat

[toekomt] om de soo rt va n opvoedi ng en

partij is voor dergelijke schol e n. Als blijkt

vragend e

onderwij s te kiezen, welke aa n hun kin-

da t anno 2015 mind e r dan 75 % va n de

dere n zal worden gegeven". Hie rto e kan

ouders/leerlingen in Vl aand e re n v ragen-

de overheid sc hole n met ee n leve nsbe-

de partij is voor katholiek onderw ij s op

scho uwelijke grondslag s ubsidiëren , maar

secundair ni vea u, is er in principe geen

ze hoeft dit niet te doe n . Wel moe t de

rede n om a ls overheid zo' n ho og percen -

overheid er steeds voor zorgen dat , indien

tage aan katholieke middelbare scholen te

gekoze n wordt voor een o nd ersteun ings-

s ubsidiëren. En h etzelfd e geldt natuurlijk

beleid, er steeds vo ldoe nde alte rn ati even

ook voor he t lager o nde rw ij s. De overheid

zi jn voo r ouders/ lee rlinge n di e z ich niet

zo u een deel van haar s ubsidies voo r het

kunnen vinden in dergelijke schole n: "the

katholiek o nd erwi js in dit geva l kunnen

min imum standard inte rnational hum a n

gebruike n voor scholen met ee n andere

rights law provides is th a t all persons,

leve nsbeschouwelijke

signa tuur

-

bij-

whether secu lar o r religious, must be a bl e

voorbeeld vrij zinnige, isla miti sche, joodse

to have public school edu ca tion if they so

of protestantse schol en - als daar vraag

des ire" (Temperman , 2010, p. 872). De af-

naar zo u zijn. Wanneer de overheid er-

wezig heid van ee n voldoende aanbod aan

voo r ki es t o m onderwijs gedeeltelijk uit te

seculiere alternatieven (openbare scho-

bes teden aa n priva te (levensbeschouwe-

len) kan e r imm e rs toe le iden dat burgers

lijke) in stan ti es, moet ze er a ls ne utraa l

de facto genoodzaakt z ijn om ge bruik te

instituut immers voor zo rge n dat diverse

make n van schol e n me t een leve nsbe-

leve nsbesc houwelijke e n nie t-leve nsb e-

schouwelijke grondslag die ve rschilt van

schouwelijke scholen gelijke kansen op

de eigen levens bescho uw ing en dit dient

su bsidiëring hebbe n wanneer ze op een

ve rm eden te worden om de godsdienst-

efficiënte ma nier degelijk ond e rwijs ver-

13

On-

schaffe n: "all who provide the se rvice

danks de toegenom e n sec ularisering e n

eq uall y we ll should be treated the sa me "

p lurifo rmiteit , gaa n de meeste lee rlingen

(Greenawalt, 2009, p . 354) .

e n on derwij svrij heid te vr ijwaren.
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Wel zal de overheid er steeds moeten
over waken dat een dergelijk pluriform onderwijssys teem niet leidt tot sociale en religieuze segregatie en dat alle leerlingen, wat
hun religieuze affiniteit ook mag zijn , worden gevormd tot kritische, autonome burgers. Bovendien za l de overheid er in een
dergelijk beleid steeds voor moeten zorgen
dat er vold oende alternatieven zijn voor ouders/ leerlingen die zich niet identificeren
met een welbepaalde levensbeschouwing
of voor ouders/ leerlingen die bewust kiezen voor onderwijs dat niet-levensbeschouwelijk georiënteerd is. Hiertoe zo uden er
anno 2015 meer middelen moeten worden
vrijgemaakt voor openbare scholen, die
met een marktaandeel va n minder dan
40% in België (32 % in Vlaanderen en 48%
in Wallonië) ondervertegenwoord igd zijn.
Om pragmatische redenen geni et een
de rgelijk beleid echter niet onm idd ellijk
de voorkeur. Doordat het katholiek onderwijs zich in de loo p va n de geschi edenis
sterk heeft geprofessionaliseerd , is dit onderwijs in Be lgië, net zoa ls het openbaar
onderwij s, zeer degelijk. Het zo u dan ook
vanuit praktisch oogpu nt co ntraprod uctief kunnen zijn om subsidi es voor ka tholieke schol en zomaar te verminderen
en te investeren in andere scholen. Daar
deze scholen een degelijke expertise hebben uitgebo uwd en principieel toegankelijk zijn voor alle leerlingen, 14 lijkt het
niet meteen aangewezen om subs idi es
zomaa r af te bouwen. Allicht zijn er heel
wat ouders/ leerlingen (ook deze met bv.
een moslimachtergrond) die niets heb ben
tegen de christelijke insp iratie va n de katholieke schoo l, maar die lieve r ni et zouden deelnemen aan de godsdienstlessen
en andere katholieke of christelijke acti -

:::i

er: ~ - - - - - - - RES PUBLICA • 2015 -4

viteit en. Men zou daarom, om de vri jheid
van onderw ij s niet en kel de jure maar ook
de facto te gara nderen in de huidige Belgische context, kunnen opteren voor ee n
beleid waarin substantieel gesubsidi eerd e
katholieke scholen hun religieuze activi teiten en godsdienstlessen facultatief
maken, zodat de godsdienst- en onderwijsvrijh eid van oud ers/leerlingen meer
gerespecteerd wordt dan nu het geval is.
Wanneer sommige katholieke scholen
er toch voor zouden kiezen om hun eigen
levensbeschouwelijke identiteit explici eter
in de verf te zetten en hi ertoe godsdienstlessen en religieuze acti vi teiten verp lich t
op het cu rriculum willen plaatsen, kan de
overheid bes luiten om deze sc holen minder subsidi es te geven en deze subsidies
te gebruiken voor scholen die de facto
een opener beleid voeren. Dit is overigens
ook de ga ngbare praktijk in landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk:
enkel wanneer sc holen met een levensbeschouwelijke identiteit aan een aantal
(kwa liteit s)criteria voldoen en hun levensbesc houwelijke acti viteit en (inclusief
de godsd ienstlessen) facultatief maken,
worden ze in deze landen door de overheid (substantiëler) ges ubsidieerd. Met
andere woorden, de vrijheid van godsdienst laat toe dat private schol en steeds
vrij zijn om hun pedagogisch project op
hun eigen manier in te vullen en om bijvoorbeeld godsdienstlesse n verplicht op
het curriculum te plaatsen, maar wanneer
een dergelijk beleid leidt tot een de facto
ondermijning van diezelfde onderw ij svrijheid (en de godsdienstvrijheid), mag de
overheid subsidies vermi nderen of zelfs
afschaffen . In de woo rd en va n onderwijsfilo soof Harry Brighouse (2002, p. 251) :
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"religious sc hool s [ ... ] have the choice to

een keurslijf en dat we rkt op la nge termijn

opt out. They are s imply being presented

contraproductief" (Va n Heesw ijck, 2012).

with a new op tion: more financial security

Ik kan me a lleen maar aans luiten bij

in return for fulfillin g a sec ular function,

deze visie en hoop da n ook dat politici

or re fusin g that sec urit y a nd refusing the

werk durve n maken va n ee n o nderwij s-

secu la r function''.

systeem waarin de fundamentele rechten
e n vrijheden van ied eree n, wat de eigen
leven sbesc ho u welijke

6.

Besluit

overtuiging

ook

mag zijn, ni e t e nkel de jure, m aa r ook de

facto m ax imaa l wo rden gerespecteerd.

In 2008 werd Ie rland door het Huma n
Rights Committee op de vi ngers getikt,

Noten

omdat d e gro te meerd erh e id van de lagere
scholen er katholi e k is e n er onvoldoende
'seculi ere' scho len (open bare sc hol en)
15

1.

'Openbare' scholen of 'officiële ' scholen

Hoewel katholieke sc hol e n in Bel -

zijn scholen die, anders dan 'vrije' of 'bij-

gië - in tege ns te lling tot de mees te katho-

zo nd ere' sc holen, ni et enkel door de over-

li eke scholen in Ierland - ee n zee r ope n

heid worde n gesubsidieerd, maar die ook

z ijn.

beleid voe re n, kan het verp li cht gods-

door de overheid wo rd en opgericht en be-

dienstonderwijs voor so mmi ge ouders/

stuurd.

leerl ingen aanstootgevend zijn en zelfs
le ide n tot een de facto ondermijning van

2.

de onderw ij s- en god sdiens tvrij heid. Om

middelen en personeelskosten in Vlaamse

Sinds 2002 z ijn sub sidies voor werkin gs-

dit in de toekomst in België op een z o ef-

vrij e en openba re scholen gelijkgesteld , met

ficiënt mogelijke mani e r te voo rkom e n , is

inachtneming van 'objectieve verschillen'

het voor lopig aa ngeweze n om god sdi e nst-

zoals het leerlinge ntransport en de organi-

lessen facu lta ti e f aan te bieden op gesub-

satie van levensbeschouwelijke vakke n, die

sid ieerde vrij e (ka tholi eke) sc ho len :

duurder z ijn in het openbare net. Voor infra -

"De kerk is al marginaal in onze cul-

stru ctuur (gebouwen) is er voor het gemeen-

tuur, in de samenleving, in de media. Die

schapsonderwijs (scholen ingericht door de

positie in de marge stemt to ch ni et overee n

Vlaamse Gemeenschap) subsidiëring voor

met het overwicht in het o nd e rwij s? Kun -

100 %, terwijl dit voor katholieke scholen

nen we ook daar niet eerlijk toegeven dat

(maar ook voor ge meentelij ke, stedelijke en

we in een minderheidspositie z itten? Zou

provinciale scholen) 60 % is. Ook in de Fra nse

het niet beter zij n in plaa ts van het plicht-

en in de Duitstalige Gemeensc hap geldt een

vak godsd iens t, de kern va n het christen-

gedeeltelijke subsidiëring voor infrastru ct uur,

do m die hoe dan ook een ' teken van tegen-

maar anders dan in Vlaa nd eren worden ook

spraak' is, facu ltat ief aan te biede n aa n hen

werkingsmiddelen in het kath olieke net er

die daarvoor openstaan in een keuzevak?

niet vo ll edig, maar voo r 75 % gesubsidieerd.

Met ee n plichtvak d w ingen we jonge re n in

Personeelskosten worden in heel België voor
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100 % ges ub sidi eerd in de erkende onderw ij s-

Vlaam se

instellinge n.

w ij s of GO!), maar ze kunn en ook onder

ove rh eid

(gemeenschapsonder-

de bevoegdheid van de gemeente (gemeen3.

Zo gingen er reeds in de jaren 70 va nuit

telijk onderwijs), s tad (stede lijk onderwijs)

progressieve katholieke hoek (CVP-jo nge-

of provincie (provinciaa l onderw ij s) vallen.

ren) stemmen op o m pluralistische scholen

Deze laa tste drie worden overkoepeld door

op te richten. De impleme ntatie ervan werd

he t OVSG : Onderwijssecreta riaat Van Ste-

ec ht er voornamel ijk door behoudsgezinde

den en Gemeenten . Sc ho len van het GO!

katho lie ke n tegengewerkt. Recenter stelden

e n van he t OVSG z ijn verge lijkbaar met de

pa rtij genoten Karel de Gucht en Marlee n

openbare scho le n in Neder land. Vr ij e scho-

Vanderpoorten (V LD) in 2002 voor om vrij e

len worden ingericht door private instanties

schol en meer s ubsidi es te geven, op voor-

(hoofdzake li jk de katholi eke kerk) en zijn

waa rde dat ze pluralistisch zo uden worden

verge li jkbaar me t bijzond ere sc holen in Ne-

en een afsp iegel ing zouden zijn va n hun

derland.

leerlingenpubliek en van de Vlaamse bevo lking. Hi ertoe zouden deze plura li sti sche

5.

scho len verschi llend e levensbesch ouwelijke

man en Hooghe, 2009 en op Dobbelaere, Bil -

vakken mo ete n aanbieden en de inricht e nd e

li et en Voyé, 201 1.

ma chten

zo ud en

democrati sch

Deze cij fers zijn gebaseerd op Botter-

verkozen
Zie hi ervoor Bi ll iet, Abts & Swynge-

mo eten worden, waardoor de ma ch t van de

6.

Kerk in deze scholen zou verdwijnen. Dit

douw 2013.

voorstel zo rgde voor de nodige commo ti e
bij het vrij e o nd erwijsne t (da t dit voors tel

7.

als een aantast in g van de onderwijsvrijheid

levensbeschouwing heeft en de beschikbare

Omdat België geen officiële cijfers per

zag) en bij het gemeenschapsonderwijs (da t

survey data geen correct beeld van de kle i-

zich realiseerde dat het binnen ee n derge-

nere religi e uze groeperingen geven, moeten

lijk bel eid we l eens overbodig zo u kunn e n

we o ns noodgedwongen beperken tot een

worden), maar de gemoederen wa ren s nel

benaderend beeld, gebaseerd op Dobbelaere,

weer bedaard. Naa r aan leiding va n de hoge

Billiet en Voyé, 2011.

kostprijs va n een verz uild onderwijssysteem
gingen er ook in 2014 s temmen op om over

8.

te gaa n tot éé n plura li sti sc h net ("Vrij heid

Broeders van Li efde) in zij n boek Christelijke

Zo pleit René Stockman (overs te va n de

van onderw ijs is te duur", De Standaard

identiteit: een utopie? voor een herwaard e-

1 decemb er 2014, p. 14). Maar ook hi er bleef

ring van de katholieke identiteit in onder

een grond ig po li tiek debat uit en bleven de

meer het onderwijs en de zo rgsec tor. Vele ka-

bestaande netten halsstarrig vas thoud e n aan

tho li eke inst ellin gen z ijn immers vaak enkel

de eigen belangen binnen het verzu ild e sys-

in naam nog kat holi ek, maar veela l prime ren

teem.

ve rzakelijking, techniciteit , bureaucratie en
ge ld boven de chris telij ke dienstbaarheid aan

z

u.J

4.

Openbare of officiële sc hole n va ll en in

de medem ens. Als alterna ti ef bepleit Stock-

u.J

Vlaa nd eren onder de bevoegdhe id van de

man meer ge loofs inh oud , wat in ee rste in -
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stan tie betekent dat bestuurders va n katho-

der lee rkra chten, directies, ouders en vicari -

lieke zorg- en o nd erwijsin stellingen di enst

at en va n het ka th oliek onderw ij s een " ma s-

verle nen va nuit een chri stelijk charisma. Dat

sie f draa gv lak " zijn voor de dialoogschool:

dit all icht impliceert dat er minder katholi eke

84 % is voo rst and er, 12 % stelt zich onver-

zieke nhui zen en scholen zull en zijn, moeten

sch illig op en 4% is ronduit tegen. Toch

we er ma a r bijnemen , aldus Stockman .

dient dit beeld ge nuanceerd te wo rden: va n
de 84 % di e voorsta nder is van de dial oog-

9.

Statistisch

Jaarboek

voor

Onderwijs

2013-14.

sc hoo l, blijkt mind er dan de helft (35 % ) zich
hi er expliciet voor uit te spreken . De mees te
ond ervraagden blijken wel 'a kkoord ' te gaan

10. Bevraging in opdracht van het Mini ste·

met het dia loogmodel, maar a lli cht z ij n zij

rie van de Vlaamse Ge meenschap en in het

ook te vinden voo r ee n ander model: respec-

kader va n gelijke o nd erwij skansen (O nder-

ti eve lijk 55 en 27 % van de bevraagden ziet

w ij ssp iege l schoo lj aar 2004-2005). In de ee r-

imm ers gee n graten in de 'kleurrijke ' schoo l

ste gra ad gee ft respec ti evelijk 60% va n de

(een school wa arin leve nsbesc houwelijke di-

leerlingen in de A-st room en 50% in de B-

versiteit wordt gerespecteerd, maar ten ko ste

stroom aan dat het levensbeschouwelijk vak

van de 'eigen ' iden tit eit) of in de ' kl e urloze

dat ze volge n aansluit bij de leve nsv isie van

sc ho ol' (ee n school waarin er gee n plaats is

thui s. In de tw eede graad blijkt dit het geval

voor levensbeschouw ingen). Di t too nt aan

te z ijn vo or 51 % va n de ASO- leerlinge n , 55 %

da t het exp liciet katholieke karakt er van de

van de TSO-lee rlingen en 46% va n de BSO·

ka th ol ieke school mind er belangriJk blijkt te

leerlingen . Ten slo tte z ien we in de derde

zijn dan door de onderzoekers wordt ges ug-

graad dat 64 % va n de ASO- leerlingen vindt

gereerd. Bove ndien wo rdt er in het onder-

dat het leve nsbeschou welijk va k dat ze krij ge n

zoek geen ond erscheid ge m aakt tu ssen ou-

aansl uit bij de levensv isie va n thui s, terwijl

ders enerzijds (zij die gebru ik make n va n de

dit ge ldt voor 46 % van de TSO- lee rlingen

katholi eke school) en directi es, lee rkrachten

en 46% va n de BSO-l eerlingen. Jammer ge-

en vica riat en a nderzijds (zij di e de katho -

no eg werden in het kad er va n deze bevra-

lieke school mee ve rwezenlijken) . Om een

gin g slec ht s ee n 250-t a l leerlingen bev raagd

genuan ceerd beeld te krijgen, zo u dit onder-

en een groo tschalige enq uête is aangewezen

sc heid du id elijk gema akt moet en worden.

om ee n representatiever en actu eler beeld te

Ook z ien we in het ge noe mde onderzoek dat

krij ge n.

lee rlingen vee l mind er te vinden z iJn voor de
zogenaamde dial oogsc ho ol, wat aa nsluit bij

Zie het onderzo ek va n de Vlaamse Ge-

de genoe md e tend ens tot ath eïsm e en are li-

meensc hap uit 1997: "Voo r elk wa t w ils :

ll.

giositeit bij de jongs te ge nera ti e: 62 % va n de

Schoolkeuze in basis- en secundair o nd er-

leerlinge n is voorsta nder va n de zogenaam -

wijs".

de 'kl e urrijke' school (38% is zelfs exp liciet
voorsta nd er, wa t deze groep tot de grootste

12. Volge ns recent onderzoek onder leid ing

maakt), terw ijl 42% (waarva n 23 % expli ·

van theo loog Didier Poll efey t in 68 Vlaam se

ciet) li ever een ' kleurlo ze sc ho ol' heeft. Daar

katholie ke onderwijsinstellin gen zo u er on-

deze leerlin gen de o ud ers va n de volgende
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generat ie leerlingen zijn , va lt te verwach-

Boeve, L. (2014). Interview met Lieven Boe-

ten dat het zogenaamde ' massief draagvlak'

ve, Forum 45 (09-2014). Brussel: VSKO.

voor de dialoogschool in de toekomst nog

Botterman, S. & Hooghe, M. (2009). Religi-

za l afnemen. Opvallend is ook dat leerli ngen

euze praktijk in België 2007: een statisti-

in de feiten veel minder dialoog zien dan de

sche analyse. /{apport ten behoeve van de

vo lwassenen op de werkvloer menen te rea -

Belgische Bisschoppenconferentie. KULeu-

liseren (Po llefeyt & Bauwens, 2013).

ven: faculteit Sociale wetenschappen.
Brighouse, H. (2002). School Vouchers, Sep-

13 . Sommige lezers zullen hier opwerpen

aration of Church and State, and Person-

dat ook openbare scho len niet strikt neu-

al Autonomy. In. S. Macedo & Y. Tamir

traal zijn, maar gebaseerd zijn op een speci-

(Eds.), Mora/ and Politica/ Education (pp.

fiek mensbeeld en een daaraan gerelateerde

244-274). New York : New York University

(pedagogische en didactische) visie. Dit is

Press.

inderdaad zo, maar anders dan in schol en

Dobbelaere, K., Bill iet, J. & Voyé, L. (2011 ).

met een levensbeschouwel ijke gro nd slag,

Religie en kerkbetrokkenheid: naar een

mag een openbare school geen enkele le-

sociaal gemarginaliseerde kerk. In K.

vensbeschouwing bevoorrechten en moeten

Abts, K. Dobbelaere en L. Voyé (red .),

alle levensbeschouwingen er met evenveel

Nieuwe Tijden Nieuwe Mensen - Belgen

respect behandeld worden. Precies daarom

over arbeid, gezin, ethiek, religie en poli-

kan een openbare school - anders dan de

tiek (pp. 143-172). Leuven: Lannoo Cam-

meeste vrij e schol en - als neutraal worden

pus.

bestempeld.

Erkende Instantie Rooms-katholieke godsdienst (2000). Uitvoeringsnota 6: het vak

14. Vlaams Decreet betreffende Gelijke On -

rooms-katholieke godsdienst in katholieke

derwijskansen 1, 28 juni 2002 (BS 14 sep-

basisscholen met een hoog percentage

tember 2002), hoofdstuk 3: recht op inschrij-

moslims. Brussel: VSKO.

ving, art. III. I.

Erkende Instantie Rooms-katholieke godsdienst (2000) Leerplan rooms-katholieke

IS. Concluding Observations of the Human
Rights Commi ttee: Jreland (2008).

godsdienst voor het secundair onderwijs
in Vlaanderen. Brussel: Licap.

Franken, L. (2012). Hoe neutraal is kerkfinanciering? Een politiek-filosofische analyse (doctoraatsproefschrift, voorgelegd
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Midden- en Oosteuropese
migranten in de Lage Landen
Monique Kremer, Jeroen Doomernik, François Levrau en
Christiane Timmerman

Inleiding
Steven Van Hecke (KLJ Leuven)
Het Symposium is deze keer gew ijd aan
immigranten uit Midden- en Oost-Europa. De openingsbijdrage is van Monique
Kremer, bijzonder hoogl eraar aan de
Universiteit van Amsterdam en stafmedewerkster bij de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid in Nederland.
Zij vraagt zich af of er sprake is van een
nieuw multicultureel drama. Jeroen Doomernik, immigratie- en integratiedeskundige aan de Universiteit va n Amsterdam,
reageert op haar verhaal. François Levrau
en Christia ne Timmerman , minderhedendeskundigen aan de Universiteit van
Antwerpen , doen dat ook. Zij bespreken
tevens de situatie in België.

Een nieuw multicultureel
drama 'in the making'?

nieuwe sociale kwestie, voortgekomen
uit de gastarbeidersgeschiedenis, namelijk het on tstaan van een nieuwe etnische
onderklasse, terwijl de rest van het land
wegkeek. Volgen s hem was dit te wijten
aan onze argeloze omgang met onze 'nationale identiteit' en de oplossing lag dan
ook, hoe kan het anders, in het met kracht
benadrukken ervan. Met het openstellen van de grenzen aan de oostzijde van
Europa, doemt de term al snel weer op.
"Nieuw multicultureel drama met Roemenen en Bulgaren" kopte De Telegraaf
in januari 2014, naar aanleiding van een
WRR Policy Brief. Om in het bericht keurig te vervolgen met: "a ls migranten niet
beter worden begeleid". Want een belangrijke toevoeging is: de geschiedenis hoeft
zich niet te herhalen. Maar het kan wel.
De redenen waarom we ons geen zorgen
hoeven te maken en de redenen waarom
we ons wel zorgen zouden moeten maken
op een rijtje.

Mon ique Kremer
(Universiteit va n Amsterdam en Wetenschappel ijke Raad voor het Regeringsbeleid)

Migratie heeft een ander gezicht
gekregen

Met het 'multiculturele drama' heeft
Paul Scheffer in 2000 een populaire term
aangedragen om over migranten te kun nen praten . Hij doelde daarmee op een

Alle signalerende termen als tsunami
en code oranje ten spijt : we worden in
Noord-Wes t-Europa niet "overspoeld "
door migranten. Natuurlijk , migratie "is
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here to stay". In Europese lan de n is ruim

veranderd:

door goedkope vl iegti ckets

ti en procent van de bevolkin g in het bui -

(Wizzair) en open Europese binnengren -

te nl a nd gebore n, maar de ec hte vo lksver-

zen kunnen me nsen ma kkelijker teru g

hui z inge n in dit deel va n de we reld blijven

naar het la nd va n he rkom s t, en dat doen

uit. Voora l Europeanen zijn no g steed s be-

ze ook. In Nederland bleek dat de helft

ho orlijk honk vast. Slechts 2,5 procent van

van de ge mi gree rd e Polen inmiddels weer

de Europ ea ne n woont in een a nd er Euro-

te ru g is gegaan. Ook in andere Europese

pees land . Oost-Europeanen z ijn degenen

land en (bv. in he t VK) ziet men zoge-

die het meest geneigd zijn te verkassen. In

naa mde 'circ ul a ire mi grat ie '. In het ver le-

ederl and zij n e r naar (ee n ruim e) sc hat-

den ging overigens ook het overgrote deel

ting zo' n 340. 000. Dit neem t ni et ste rk

va n de Spa nj aarde n en Ita lian e n weer te-

toe. Ook ni et door het openstellen va n

ru g - ni et a lle beelden va n vroege r klop-

de gre nze n voo r Ro e me ne n e n Bulgaren.

pe n ; e r zijn veel mi gra ti emyth es - m aar

Want waar zijn eigenlijk all e Roe mene n

de eigentijdse mi gra nt kan nog veel m a k-

e n Bu lgare n gebleven di e va naf 1 ja nuari

kelijke r verbonden blijven met het la nd

2014 Nede rland zo ude n "overspoelen"?

va n h erkomst. Dat w il niet zeggen dat

Het waarschijnlijke a nt woord: degenen

niemand zich meer za l ves ti gen. Mensen

die dat w ild en , woonden waarsch ijnlijk a l

worden ve rliefd, hebben goed werk, gaan

la ng in Spa nj e of Italië, la nd e n waar z ij

z ich settelen . Maar vestigingsmigrat ie is

zich meer mee verbonden voele n .

niet meer het s tandaardmodel.

Vergeleken met het gas tarbeid erve rl e-

In het politieke en maatschappelijke

den heeft de huidige mi gra ti e bove ndi e n

debat over mi grati e is voortdure nd sprake

een veel diverser gezicht gek rege n. Mo-

van een pars pro tolO-ge nera lisatie: de

ti eve n , her komstlanden en ac hte rgro nd e n

ves ti gings mi grat ie va n Turken e n Marok-

van mi grant e n variëre n . Mensen komen

kanen uit de jaren zes tig en zeventig is

steeds vaker om te werken: arbeidsm i-

voortdure nd het (en ige) referent iepunt

granten zij n de belangrijks te groep, te r-

als het o m mi gra ti e gaat. Maar er is meer

w ijl gezinsmigratie en as ie lmigra ti e in he t

mi gratie onder de zon dan Ali uit de Rif

laatste decennium zijn afgenomen. Er zijn

of Mohammed ui t Kayseri. We hebben

ook veel versc hille nd e herkomstlanden,

nu ook Sunil uit Bangalore e n Marek en

a l dom ine ren Europese landen. Migran-

Mirka uit Po len .

te n komen uit Duitsl a nd , Engeland, e n ja,
ook steeds vake r uit Pol en. Dat zi jn gee n
ongesc hoo lde arbeiders maar mensen met

Veranderende verzorgingsstaat

een op leiding, hoewel vaak we l LBO of

2

::,

MBO. Ook kenn iswerkers zijn een belang-

De nie uwe arbeidsmigranten komen, dat

V,

0

rijke categorie geworden, voo ral in de ICT

zegt de term al, om te werken. De werk-

2

werkzame Indi ë rs.

loosheidspercentages zijn dan ook laag.

Q.

>-

v,

Een ander belangrijk verschi l waar-

Bovendien ziet de verzorgingsstaat er ech t

z
u.J

door de gesc hiedenis zich niet hoeft te

a nders uit da n pakweg twintig jaar gele-

u.J

her ha le n , is dat de aard van mi grat ie is

den, zeker op het terrein van de sociale
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zekerheid. In de WAO hebben in de laatste
25 jaar zestien ingrijpende veranderingen
plaatsgevonden, waardoor de regeling die
het vanzelfsprekende vangnet was voor
veel gastarbeid ers niet meer als zodanig bestaat voor de nieuwe generat ie migranten.
Ook de Bijstandswet is essentieel veranderd . Er is geen toegang meer voor mensen
onder de 27 jaar, en de meeste nieuwe migranten zijn jong. Ook staat in de Bijstand
activering centraa l. Bovendien kunnen
mensen vanuit Europese landen nooit meteen een bijstandsuitkering ontvangen: als
ze die wel aanvragen , wordt hun gevraagd
het land te verlaten . Om in Nederland een
uitkering te ontvangen moet je wel eerst
gewerkt hebben. Oftewel, de passieve verzorgingsstaat va n weleer bestaat niet meer.
Samen met de hoge arbeidsdeelname
van recente migranten is het dan ook niet
verwonderlijk , dat de nieuwe migranten
juist een bijdrage leveren aan de verzorgingsstaat. Volgens een recente stud ie
van de OECD zijn in de meeste landen de
fiscale baten van arbeidsmigratie inmiddels groter dan de fiscale kosten (Kremer,
2013; Kremer & Schrijvers, 2014). Voora l
de recente Europese arbeidsmigratie uit
Midden- en Oost -Europa blijkt positief uit
te pakken voor de overheid sfinanciën. Berekeningen voor het Verenigd Koninkrijk waar de meeste Europese arbeidsmigranten naartoe zijn getrokken - en Spanje en
Zweden laten zien dat zij een positieve
bijdrage leveren aan de schatki st (Kremer,
2013; Krem er & Schrijvers, 2014) . Onderzoek naar tijdelijke arbeidsmigranten uit
Midden- en Oost-Europa in Nederland
komt tot eenzelfde conclusie: een tijdelijke arbeidsmigrant levert de schatkist
jaarlijks netto 1800 euro op . 1

Dat komt doordat Europese migranten
we l belasting betalen maar weinig gebruik maken van publiek gefinancierde
voorzieningen. Ook niet van bijstandsuitkeringen. In Nederland is momenteel het
aandeel bijstandsontvangers onder Mid den- en Oost-Europese arbeidsmigranten
met 1 procent wel licht stijgende maar
nog steeds laag (Kremer, 2013; Kremer &
Schrijvers, 2014). Er is bovendien geen
overtuigend emp iri sch bewijs voor het
bestaan va n Europees bijstandstoerisme.
Europese migranten vertrekken niet naar
een land om gebruik te maken van de
verzorgingsstaat; ze komen voora l om te
werken. 2
Maar de cruciale vraag geldt de toekomst: blijft de situatie zo voordelig voor
de economie, de samenleving en migran ten zelf? Voor een deel zu llen mensen
teruggaan of doorrei zen als er geen werk
meer is , maar een deel van de nieuwe
migranten zoekt in Nederland een thuis.
Mensen die naar Nederland komen doen
dat om te werken, maar blijven de vestigingsmigranten ook aan het werk? En hoe
ziet de toekomst eruit van de Poolse kinderen die nu hier geboren worden?

Flexibele arbeidsmarkt
Veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa
werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En net als ten tijde van de gastarbeiders, werken ze in sectore n waarvan
niet veel te verwachten is. Ze werken in
slach thuizen of fabrieken, en nog vaker in
de tuinbouw, allemaal sectoren waarvan
het werk op het punt staat om gea utomatiseerd te worden of verplaatst te worden
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naar het buitenland. Daa r komt bij dat het

Scheffer hebben e rt oe bijged rage n dat er

merendeel van deze mi grant e n ee n tijde-

veel gespro ken is over normen en waa r-

li jke betrekking heeft. Het leeuwendeel

de1~ e n na tionale identiteit en dat er we i-

va n de Polen is in di e nst van een uitzend-

nig is geïnvesteerd in de 'harde' econom i-

bureau. Veel Turks-Bulgaarse migranten

sche kant va n de mi grati eprob le matie k.

werken in de informele sector. Migratie en
de fl exibele arbeidsmarkt zijn een soort
bondgenootschap met e lkaa r aangegaa n.
Dit zijn geen goede vertrekpunte n voor

Europese

verzorgingsstaten

hebben

ronduit ee n bedroevende reputatie op
he t terrein va n de soc iaa leco nomi sche
integrati e van immigranten . Samen met

migranten die zich toch in Nederla nd ves-

België scoort Nederland het slechtst als

tigen. Want is er straks nog werk voor ze?

het gaat om de arbeid s mark tkansen van

In de kassen kun je niet ee uwig werken.

mi granten en hun kinderen (OECD, 2012) .

Op een gegeven moment zijn de nu n og

Ook de Pisascores van migrantenkinderen

jonge arbeiders te oud . Opvallend is dat

in Nederland zijn in Europees perspecti ef

veel Oost-Europeanen de Nederlandse taal

bijzo nd er laag. De segregatie in het onder-

maar nauwelijks leren. Werkgevers en uit-

w ij s, die al bij kinderen in de lui e rs be-

zend burea us doen op dit moment weinig

gint, en de vroege se lectie op twaa lfj a ri ge

meer dan he t aanb ieden va n we rk en even-

leeftijd waardoor veel migrantenkinderen

tueel het zo rge n voor hui svest ing. Sommi-

in een laag sch oo lt ype terechtkomen dat

ge werkgeve rs schende n zelfs do elbew ust

ook weinig begeleiding kent, doen Neder-

de wettelijke en cao-afspraken, zoa ls ook

la nd de das om. Turkse migrantenkinde-

uit parlementair onderzoek bleek (Tweede

ren in Zweden verla ten bij voorbeeld min -

Kamer, 2011). Terwijl werkgevers we l de

der vaa k zonde r diploma de sc hool dan in

mees te baten hebben bij de nie uwe ar-

Nede rl and, omdat al vanaf hun babytijd

beidsmigranten, net als destijds bij de gas t-

in hen wordt geïnvesteerd door goede kin-

a rbeid e rs, bieden ze we inig mogelijkheden

deropvang (Cru! , Schneid e r & Lelie, 2012).

aan mensen om de taa l te leren of door te

De conclusie van de commissie-B lok

stromen, liefst naar andere sectoren.

in 2004 dat o ns beleid te weinig is gericht op a rbeid spa rti cipa ti e klopt ruim
ti e n jaar later nog steeds . Het huidige in-

Verzorgingsstaattekort

burgeringsbeleid gaat door de nadruk op
' nation a le ide ntiteit ' voora l over norm en

Tegelijkertijd kan de vraag worden gesteld

en waarden. Saillant is dat weinig men-

of de overheid wel gelee rd heeft van de

sen die een inburgeringsdiploma haalde n

tragische ka nt en van de gas tarbeiderge-

daadw e rkelijk

schiedeni s. De Nederlandse verzorgings-

(Klaver et al., 201 2). Bovendien zijn de in-

0

staa t is dan misschien niet meer 'passief',

tegra ti ebudgett en in Nederl and schame l.

2

maa r de vraag is of e r daadwerkelijk ge-

Zelfs een libe raa l la nd als Canada trek t

V,

werkt wordt naar doorstromi ng op de ar-

veel financiële middelen uit de kast om

beidsmarkt en schol ing. De sterke nadruk

de sociaa lecono mi sche integratie te be-

op nationale identiteit door onder andere

vordere n , net a ls Denemarken, dat in zijn

2
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we rk
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restrictieve benadering va n migranten een

het wel zo zijn dat mensen lieve r in Neder-

inspiratiebron was voor Nederland. Uit

land blijven als zij een uitkering ontvangen.

Scandinavië weten we ten slotte dat een
actief arbeidsmarktbeleid, met name "on
the job" training en intens ieve begeleiding
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1.

tie Over rece nte ves tigingsmigratie zijn in
Nederland geen berekeningen bekend.
2.

Bijstandstoerism e of uitkeringstoerisme

is het verschijnsel dat migranten naar landen trekken om een uitkering te ontvangen.
Een beperkt aantal studies vindt inderdaad
een verband tussen het aan tal immigranten
en de generosit eit van de sociale zekerheid,
maar dat verband is vaak klein. Veel andere
studies vinden geen enkel ve rband tussen
migratie en socia le zekerh eid. Overige ns kan

Geen tweede drama
Jeroen Doomernik
(Un ive rsiteit van Amsterdam)
De geschiedenis herh aa lt zich nooit. Dat
komt omdat er telken s andere personen
met andere persoonlijkheden en politieke
voorkeu ren zi jn die (samen) de beslissingen nemen en omdat de structurel e
co ndities waarin zij dat doen permanent
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ve ra nd e re n . De econo mi e van gisteren is

feit da t veruit de mees te me nsen di e eco-

a nd e rs dan di e van va nd aag. En da t geldt

nomisc h voord eel van migrati e zoude n

oo k vo or de demogra fi e e n de mondial e

he bbe n, toch liever in hun ve rt ro u wde

politie ke ve rh o udin ge n. Maar, e n dat is de

om gev ing blijve n.

terechte co nclusie va n Moniqu e Krem e rs

Het wordt inde rda ad iets ingewikkel-

bij d rage, dat laa t o nverlet da t we moete n

der als de me nselij ke fa ctor erb ij gehaa ld

proberen va n de gesc hied e ni s te le re n;

wo rdt. Da t do et de " new eco nomics of

voo ral van wa t des tijd s verkee rd ging.

ve rfijnin g verand e rt de fac to r a rb eid in

ze tten welk migra ti e- en integra ti e beleid

ee n sociaa l hand ele nd weze n dat ni e t uit-

in theorie to t optimaa l res ult aat leidt. Als

sluitend door indi viduele belange n (het

o ptimale uitkom ste n vero nd erstel ik dan

maxima li seren va n het eige n nut ) ge mo-

da t uit sluite nd arb eids mi gra nten naa r Ne-

ti veerd wo rdt maa r ook door di e va n fa-

de rland komen e n daa r ve rblij ve n , die in

milielede n. Dat ve rklaart niet-mi gre ren

hun eige n onderhoud kunn e n voo rzie n e n

e n biedt ee n a nd ere blik o p he n di e wel

co mple me nta ir z ijn o p de a rbeid s markt

vertrekke n . Waa r de neo kl ass ieke th eorie

(e r vindt da n gee n ve rdringin g plaats).

uitgaa t va n permane nte ves ti ging elde rs

Optim aa l is eve nee ns da t zij ove r adequ a-

e n reto urmi grati e als he t res ult aa t van ee n

te hui svestin g beschik ke n , dat z ij en hun

mislukking zou zien , is in deze tweede

nages lacht to egang hebben tot scholing

ben ade ring te rugkee r juist he t result aa t

en da t zij ee n sterke rec htspositi e bez it-

va n s ucces. De migra nt gaat tijd elijk geld

te n (e n ze du s altijd ze ker zi jn va n gelijke

ve rdi e ne n in he t buite nland. Da t inkome n

b e ha ndeling door ove rheid, we rkgeve rs

spaa rt hij of zij. Of he t wordt naar hui s

e n medebu rgers) . Om te bed e nken ond e r

gestuurd als in ves tering of a ls ad diti o neel

welke om s ta ndighede n deze uitkom ste n

gezinsinkome n , bijvoorbeeld om de kin-

o nts taan , we nden we o ns tot migra ti eth e-

de re n naa r school te kunn en sturen.

o ri e.' In oo rsprong is di e neo kl ass ie k eco-

Beide th eoreti sc he perspecti eve n vu l-

no misch va n aard. In die te rm e n is he t de

le n elkaa r mo oi aa n en make n mi gra ti e

fac tor arb eid die zich ve rpl aatst va n een

voorspelbaa r: va n nature ademt mi grati e

locatie me t een ruim aa nbod naa r ee n lo-

mee me t de econ o mische co njun ctuur of

ca ti e me t ee n te ko rt daaraan e n met ee n

de seizoe ne n e n neigt, mede da a rdoor, tot

overschot aa n kapit aa l. Al s dit proces zich

tijdelijkh eid.

vo ltre kt tussen la nd e n , spreke n we va n

z
LU

::..:
LU
ë::
co

labour mi gration ". In deze th eoreti sche

Ik wil in kort bes tek trac hte n uitee n te

Voo r een vo ll ed ig begrip moete n we

inte rn a ti o na le mi grati e. Al s deze migrati e

nog de aa rd va n de vraag naar mi gra n-

zich ongehind e rd ka n voltre kke n , leidt

te n op de arb e id s ma rkt be kij ke n. Die is

dit uit eind elijk to t ee n evenw ic ht tusse n

in de regel co m ple me nta ir aa n het reeds

beide locati es e n ein digt de mi gra tie. Al s

aanwezige

de vraag na a r a rbeid doo r exte rn e rede ne n

zich bij uitste k aan de ond e r- e n de bo-

a rbeidsaa nb od

en

bev indt

afneemt o f verd w ijnt , is retourmi grati e te

ve nka nt va n de ma rkt : laaggekwa lifi ceerd

ve rwa chte n. De zwa kt e van deze theo ri e

en hoogge kwalificeerd. In he t ee rste geva l

is dat zij gee n verkl a ring biedt voor he t

gaat het o m we rk waa rvoor de inboo rlin-

~
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gen zich te goed voelen. Het is denkbaar

Destijds dacht iedereen dat het om tij-

de afschuw hiervan af te kopen door het

delijke migratie ging. De 'gastarbeiders'

salaris navenant te verhogen. Maar dat

kwamen, zodat ze geld konden sparen en

gebeurt meestal niet, omdat dit tot struc-

dat op zeker moment zinvol 'thuis' te in-

turele inflatie leidt (werknemers met een

vesteren. De overheid stelde tijdelijkheid

hogere maatschappelijk status zullen na

als voorwaarde voor de werving. En de

zo'n aanpassing meer salaris eisen, pas-

werkgevers dachten primair in termen van

send bij hun status en dus hoger dan dat

de factor arbeid, ongeschoold weltever-

van iemand die simpel en vies werk doet).

staan. Migranten werden niet geselecteerd

Om die reden zijn het bij uitstek buiten-

omdat ze goed opgeleid waren maar vaak

staanders die zulk werk willen verrichten.

omdat ze dat niét waren. In 1993 consta-

Hun referentiekader is immers nog niet

teerde het Sociaal Cu ltureel Planbureau

dat van het land van immigratie maar van

(Tesser, 1993, p. 119) dan ook dat bijna de

dat van herkomst.

helft van alle Marokkaanse mannen en bij-

Vanwege de mondialisering van de

na twee derde van de vrouwen geen oplei-

economie zijn ook de hoogst geschoolden

ding had genoten of in elk geval niet meer

vaak internationaal mobiel. Het is in de

dan enige jaren basisonderwijs. Onder

wereld van de multinationale onderne-

Turken was de situatie minder ongunstig,

mingen normaal het personeel tussen de

maar toch waren er weinig die meer dan

diverse vestigingen te laten rouleren. Ook

de basisschool hadden afgerond (ibid.).

elders, bijvoorbeeld aan de universiteiten,

Van de eerste lichtingen "gastarbei-

is het heel gebruikelijk geworden simpel-

ders" zijn de meesten weer huiswaarts

weg de slimste en succesvolste kandidaat

gekeerd. Maar daarna deed zich een eer-

aan te nemen, los van diens nationaliteit.

ste stap richting langdurig verblijf voor.

Over deze laatste categorie migranten

De migrant noch zijn werkgever hadden

zal ik het verder niet hebben, omdat bij

veel belang bij

de vrees voor multiculturele rampspoed

heid. Migranten verlengden hun verblijf

nooit aan hen gedacht wordt.

en de overheid liet dat in het belang van

Laten wij terugkeren naar de vaststel-

kortstondige tijdelijk-

de werkgevers gebeuren. Toen echter na

ling dat migratie in principe een goed te

1973 de economie inzakte als gevolg van

begrijpen aangelegenheid is . In principe.

de eerste oliecrisis 3 kwamen er restricties

In de praktijk is veel internationale mi-

op verdere arbeidsmigratie. De massale

gratie slecht te begrijpen en onvoorspel-

retourmigratie van overbodig geworden

baar, doordat het proces niet ongehinderd

'gastarbeiders' waarop iedereen, waaron-

verloopt. Staten van bestemming zijn niet

der de migranten zelf, rekende, bleef uit.

genegen iedereen die wil komen werken

Waarom was dat?

(of om andere redenen het land in wil)

De economische recessie die volgde

zomaar binnen te laten en dat verstoort de

op de oliecrisis trof niet alleen Nederland.

logica. Met dit in het achterhoofd kijken

Ook in Turkije en Marokko waren de ge-

we nog eens terug naarp het tijdperk van

volgen voelbaar. Werk lag daar sowieso

2

niet voor het oprapen. Als werknemers

de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders.
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hadden deze migranten bovendien rec h-

heid . Al is het in z ijn algemeenheid waar

ten opgebouwd, waardoor ze eenmaal

dat Europeanen honkvas t zijn (zelfs bij

werkloos gewo rd en ni et zo nder inkom-

grote inkomens- en welvaa rtsverschillen

sten zaten. Noch de situatie in het land

tu ssen lidstaten) , bepaald e persoonsca-

va n herkom st noch die in Nederland ga-

tego ri eën va n sommige nat ionaliteiten

ven aanleiding tot onmiddellijke retour-

z ijn zeer mobi el. Onder de Europeanen

migratie.

di e naar Nederland kom en, zijn de Polen

Ook het meer restri ctieve migratiebe-

dominant. Zij baren sommige politici zo r-

leid wee rhi eld migra nten ervan te ve rtrek-

ge n. Een Ha agse wethou de r waa rsch uwde

ken. Vanaf 1974 was arbeidsm igra tie nog

voor een tsunami va n Polen. De PVV ere-

slechts mondj es maa t mogelijk , waa rdoor

eerd e een Polenmeldpunt. En Kremer re-

retourmigratie feit elijk neer zo u komen op

fereert aa n de angs t opgeroepen door De

het permanent opgeven van het recht in

Telegraaf voor een ni euw multi cultureel

Nederland te ve rblij ven. Ond er deze om-

drama. Als we het ve rl eden en het heden

standigheden voelden veel migra nten zich

ve rgelijke n , hoe reëel is dan deze a ngs t?

gedwo ngen dan m aa r - in elk geval voor-

Allereerst: de economische omstandig-

lopig - te blij ven en zich in Nederland met

heden ve rschillen sterk van die in de ja-

hun gezinnen te herenigen. Het is duid e-

ren zeve ntig . Eenvoudig produ ct iewerk is

lijk dat als kind eren eenmaal naar school

grotendeels uit Nederland verdwenen. De

gaa n, de ka nsen op ve rtrek snel afnemen.

vraag naar werknemers van buit en zit nu

Deze kind eren bleken in de decen ni a

vooral in de di enstverlening. Dat maa kt

daaropvolge nd aantrekkelijke hu welijks-

h et, samen m et de beperkte fys ieke af-

partners voo r jonge ma nnen en vro uwen

stand en betaalbaar transport, veel gemak-

in het land van oorsprong van hun ou-

kelijker om klu sgewijs naar Nederl and te

ders, wa t tot veel meer migrati e leidde.

komen. Zoal s Kremer opmerkt, zi jn deze

En zo kw a men er onder een restri ctief

mi granten ook niet meer de laag- of on-

bedoeld immigratieregiem uit de circa

geschoolden die als 'gastarbe id er' werde n

74.000 'gastarbeiders' die zich destijds in

ge rekruteerd , maar juist mensen die een

Nederland bevonden, ruim tienmaal meer

ambacht beheersen .

allochtonen met Turkse en Marokkaanse

Werkgelegenheid in de landen va n

wo rt els. 4 Deze paradoxale uitkomst van

herkomst was destijds afwezig. In het

migratiebeperkend e maatrege len is zeker

Marokkaa nse geval is zelfs vandaag nog

niet uniek. In Duitsland weerhielden ee n

sprake van een hoge (jeugd)werkloos-

officiële Anwerbestop en een terugkeerbe-

h eid , niet in het minst als gevolg van een

le id (dat in Nederland achterwege bleef)

demografische scheefgroei die resu lteert

voor malige 'gastarbeiders' er al evenmin

in een groot aandeel jongere n in de bevol-

van zich te vestigen en hun gezinnen over

king. In een land a ls Polen, dat door zijn

te laten komen.

5

to etred ing tot de Europese Unie een pijn -

Zoals Kremer opmerkt, is arbeidsmi-

lijke maa r effectieve economi sche transi-

zUJ

gratie in het huidige tijdsgewricht in be-

tie doormaakte, trekt de werkge legenheid

UJ

langrijke mat e een Europese aan gelegen-

aa n . De bevolking wordt , ve rgeleken met
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Nederland, relatief snel ouder, waardoor

Dat Marokkaans- of Turks-Nederlandse

de werkloosheid onder jongeren afneemt.
Retourmigratie is door deze ontwikkelin-

jongeren momenteel nog niet dezelfde
schoo lresul taten boeken als hun autoch-

gen ee n aan trekkelijke optie.

tone leeft ijd sgenoten is dus niet bijzonder

Overigens: in Turkije is de situatie ook
aanmerkelijk verbeterd. De laatste jaren

opmerkel ijk.

vindt er daardoor wel degelijk migratie
vanuit

ederland naar Turkije plaats. Het

gaat dan vaak om jongeren va n Turkse

Samenvattend kunnen we vaststellen
dat het perverse effect van een op restrictie geschoeid immigratiebeleid in het geval
van EU-burgers - per definitie - achter-

origine die gewapend met twee nationaliteiten (de Turkse en de Nederlandse)

wege za l blijven. Sterker nog: een relatief

ongehinderd in beide landen kunnen verkeren. Dat brengt me op het tweede punt:

onder de EU-migranten die zich toch vestigen is geen hoge uitkeringsafhankelijk-

het effect van migratiebeperking, of beter
gezegd juist de afwezigheid van migratie-

heid te verwachten. Sociale segrega ti e die
zich tot in een tweede of derde generati e

restricties in het huidige Europa.
All e EU-burgers mogen zich zonder
restricties waar dan ook in de Unie ves-

hoge mobiliteit ligt meer in de rede. En

uitstrekt, is evenmin waarschijnlijk. Omdat er veel veranderd is, herhaalt de geschiedenis zich niet.

tigen. Zij mogen op geen enkele wijze in
hun mobiliteit worden beperkt. Discriminatie is slecht s toegestaan in toegang tot

Noten

de verzorgingsstaat. In het Nederland se
geva l betekent dit dat EU-migranten vijf
jaar in Nederland moeten wonen en wer-

l. Voor een goed overzicht van migratietheorieën, zie: Massey, Durand & Nolan

ken, voordat ze onbeperkte toegang tot

(2 003), hoofdstuk 2.

de verzorgingsstaat krijgen (Braaksma &
Westra, 2015). Als arbeidsm igrati e mis-

2.

lukt of binnen die periode in werkloos-

o.a. Lucassen & Lucassen (2 011 ), Lucassen

heid uitmondt , is vestiging in Nederland
in principe geen optie. Gezinsleden mogen zich vrijelijk bij de arbeidsmigrant
voegen, maar daartoe bestaat veel minder

& Penninx (1995).

een dwingende reden dan destijds . Als ze
meekomen, geldt ook voor de partners dat

Zie voo r een uitvoerigere beschrijving

3. Westerse landen werden getroffen door
een Arabische olieboycot vanwege hun
steun voor Israël in de Yom Kipour-Oorlog.

ze op voet van gelijkwaardigheid mogen
participeren . Kinderen van EU-migranten

28.000 Marokkanen in Nederland (Penninx,

zullen op school waarschijnlijk beter
meekomen dan die van de oorspronke-

Schoorl & van Praag, 1994, p. 12 , tabel 1.1).
Op 1 januari 2015 telde Nederland respectie-

lijke 'gastarbeiders'. Het opleidingsniveau

velij k 397 .000 en 381.000 inwoners van Turk-

van de ouders is namelijk een goede voorspeller voor schoolsucces (Frenk, 2005).

se en Marokkaa nse origine (eerste en tweede
generati e) (CBS-cijfers op stat line.cbs.nl).

4.

In 1973 woonden er 46.000 Turken en
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5.

Voor meer voo rbeelden, o.a. de gevo l-

gration on Receiving Countries. The Case

gen van de beperkingen in het vrije ver keer

of the Neth erlands . Ams terdam: Swets &

binnen de Britse Commonwea lth in

Zeitlinger.

1962

of

de Amerikaanse pogingen illega le immigratie uit Mexico te verhinderen , zie: Hayte r,

Tesser, P. (1993) . Rapportage minderheden
1993. Rij sw ijk: SCP.

2007.
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met de Islam en met het moslimfund amen tali sme, veranderd e dit 'eco nomi sche
beleid ' waa rbij immigranten voo ral zelfredzaa m werden gemaakt (om alzo de afhankelijkheid van de verzorgingsstaa t te
verm ind eren) echter naar een beleid dat
op cultuur en identit eit foc ust. Immigranten di enden voo rtaan op de hoogte te zijn
van en zich aa n te passen aa n de normen
en waarden van de ont vangende sa men leving. Deze evoluti e ging in vele gevallen
samen met een in toenemende mate restrictieve en straffend e benadering, waa rbij bij voo rbeeld perman ent verblijf afhan kelijk werd gemaakt van het al dan ni et
slagen voor inburgeringstests en waa rbij
tij delij ke vi sa werden uitgedee ld aa n fa mi li eleden va n de migranten nadat zij eerst
konden aa nt onen da t ze de bas iskenni s
van de sam enlev ing en taal behee rsten
(cf. 'integration from abroad ') . Dit maa kt
dat het ' mu lti culturele drama' niet alleen
een feitelijk drama is voor zover er ee n
etnische ond erklasse bestaat. Het drama
heeft er ook mee te maken dat men beleidsmatig ni et goed weet waarop men
de focus moet leggen. Gebeurt integrati e
het bes t via co llectieve (m ulti cu ltu rele)
emancipatie of via een beleid dat 'acti ef
burgersc hap' pro moot of di ent er een ass imilat ionistisch beleid te word en geïmpl emen teerd waarbij 'gedeeld burgerschap '
het uitgangspunt is? Deze 'beleid so nzekerheid ' werd, zoa ls gesteld , mede aa ngestu urd door het moslimterro ri sme dat de
mindset in het Wes ten doordringend heeft
beïnv loed. Deze dri e elementen sa men het bes taan van de etni sche ond erkl asse,
het gebrek aa n co nsistent beleid en de
dreiging van terreur - hebben ervoo r gezorgd dat zowa t alles wat met mi grati e en

integratie te maken heeft nega tief geco nnoteerd is en da t assimil atie steeds popu lairder lijkt te zijn . De burger zit dan ook
niet bepaald te wac hten op de influ x van
nieuwe migra nt en (oo k ni et als die van
Oost-Europa komen) en lijkt zich ook ni et
meteen solidair te willen opstellen ten
aa nzien van die migranten. 1 'Angst' lijkt
in de multicu lturele samenleving de regulatieve emoti e te zijn geworden.

De multiculturele
angstsamenleving
Die angs t en terugho ud en dh eid zij n op
zich goed te beg ri jpen. Zo stelt het evolutieargument da t er een uni versele ten de ns bes taa t om int eretni sche redi strib uti e tegen te gaa n, omda t etn ocent risme
een ge neti sc h gedetermineerd e pos iti e is.
Dat wil zeggen da t de evoluti e, in haar
natuurlijke en se ksuele selec tiepro cesse n, het etni sc h nepoti sme hee ft behou den en du s dat mensen als het ware zijn
voorbestemd om 'gelij kaa rdige mensen'
te help en. Wa t de sociale cognit ie betreft,
za l de hedend aagse mens dan oo k ee n
soo rt ada ptatiefase moeten doo rlopen,
aangezien di e cogniti e, met haa r processe n van ca tego ri sa ti e (" Iedereen met ee n
mediterraan uiterlijk is ee n moslim "), sociale vergelijking (" Ik werk me te pl etter,
terwij l zij komen pro fit eren!") en attributie (" Wi e ee n religieuze baard draagt, di e
moet wel terro ri st zijn!") nog te sterk is
afgestemd op een co ntext di e niet langer
overee nstemt met de hedendaagse co mplexe superdi verse rea liteit. Aangezien
de modern e mens teru ggrijpt naar een
aa nta l atavisti sch e vui strege ls, wordt het
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moeilijk om in een multiculturele samenleving groepsovers tijgend e cohesie en solid ariteit te bewerkstelligen. Vo lgens het
homof"ilieargument zijn mensen meer geneigd om contact te zoeken met mensen
die op enkele demarcatiekenmerken zoals leefti jd, ges lacht, socio-econom ische
achtergrond en etnisch-cul turele achtergrond gelijkaardig zijn. Gelijkaardige
mensen vertrouwen elkaar sneller, werken meer met elka ar samen en hebben
meer sympathie voor elkaar, omdat ze
elkaars gedragingen beter kunnen begrijpen en voorspellen . Hoe heterogener de
samen lev ing word t, des te mind er kans
er is op solidariteit en vertrouwen . Het
conflictargument stelt dat de aanwezigheid van veel etni sch-cul turele diversiteit onder invloed van een st rijd over
een beperkt aantal publieke goederen
tot spanningen leidt tussen groepen vanwege meer solidariteit tegenover de eigen
groep. Lange tijd heeft deze con fli cttheorie zich toegesp itst op economische goederen als bron van con fli ct ("Ze pakken
onze jobs af!"), maar recent stel t men
ook vast dat het culturele behoud een
belangrijke bron van interetnisch conflict kan zijn ("Ze pakken onze id entiteit
af!"). Het anomieargument stelt dat snelle socia le veranderingen de ord e van een
sa men lev ing ondermijnen. Dat kan gevoelens van onzekerheid in de hand kan
werken, maar ook angst voor en afkeer
van de ander ("Er komt ee n tsunami van
migranten of vluchtelingen op ons af! ").
Het contactargument geeft aa n dat het
gebrek aan relati es tussen mensen van
versch ill ende etni sch-culture le groepen
de soc iocu lturel e afstand en stereotype
perceptie versterkt. Spa ti ale segregati e
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leidt tot wantrouwen en angst voor het
'vreemde' ("Wie is die vreemde en wa t
doet hij? ".
Zo beschouwd is de multiculturele
mal aise ook en misschien wel voora l
een 'drama in de perceptie'. Precies omdat 'angst' het basisgevoel lijkt te zijn,
wo rdt de vraag echter apert hoe er met
die emotie moet worden omgegaan. Ofwel versterken we die angst en laten we
ons leiden door popu li sten en door wat
Nussbaum (2012) een 'polities of fear'
noemt. Exemplarisch is wat Geert Wilders op zijn kerfstok heeft. Schaamteloos
stelt hij in vo lle campagneperiode: '"Wil len jullie meer of minder Marokkanen?"
Ook de opricht ing van het Meldpunt Midden- en Oost-Europese migranten in 2012
is illu stratief voor hoe de angst door de
PVV wordt gevoed. In Vlaanderen worden
derge lijke ast rant e uitspraken quasi enkel
door het Vlaams Belang (VB) gedaan. Het
VB li et zich overigens door de PVV inspireren om een meldpunt illegaliteit op te
richten. Doordat deze partij echter electoraal werd ' leeggezogen ' door de Nieuw
Vlaamse Alliantie (NVA), wordt de laatste
jaren minder ruchtbaarheid gegeven aan
de excessen van het VB. Net als het VB
bepleit de NVA een streng migratiebeleid
en spint ze ook duidelijk garen bij de
angst die als een spook door de multiculturel e sa menl eving waart. Hoewel zij in
vergeli jking met het VB haar 'polities of
fear' op een meer beschaafde wi jze voert,
wordt de NVA eveneens een polariserend
discours aangewreven, waarbij bijvoorbeeld diegenen die op de vlu cht zijn voor
het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten
wo rden voorgesteld als een gevaa r voo r
de Belgische sociale zekerheid . Ofwel pro-
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beren we de a ngel uit het a ngstdiscours

is van avonturiers en/ of ondernemende

te halen door bij voo rb ee ld mensen goed

individuen die risico's durven nemen. In

te in formeren - een Verlichting van h et

deze fase wordt immigratie door de ont-

maatschappelijk di sco urs - en door hen

vange nde gemeenschap zeld en als bedrei-

erop te wijzen dat een so lidariteitsbeleid

ge nd ervaren. Na de pioniersfase kan er

(en de multiculturele ingrepen di e da a r

een fase van 'beginnend e kettingmigratie'

mogelijks kunnen uit voortvloeien) gee n

op ga ng komen . Kenmerkend voor deze

unfaire voor rechten sommeert voor be-

tweede fase zijn de zogenaamde 'kudd e-

paalde groepen, maar wel compensa ti es

e ffecten ', waa rbij vele migra nte n in het

biedt voor unfaire nadelen di e deze groe-

vo lste vertrouwen (want ze beschikke n

pen zo ud en erva ren . Hieronder bespreken

nu eenmaa l over weinig informatie) die-

en weerleggen we - in lijn met Kremer

ge nen vo lgen die hen z ijn voorafgegaan.

- kort een tweetal an gste n: e nerzijd s de

In een derde fase volgt de 'bloeiend e

angs t dat de migratiesystemen, eens ze

kettingmigratie'. Door deze vo lgmigrati e

aanwezig zijn, ook lang/a ltijd zu llen blij-

ontwikkelen zich intense trans na tional e

ven en anderzijds de angst dat migranten

ne tw erken tu ssen de regio's van oor-

op de verzorgi ngss taat zo uden wegen.

sprong en van bestemming, waa rbij heel
wat informa tie wordt uitgew isseld die het
migratieproces va n ' kand id aat-migran ten '

Migratiesystemen

kan vergemakkelijke n. Het bestaan van
deze transnationale netwerken doet de

Migratie is geen statisch gegeve n, maar

mogelijkheden van migratie verhogen en

een dynamisch proces dat doorheen de

de kost en verminderen. In die z in brengt

ti jd evolu eert (De Haas, 20ll). Verschil-

de bestaande migratie een interne dyna-

lende micro-, meso- en macrofactoren

miek op ga ng die de migra ti e bestendi gt .

zorgen ervoo r dat, onder bepaa lde co ndi-

In een vierde fase, deze va n de ' late ke t-

ties, migra ti e ka n to e nemen en a fn emen.

tin gmigrati e', wordt de vo lgmigrat ie meer

Co ncreet neem t men aan dat migra ti e-

selectief. In deze fase zie n we even eens

systemen enerzijds wo rd en bepaald door

dat de tweede e n volge nde generati es

externe migratiedynamieken, waarin de

migranten toenemen. Migranten en hu n

macrocontext va n de regio's van oor-

nakomelingen maken steeds meer dee l

sprong e n bestemming cruci aa l zijn , en

uit van de mainstream society. Mede

anderzijd s door interne mi gra tied ynami e-

door de opwaartse socia le mobiliteit van

ken, waarin transnationa le netwerken d ie

de

ontstaan tu ssen regio's van oorsprong en

transna ti ona le netwerken die de regio 's

bestemming va n belang zi jn. Vanuit een

van herkom st en bestemming ve rbinden.

longi tudin aa l perspectief kan men in een

Deze ontwikkelingen hebben ook een ef-

ideaaltypisch migratiesysteem een aan-

fect op de migratieaspiraties in de regio's

migrante npopul atie

vera nd eren

de
;o
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tal fasen onderscheiden . De eerste fase

van oorsprong. Mensen zijn ondertu ssen

betreft de ' pioniersmigrati e', waa rb ij mi-

beter geïnfo rm eerd en worden ook meer

~

gra tie voo rnamelijk ee n indi viduele zaa k

selectief in het plannen van ee n migrati e-
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proj ect. De vijfde, en tevens laatste id eaaltypische fase is deze va n 'stagn atie en
afname' van de mi grati e.
Wann ee r we concreet naar de huidige
migratiesystemen kijken die releva nt zijn
voor Europa, stellen we vast dat er zich
op verschi ll ende niveaus van het migratiep roces fundamentele vera nderinge n
voordoen. Zo is er op het macronivea u
sinds 2008 een economi sche crisis die
maakt dat jobs schaars worden en dat de
onzekerheid, ongelijkh eid en polarisatie
toen emen. Zo heeft zich door de eco nomische crisis in de EU een nieuwe mi gratiedynamiek ontwikkeld. Mensen met een
migrati eac htergrond, oo k van tweede en
volgende generati es, kere n bijvoorbeeld
teru g naar het land va n herkomst. Daarenboven wordt aa n ' kandidaat-mi gra nten ' vaak afgera den om te immigreren
door mensen uit hun gemeensc hap die
zich reeds in de regio 's van bestemmin g
hebben gevestigd (Engbersen, 2013). Dit
toont aa n dat transnati onale netwerken
eveneens een temperend effect op mi gratie kunn en hebben (Timmerman et al.,
2014a) . Ook het migrati ebeleid is gedurend e deze ja ren strenger gewo rden. Tezelfdertijd stell en we vast dat een aantal
andere regio 's het econo mi sch re latief
goed doen: de BRIC-la nd en, maar ook
Turkij e en Polen, di e voo rh een bel angrijke 'source countries' waren voor de
migra ti e naar de Lage Land en. Dit verand erend e beeld van Europa in ve rgelij king met de rest va n de wereld heeft zijn
weerslag op de migrat ie-aspirati es va n
potentiël e migrant en. Zij kunnen er im mers voo r kiezen om naar and ere dan de
Europese bestemmingen te vertrekken of
om gewoon ni et te migreren. Niet all ee n

co
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de eco nomi sche situatie van de reg io 's
van oorsprong en bestemming beïn vloeden de migratie en de netwerken die zich
tus se n beid e ontwikkelen, de algemene
situatie op het vlak va n democratie en
mensenrechten wo rdt mee in rekening
gebracht wanneer mensen migrat ieplannen maken . Opmerkelijk is bijvoorbeeld
dat men se n in Senegal, Oekraïne, Marokko en Turkije die migrati e naar Europa
overwegen , eerder gemo ti veerd zijn door
ee n gunstiger democrati sc h klimaat en
du s mind er door economische factoren
(Timm erm an el al., 2014b). Zoa ls reeds
vermeld , zijn er evenee ns een aantal interne migrati edynami eken di e een remmend e in vloed kunnen hebben. Zo kunnen de socio-economische mobiliteit , de
integratie en geografi sche spreiding van
de gevestigd e migra nten de transnationaIe ba nden met de regio's va n oorsprong
verzwa kken. Ook de toene mende negatieve attitud e en het strikter beleid ten
aanzien van migran ten kunnen ervoor
zo rgen dat migrati esys temen hun aan trekking verli eze n. In België zien we dat
de Oost-Europese migrati e zich reeds in
de laatste fa ses van de eerd er ve rno emd e
migratiecyc lu s bevindt. De immigrati e
va nuit Pol en is sinds 2011 dra sti sch vermind erd , ma ar ook deze vanuit Roemenië en Bulgarije is in dalende lijn. 2 De
Turkse migratie in België is zelfs qu as i
stilgevall en (R R-ADSE I, 2015).

Welvaartsmagnetisme
Naast de angst dat migra ti esysteme n een
perm anent karakter zoud en hebben , is
er de angst voor wat Krem er 'bij stands-
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toerisme' noemt. Die angs t refereert aa n

vlu chtelingen niet in Griekenland of Ser-

het ge voe l dat men z ich tekortgedaan

vië willen blijven, maa r w ill en doorrei zen

voelt e n dat anderen iets krij ge n waarop

naa r Duitsland en de Noord -Europese lan-

ze eige nlijk gee n of mind er rec ht hebben ,

den. Conform de Dublin-vero rdening zou

Deze angst steekt thans in de specifieke

dat nochta ns niet moge n . Het eerste land

context van de 'vluchtelinge ncri sis' sterk

waar een vluchteling binn enkomt , hoort

de ko p op . Zo stelt Bart De Wever - bur-

immers verantwoordelijk te zijn voor de

gemeester va n Ant we rpen en voo rz itter

behandeling va n de as ielaanv raag . In de

van de groo tste Vlaamse Partij NVA - in

realiteit we rkt dit echter n iet , om dat lan-

niet mis te vers tane bewoordinge n dat de

den als Griekenland en Italië de aantallen

vluchtelinge n welvaartzoekers zijn. "Oo r-

vluchtelingen niet aa nkunn en. Het gevolg

logsvluchteling ben je tot je een gre ns

is dan ook da t de vluchtelingen doorrei-

bent overgestoken waar je ni et meer voo r

zen. Preci es omdat de Syri sche vlu ch-

je leve n hoeft te vrezen. Voor een Syri ër

telingen meestal hoge r opgeleid en ook

is da t de Turkse grens. Wie doorreist na a r

goed geïnform eerd z ijn , kiezen ze voo r

West-Europa, is een economische vluch-

landen die zich gas tvrij er opstellen en be-

teling. Dat kind [de ve rdronken Syrische

tere asielvoorwaarden aa nbieden (bv. het

kleuter Aylan wiens foto de wereld cho-

Duit sland van ' Mama Merkel ') en/ of voor

queerde] is dus niet gestorven omdat z ijn

la nden met een hoog we lvaa rtsni vea u

ouders op de vlucht wa re n voo r geweld.

en met goed uitgebo uwd e stelsels va n

Het is gestorven omdat zijn ouders op

soc iale beschermin g. Vanu it dit oogpunt

zoek ginge n naar een beter leven ". 3 Zoals

besc houwd is een redelijk Europees sprei-

ook Kremer stelt, blijkt uit onderzoek niet

dingsplan nood zakelijk. 4

dat de Noord-Europese land en met een

Opva llend is ook dat immigranten in

sterkere socia le bescherming meer immi-

vergelijking met 'autochtonen ' niet nood-

granten zouden aa ntrekken dan de kleine-

zakelijk meer van de overheid ve rwac hten

re welvaa rtssta ten va n Zuid-Europa (z ie

inzake soc iale bescherming. Meer zelfs,

ook Hooghe et al., 2008). Zo overheerst de

er blijkt een grote overlap te bestaan in

indruk dat de Nederland se (e n Vlaamse)

opinies van de a utochtone bevo lking en

samenleving overspoeld wordt door Oost-

de immigran te n. Dit wij st op een ze kere

Europese migrant e n, maar in verhoudin g

acculturatie (Reeskens & Van Oorschot,

tot de Zuid-Europese landen kenn en de

2015). En wat da n met die migranten di e

noordelijke EU-lidstaten eige nlijk een be-

zich in de no orde lijke welvaa rtsstaten be-

scheid en instroom (Wets & Van den Brouc-

vinden? Zijn zij dan meer afhankelijk va n

ke, 2014) . Zoals hoger aangegeven , bepa-

sociale voo rzien inge n? Uit het onderzoek

len heel wat factoren de rise and fall van

va n Koopmans (2010) blijkt dat inderd aad

migra tiesystemen . Ro emenen en Bulgaren

het geval te zijn , zeke r wanneer er sp rake

richten zich voo ral op Italië en Spanje.

is van een robuuste welvaa rt sstaa t in co m-

Polen richten zich voo rn a melijk op de

binatie met een sterk multicultureel beleid

Angelsa ksische wereld. Than s heerst de

waar groe psrechten wo rd en geboden . Dit

indruk (en leeft de angst) dat de Syrische

hoeft echter niet nood za kelijk het geval te
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zijn of a lth a ns begrepen te worden als zo u

mobiliteit e n ve rtrouwdh eid met de Euro-

de ' multic ulturele welvaartsstaat' ee n oxy-

pese samenlevingen van EU-burgers, die

moron z ijn (zie Levra u , 2015a) . Kremer

maken dat integrati e e n inburge ring nau-

stelt voor Nederland dat Koopmans' beeld

welijks ee n beleids issue zijn. Anderzijds

juis t is voor migranten van buite n Euro-

is e r de ve rond ersteld e immobiliteit van

pa, maar dat Oost-Europese immigran te n

ni et-EU-burgers en hun geb rek aan ver-

over het algemee n niet afhankelijk zijn

trouwdheid met de Europese context di e

va n sociale voo rzien ingen. Wat de situati e

e rvoor zorgen dat een inburgeringsbeleid

in België betreft, stellen Haemels en Marx

ve rpli cht wordt (Timmerman et al., 2015).

(2015) vast dat he t aa nd eel in de tewerk-

Het vooro pges teld e o ndersch eid tu ssen

ges telde bevo lking van EU12 -migran ten

de mobiele EU-arbeider en de ves ti ging

sterker is ges tege n dan hun aa nd eel in de

va n de niet-EU-(fam ilie) mi gra nt ve rt aa lt

totale bevolking va n tussen 16 en 64

jaa r. 5

zich echter niet noodza kelij k in ve rschil -

Hoewel de nodi ge nuan ces op hun plaats

lende integ rati e noden.

Er lijkt

voo ral

zijn , kan dit worde n gezien a ls een indi -

nood te z ijn aa n inburgering op maat va n

ca ti e da t z ij goede tewerks tellingscijfers

nieuwkom ers , los va n de vooro pgestelde

kunnen voor leggen e n geen bijkomende

categorieën van nationaliteit (a l dan niet

druk op de Belgische verzorgingsstaat

EU-burgerschap), duur (t ijd elijk of per-

leggen. Nog los van het fe it of migranten

manent ) en reden van verbl ijf (a rb eids-

op de we lvaartsstaa t wegen, blijft het be-

context o f fa milie heren igi ng) . In die zin

langri jk dat het beleid maatregelen neemt

zo u de aanbodgestuurde aa npak moeten

om de tewerkstelling van immi gra nten

ingew isseld worden voor ee n meer vraa g-

te ve rhoge n, zowel aan de ka nt va n im-

ges tuurde aanpak (Va ndu ynslager et al.,

migranten (bv. taalcurs usse n) a ls aan de

2015). Niet de categorieën dienen centraal

kant van de a rb eidsmarkt (bv. tegengaan

te s taa n , maar we l de behoeften van de

van discriminatie). Hi er wringt echter, zo-

nie uwkomers zelf. Een beleid voeren op

a ls Kremer terecht aangeeft , het schoen-

basis van wat mi ssc hi en initieel de reden

tje. De verzorgingsstaat is dan we l niet

voor vertrek is, is nogal naïef. Ook de id ee

meer passief (sociaal profitariaat wordt

dat wie hier komt om te werken nie t za l

geweerd ), maar hij heeft onvold oe nd e

blij ve n - een gedachte die ook cen traa l

toegewerkt naar de doorstroming op de

stond in de jaren 60 - is naïef e n het is

a rb eidsmarkt e n ook de id ee va n gelijke

dan ook bela ngrijk dat de gesc hiedeni s

onderw ij ska nsen is amper ge rea li seerd.

zich op dit punt ni et he rh aa lt.

Bijkom end is het maar de vraag of het wel

Als immigranten blijven, dan dienen

zo'n goed id ee is om op categoriale wijze

we ervoor te zorgen dat ze over dege-

bepaalde groepen te ve rpli chte n o m zich

lijke levenskansen beschikken . Ook hier

in te burgeren, terwijl andere groepe n

knelt het schoentje. Zo is geweten dat

daar de facto van gevrijwaard worden. Zo-

arbeidsmigranten vooral in sectoren wer-

wel op Europees als op landelijk ni vea u

ken waarvan er do o r de technologisering

zw

is er duidelijk sprake van twee beleidsre-

veel jobs op de h elling s taa n. Za l er nog

w

gim es. Ene rz ijds is er de veronderstelde

we rk z ijn voo r de arbe id s mi granten , zo

~
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vraagt Kremer zich af. Duidelijk moet zijn
dat deze vraag ve rd er reikt dan de mi -

leiden tot een and ere vo rmgev ing va n de
welvaartssta at.

grati eco ntex t en het ' integratiev raags tuk '
naa r een and ere dim ensie doet bewegen.

Noten

De kenni smaatschappij, waar vooral de
aa nwez igheid va n een hoger diplom a van
belang is voor de levenskansen, za l er im -

1.

Zie bij voo rbeeld de resultaten va n de

mers toe leiden dat er steeds meer mensen
- ongeacht het feit of zij ee n migrati each-

grootschalige enquête uitgevoerd door IPSOS. http: / / www.ipsos-na.co m/ news-polls/

tergrond hebben - economisch 'slecht'
geïntegreerd zijn . Wat doen we dan met

pressrelease.as px1 id = 6930 .

diegenen die geen hoger diploma hebben
of (kunnen) halen? Een rigoureus beleid

2.

van gelijke onderwijskansen zal in dat ge-

Zo bleek de grote toename van Polen in

val ni et volstaan (zie Levrau, 201 Sb) . In

2009 niet zozeer het gevolg te zijn van een

Cijfers dienen natuurlij k alti jd met de

nodige omzichtigheid te worden behandeld.

het beste geval wordt er immers een ega-

toename van migranten - iets wat vaak zo

litai re sa menleving bereikt voo r zover de
sociaa leconomi sc he en culturele afkom st

werd voorgesteld - maar wel va n Polen die
uit de illega lit eit traden. Niett egenstaa nde

geen belemm ering meer mogen zijn voor

de cijfers dus prima facie iets anders lieten

maa tschappelij k succes, maa r di e sa menlevi ng za l - wa nn eer het hoger dipl oma

ve rmoeden, ging het niet om ee n instroo m
va n veel ni euwe migrant en, maar eerd er om

het toega ngsti cket bi edt voor een wel-

de registratie va n mensen die zich al lang

va rend bestaan - erg in ega litair wo rd en

op Vlaamse/ Belgisc he bodem bevo nden (zie
Levrau et al. , 201 4) .

wa nn eer men ze bij voorbeeld bekijkt va nuit de lens va n natuurlijke begaa fdh eid .
Het za l so mmi gen imm ers altij d blij ve n
ontb reken aan di e vaa rdigheden en eigen-

3. http: // www.standaa rd.be/ cnt/dmf20l5
0905_01 851706.

schappen die op de mark t gew ild zijn . Dat
is vaak een kwestie va n toeva l (iemand

4.

heeft pech wa nneer de markt weinig
waa rde hecht aan diens talent), maa r ook

hun patria niet uit vrees voo r persoo nlij ke
vervolging, maar omwille va n de oorlogs-

van natuurlijke beperking of begaafdh eid,
waa rbij iemand de intelligentie, crea ti viteit, mogelijkh eden, talenten en vaa rdig-

situatie. Dit betekent dat zij niet onder het
asi elsysteem vallen en de rh alve weinig kans
maken om het vluchtelingenstatuut te krij -

heden ontbeert wa ardoor hem slecht s ee n
beperkt pa let va n jobs ter besc hikking

gen. De meesten va llen onder de ·su bsidiaire bescherming' die hen recht geeft op

;:JJ

staa t die vaak ook nog maa tschappelijk

een tijdelijk verblij f va n max imaa l vijf jaar.

:::!

mi nder hoog wo rde n aa ngeschreve n. Zoals in Lev rau (2015 c) wo rdt aa ngetoond ,

Hoewel oorlogsv luchtelingen er doorgaans
op gericht zijn om zo snel mogeli jk terug te

zo u deze vaststelling in essenti e moeten

keren, ziet het er ni et naa r uit dat Syri ë snel
(d. w.z. binnen de vijf jaa r) ee n veilige pl ek

De Syri sche vluchtelingen ont vl uchten
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za l worden, waardoor de kans groo t is dat ze

of Patterns - 1980-2004. International Mi-

zich dus effect ief in Europa (i.c. in de meer

gralion Review, 42(2), 476-504.

welva rende lidstaten) zull en ves ti ge n.

Koop mans, R. (2010). Trade-offs between
Equalit y and Difference: Immigrant ln -

5.

EU-12 omvat all e land en uit de Euro-

tegration , Mu lti culturalism and th e Wel-

pese Unie die na 2004 zijn toegetreden: Bu l-

fare State in Cross-nati ona l Perspective.

ga rij e, Cyprus, Est land , Hongarije, Letland,

Journal of Ethnic and Migration Studies,

Litouwen, Ma lta, Polen, Roemen ië, Slovenië,
Slowakije en Tsjechië.

36 (1) , 1-26.
Levrau, F. (2015a). De multiculturele herverdelingsstaat: over gelij kheid en solidariteit in de multicu ltu re le samenleving . Res

Bibliografie

Publica: Tijdschrift voor politieke wetenschappen, 57(3), 269-294.

Banting, K. & Kymlicka, W. (2012). Is there
Really a Backlash against Multicultu-

lijke onderwijskansen. Samenleving en

ralism Policies. New Evidence {rom the

Politiek, 22(1), 26-33 .

Multiculturalism Policy

Index.

Gritim,

Wo rking Paper, nr. 14.
De Haas, H. (20JJ ). The Oeterminants of
International Migralion. Concept ualizing
Policy, Origin and Oestination Effects. IMI

Working Paper 32 .

ë::
co

Levra u, F., Piqueray, E., Goddeeris, 1. & Timmerman , C. (2014). Poli sh lmmigra ti on
in Belgium since 2004 : New Dynamics

Causation

14(2) , 303-323.

of International Migralion.

Co nference Paper: THEMIS Intern atio nal

Nussbaum , M. (2012) . The New Religious In-

Conference: Examin ing Migrat ion Dyna-

tolerance. Overcoming the Polities of Fear

mics: Networks and Beyond. 24-26 sep-

in an Anxious Age. Cambridge: Harvard

tember, Oxford.

Uni versit y Press.
Reeskens, T. & Va n Oorschot, W. (2015).

laaggesc hoolden uit de nieuwe EU-lidsta-

'Immigrants' Attitudes toward Welfare

ten en hun positie op de laaggekwalifi-

Redistribution. An Exploration of Rol e

ceerde arbeidsmarkt. In C. Timmerman,

and Govern ment Preferences among lm-

R. Mah ieu Rilke, F. Levrau & D. Vanhe ule

migrants and Na ti ves across 18 European

(red.) (2015). Intra-Europese migratie en

Welfare States. European Sociological Re-

Leuven.

z

Rawls. Ethische Perspectieven, 25(3), 199227.

of Migration an d lnt egrati on? Ethnicilies,

(pp. 149-173). Leuven: Universitaire Pers

LIJ

welvaartsstaat? Ee n ana lyse van uit John

Feedback Channels and the Diminulive

mobiliteit. Andere tijden, nieuwe wegen l

LIJ

Levrau, F. (2015c). Voorbij de kapitalistische

Engberse n, G. (201 3) . Networks and Beyond:

Hae mels, J. & Ma rx, 1. (2015). Instroom va n

:.,:

Levrau, F. (2015b) . De blinde vlek van ge-

view, 31(5), 433-445.

RR-ADSEJ (2015). MYRIA Federaal Migrati ecentrum . Stat ist isch en demografisc h ver-

Hooghe, M., Tra ppers, A., Meu leman, B. &

slag 2013, augustus 2015 (h ttp: //www.

Reeskens, T. (2008) . Migration to Euro-

myri a. be/ n 1/ pu bi ica ti es / stat ist isc he-en-

pean Co untri es: A Structural Exp lanation

demogra fisch-vers lag-2013).

::,
0::

RE S PUBLIC A • 20 15 -4

521
MIDDEN- EN OOSTEUROPESE MIGRANTEN IN DE LAGE LANDEN

Timmerman, C., De Clerck, H., Hemme-

Leuve n.

rechts, K. & Willems, R. (2014b). Im agin-

Vanduy nslager, L., Garibay Gon zález, M.,

ing Europe from th e Outside: The Role of

Wets, J. , De Cuyper, P. & Durieux, H.

Percepti ons of Human Rights in Europe

(2015).

Migratie-

en

int egra tietraj ec-

in Migration Aspirations in Turkey, Mo-

ten va n Zuid -Europese migranten in

rocco, Senegal and Ukrain e. In N. Cha-

Vlaanderen: Ee n kritische reflectie over

ban & M. Holland (Eds.), Communicating

intra-EU-mobi liteit en inburgering van

Europe in Times of Crisis Extemal Percep-

EU-burgers vers us ni et-EU-burgers in be-

tions of the European Union (pp. 220-

leidsperspecti ef'. In C. Timmerm an, R.

247). Basingstoke: Palgrave Mac Mil!an.

Mahieu, F. Levra u & D. Van heu le (red.)

Timmerman, C., Hemmerechts, K. & De

(2015). Intra-Europese migratie en mobi-

Clerck, H. (2014a). The Relevance of a

liteit. Andere tijden, nieuwe wegen? (pp.

"Cul ture of Migration " in Understanding

175-197). Leuven: Universitaire Pers Leu-

Migrati on Asp iration s in Cont emporary

ve n.

Turkey. Turkish Studies, 15, 496-518.
Timmerman, C., Mahieu, R., Levrau, F. &

Wets, J. & Van den Broucke, S. (2014). Moeten we wakker liggen va n de intra-Euro-

Van heu le, D. (red .) (2015) . Intra-Europe-

pese migratie van uit Roemenië en Bulga-

se migratie en mobiliteit. Andere lijden,

rij e? De Gids, (5), 18-25.

nieuwe wegen? Leuven: Universitaire Pers

;:o
C
CIC
;:o

m

"mz

V\

-<

:s:

v

0

V\

C

- - - -- ---~ :=:
2015 - 4 • RES PUBLICA

ONDERZOEK UITGELICHT

523

Henk, Henk en Ingrid: de
gender gap in het radicaal
rechtse electoraat belicht
Tim lmmerzeel, Hilde Coffé en Tanj a van der Li ppe

EEN SAMENVATTING VAN
Immerzeel , T., Coffé, H. & van der Lippe, T. (2015). Explaining the Gender Gap in Rad ica l Right Voting: A Cross-national lnvestigation in 12 Western European Countries.
Comparative European Polities, 13(2), 263-286.

Sinds de opkomst en h et electora le succes

voelen zic h aa ngetrokken tot partijen di e

van partijen als het Franse Front National

z ich vo lgens Mudd e (2007) kenmerken

en de Nederlandse Partij voor de Vrijheid

door de comb inatie va n n ati vistische, au-

(PVV), heeft het wete nschap pelijke en

torita ire en populistische standpun ten en

maatschappelijke debat over deze partijen

ideo logieën . Hoewel eerdere studies deze

een hoge vlu cht ge no men . Het is een zeld -

zoge noemd e 'gender gap' herhaaldelijk

zaamheid om een politicologisch congres

bloo tlegden, moesten onderzoekers het

te vinden dat geen panel heeft rond popu-

definitieve antwoord op de vraag waarom

listisch radicaal rechts (hierna: PRR), en

meer mannen dan vro uwen geneigd zijn

er is veel discussie over de impact die de

te stemm en op PRR schuldig blijven. Bo-

opkomst en het succes va n deze partij en

ve ndien was het bestaande onderzoek

hebben op bijvoorbeeld het beleid en de

vaak gebaseerd op single case studies.

houdingen van burgers over immigranten

Het do el van ons onderzoek was daarom

en vluc htelinge n (Immerzeel, 2015) .

om de gender gap verder onder de loep

Door de grote aa ndac ht voor deze pa r-

te nemen in ee n cross-na ti onaa l onder-

tijen is er a l veel bekend over het elec-

zoek. Specifiek luidde onze onderzoeks-

co
::1

toraat van PRR. Waar Geert Wilde rs zich

vraag: "In hoeverre is er een gender gap

;,::

presenteert als de politi cus die opkomt

in West-Europees PRR-stemgedrag, en in

z

:x,
C

rn
rn

voor de 'hardwerkende doorsnee-Neder-

welke mate kunnen genderverschillen in

0

lander Henk en Ingrid ', bevestigt onder-

arb e id smarktp ositi e en typische PRR-hou-

C,

zoek bij voorbeeld dat er voor elke vrouw

dingen dit genderversc hil verklaren?". Om

ongeveer twee mannen stemmen op PRR-

deze vraag te beantwoorden , onderzoch-

partijen (Give ns, 2004; Mudde, 2007) :

ten we in 12 Wes t-Europ ese la nden de

Henk, Henk en Ingrid dus. Vooral man nen

ge nd erverschill en in het PRR-electoraat.
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Daarbij maakten we gebruik van de Euro-

11 % op een PRR stemmen , terwijl dit per-

pean Va lues Study (EVS, 2010), een groot-

centage onder vrouwen slechts 6,8 % is.

scha lig nationaal-represe ntatieve survey

In Nederland liggen deze verschillen nog

die uitgevoerd werd in meerdere Europese

wa t verder uit elkaar: van alle mannen

landen in de periode 2008-2009. In deze

zou ongevee r 13 % op de PVV of Trots op

survey werden respondenten onder an-

Nederland (ToN) stemmen als er op de

dere bevraagd over hun s temgedrag, hun

dag van het interview in 2008 verkiezin-

opvattingen over tal van onderwerpen

gen zouden geweest zijn. Onder de vrou -

(zoals economie en imm igrat ie), hun ar-

wen zou da t percentage 5 procentpunten

beidsma rktpositie en andere achtergrond-

lager liggen: 8% van de vrouwen zou op

kenmerke n .

de PVV of ToN gestemd heb ben.

Op basis van anal yses va n die data

De eerste theoretische verklaring die

vonden we inderdaad een gender gap in

we toetsten voo r de gender gap in PRR-

PRR-stemmen. Zoa ls in Tabe l 1 va lt te

stemmen was de verschillende arbeids-

zien, zage n we bevestigd dat over het al-

ma rktpositie van mannen en vrouwen .

gemeen meer mannen dan vrouwen op

De veronderstelling is daarbij dat man-

PRR stemmen. Van a lle mannen in de 12

nen , omdat zij vaker werken in sectoren

landen d ie we onderzoch ten, zou ru im

waar imm igranten hun concurrenten zijn,

TAB EL 1 .

Genderverschillen in het populistisch radicaal rechts electoraat in 12 West Europese landen .
Definitie: % m annen / vrouwen die stemmen op PRR in EVS (niet-stemmers
uitgezonderd) .
EVS 2008
Partij

N

Oostenrijk

FPÖ, BZÖ

België

Land

N (totaal
PRR-stemmers)

% Man

% Vrouw

% Gap

752

131

22.3

13.3

9.0

FN, VB

1,292

67

6.8

3.7

3. 1

Denemarken

Danske FP

1,076

97

10.4

7.5

2.9

Finland

True Finns

577

68

13.2

10.2

3.0

Frankrij k

FN, MNR

1,147

26

2.3

2.3

0.0

Duitsland

Rep., NPD/NVU

1,032

20

2.6

1.3

1.3

Griekenland

LAOS

861

30

5.4

1.8

3.6

Italië

Lega Nord, F. Tricolore

667

67

11 .4

8.5

3.1

UJ

Lu xemburg

ADR (Comité d'Action)

0
N
a:

Nederland

PW, ToN

r::c

u

:::;
UJ
\.;)

t:

:::>
:,.:

712

22

3.2

3.0

0.2

1, 123

116

13.0

8.0

5.0

UJ

0

Noorwegen

Progress Party

860

187

27.9

14.6

13.3

0

Zwitserland

SVP, Swiss Democrats

544

125

25.9

19.5

6.4

zUJ

Totaal

10,643

956

11 .1

6.8

4.3

z

.

:,.:
UJ

a:
co
:::>
a:

Bron: European Va lues Study (2010).
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negatiever staan tegenover immigranten
en daarom vaker PRR stemmen dan vrouwen. Onze analyse toonde aan dat mannen inderdaad vaker werkzaam zijn in
fabrieken en andere 'blauwe-boorden' -banen dan vrouwen, maar deze verschill en
verklaren slech ts deels waarom zij vaker
op PRR stemmen dan vrouwen. Daarnaast
toetsten we of man-vrouwverschillen in
autorit arisme, houdingen over immigranten , en de democratie deze gap konden
verklaren . Dat was niet het geva l. Sterker,
mannen en vrouwen blijken eigen lijk ongeveer gelijke houdingen te hebben over
bijvoorbeeld immigranten en dat kan dus
niet verklaren waarom mannen meer op
deze partijen stemmen dan vrouwen. Het
is wel mogelijk dat mannen het immigratievraagstuk zwaarder mee laten wegen in
hun overweging om te stemm en op PRR,
maar dat konden we met onze data helaas
niet toetsen.
Aangezien wij, net als eerder onderzoek , de verschillen tussen mannen en
vrouwen in PRR-stemgedrag niet vo lledig konden verklaren, toetsten we een
nieuw idee. Dat idee kwam voort uit de
observatie dat er nogal wa t variatie is in
de grootte van het genderversch il in PRRstemgedrag. Uit Tabel 1 blijkt bijvoorbeeld dat er in Frankrijk verh oud ingsgewijs evenvee l mannen als vrouwen op het
Front Nationa l stemden, terwij l in landen
als Noorwegen en Oostenrijk bijna twee
keer zoveel mannen als vrouwen op de
Vooruitgangspartij en de FPÖ en BZÖ
stemden. We opperden dat deze crossnationale verschillen verkl aard zouden
kunnen worden door verschill en in kenmerken tussen de verschillende part ij en

in de landen. Gezien het feit dat vrouwen
minder politiek geïnteresseerd zijn, minder snel op de hoogte zijn van nieuwe
po litieke stromingen en sowieso minder
snel op ee n ni euwe, politieke buitenstaander zullen stemmen (bv. Roth, 1989) ,
voorspelden we dat in landen waar PRR
popu lairder is en een minder populi stisch
imago heeft , de genderverschill en kleiner
zijn . De bevindingen uit ons onderzoek
onderschreven deze verwach ting echter
niet. In de landen waar PRR popula ird er
is en minder een 'ou tsider' -im ago heeft,
lijkt de gender gap niet kleiner te zijn dan
in de landen waar dat niet zo is.
Kort samengevat blijkt uit ons onderzoek dat, hoewel er een algemene gender gap in PRR-stemgedrag kan worden
vastgesteld, er belangrijke cross-nationale
versch illen zijn in de mate van de gender gap . In sommige landen stemmen er
verhou dingsgewijs evenveel mannen als
vro uwen op deze partijen, terwijl in andere landen er een veel duidelijker manvrouwonderscheid zichtbaar is. In landen
waar grote verschi ll en zijn , ko nden deze
deels verklaard worden door de verschillende posities die mannen en vrouwen innemen op de arbeid smarkt. Er blij ft echter nog veel ondu id elij kheid bestaan over
waarom over het algemeen mannen meer
geneigd zijn te stem men op popu list isch
radicaal rechts. Het ligt voor de hand om
te kijken naar hoe verschillende Europese
PRR-partijen het thema gender bespreken,
zowel in hun verkiezingsprogramma 's als
in hun publieke optredens. Wellicht zou
dat kunnen bijdragen tot de verklaring
voor de verschi llen in de grootte van de
gender gap in PRR-stemmen.
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substantiële
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vrouwen door mannelijke,
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parlementsleden
Karen Celis en Silvia Erzeel

EEN SAMENVATTING VAN
Celis, K. & Erzeel, S. (2015) . Beyond th e Usua l Su spects: Non-Left , Ma le a nd Non-Feminist MPs and the Su bsta n ti ve Represen tation of Women . Governmenl & Opposition,

50 (1), 45 -64.

De laa tste ja re n is het aa nta l vro uwe n in

voo ral linkse e n fe mini sti sc he vro u we n

politi eke asse mb lees in Europa d ras ti sc h

fe rve nte ac to re n in de sub stan ti ële ver-

toegeno me n. Pa ra ll el aa n di e stijging hee ft

tege nwo o rdi ging va n vro u wen te zijn.

zich in de lite ra tuur ee n breed deba t

0111 -

Waar tot nu toe ec hter we inig aa ndac ht

wi kkeld over de gevo lge n va n di e vrou -

aa n werd bes teed , is de ro l va n rec htse

we lij ke aa nwezigheid , me t na me rond de

pa rt ijen, manne n e n niet- fe mini stische

vraag of de aa nwezigheid va n vrouwe-

pa rlement slede n. Deze actore n zijn doo r-

lij ke verkoze ne n ook de ve rt ege nwoordi-

gaans ' mind er acti ef' in de ve rt ege nwoor-

gin g van vrou wenbelange n bevordert. De

diging van vrouwen, maa r daa rom niet

empirische res ultaten zijn tegenstrijdig.

inactief. Welke bijdrage leveren zij aan

Enerz ijds tonen studi es aan dat vrou -

de vertege nwo ordiging va n vro uwen be-

wen we l degelijk m ee r ge neigd zijn dan

la ngen? Een ex tra reden waaro m hierover
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man nen om de belange n va n vrouw e n te

meer ond e rzoe k nodig is, is de va ststel-

0

beha rti ge n , voo ral wa nn ee r ze de ins ti-

ling dat eerd e re s tudi es vaa k ve rtrekke n

tutio nele ruimt e hebben o m da t te doe n .

va nuit specifie ke o nde rzoe kd esig ns di e de

0
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:x,
N

Anderzij ds is de ka ns da t vro uwe n ·een

bijdrage n va n ma nn en en rec ht se pa rt ijen

versch il ma ke n ' voo r vrou we n a fh a nkelijk

mogelijk minima lisere n o f ne utra li sere n .

va n alle rh a nde co ntex tfac to re n e n b li jke n

Studies di e de ge vo lge n va n de toena me
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in het aa nt al vrouwen voo r de beharti ging va n vrouwenbelange n onderzoeken,
kijken bij voo rbeeld voo ral naar linkse
partij en, omd at daa r het aa nt al vrou wen
eerder toena m da n in rec ht se partij en.
Daa rnaast hanteren ond erzoekers noga l
vaa k een defin iti e van vrouwenbelange n
di e gebaseerd is op een fem inisti sc he of
links- progress ieve int erpretatie. Een dergelijke definiti e brengt voo ral femini sti sche vro uwen en linkse pa rtijen naar voo r
als behartigers van vro uwenbelangen .
Met deze probleemstelling in het achterhoofd fo rmuleerden we de vraag of een
meer ind ucti eve en 'open ' benadering ons
zou toelaten om een bredere waaier aa n
actoren in de substa ntiële vertege nwoo rdiging va n vrou wen te detecteren . Met
een ' indu ctieve/ open' benadering bedoelen we da t we ni et de ro l van een voo raf
bepaalde groep van vert ege nwoo rdigers
ond erzoeken of de inh oud va n vrou wenbelangen op voorha nd vas tl egge n. Kun nen we op di e man ier ni euwe groepen
vertege nwoordigers va n vrouwen ontdekken? Om deze vraag te bea ntwoorden,
anal yseerden we nieuwe gegevens verzameld in het kader va n de Europees vergelijkende PARTIREP MP-s urvey (http://
ww w. pa rti rep.eu/ da ta fiIe/ co m para ti vemp-survey). Deze survey onderzocht tu ssen 2009 en 2011 de attituden en gedragingen va n nationale en (waar mogelijk)
regionale parlementsleden in 10 Europese
land en: België, Duitsland , Hongarij e, Ierland , Nederland , Noo rwegen, Pol en, Portugal, het Verenigd Ko ninkrijk en Zw it se rland.
De ' in ductieve/ open' benadering werd
geo perationaliseerd door middel va n het
'kritische actor' -co ncept. Dit co ncept tracht

Cll

:::i
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actoren te identificeren "w ho initiale poli cy
proposa ls on their own and/ or embolde n
others to take steps to pro mote poli cies
for wom en, rega rdless of the num ber of
female representati ves" (C hil ds & Kroo k,
2009 , p. 138). Kriti sc he acto ren worden
ni et in de eerste pl aa ts geken merkt door
hun geslac ht of ideo logisc he opvattingen.
De definitie doet verder geen uitspraken
over de ideo logische lading van vro uwenbelangen. Kriti sche actoren ondersc heiden zich daarentegen door het fei t da t ze
sterk gemotiveerd zijn om de belangen
van vrouwen te promoten en die houding
omzetten in daden. De groep va n kriti sche
actoren werd geïd entificeerd op basis van
drie surveyvragen: we bekeken (1) in welke mate parlementsled en belang hechten
aa n de vertege nwoordiging va n de perspecti even en belangen van vro uwen, (2)
in welke mate ze aa ngeve n de belangen
va n vrou we n te behartigen ti jdens fractievergaderin ge n en (3) in welke mate ze
samenwerken met and ere partijen om de
bela ngen va n vro uwen te vertege nwoo rdi gen. Parlement sleden die hoog scoorden
op all e vrage n werd en geïd entifi ceerd als
kritische actoren. Zo werden 263 va n de
906 parlementsleden in de PA RTIREP-s urvey (of 29 %) geïdentificeerd als kriti sc he
actoren.
Onze res ultaten tonen aa n dat deze
inductieve benadering een veelheid en
een grotere verscheid enheid aan actoren
in de substa ntiële vertegenwoo rdiging
va n vrouwen op de kaa rt zet. Hoewel
vrouwen, linkse pa rtij en en femini st isc he
parl ementsleden de meerderheid blijven
uitmaken, is in de meeste Europese landen het beharti gen va n vro uwenbelangen
geen exclu sieve aa ngelegenh eid van de
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'bekende gezichten ', me t na me linkse,

li stische partijen neemt mee r da n de he lft

feministische en vro u wel ijke parlements-

va n de kritische actore n een ste rk femini s-

leden. Nie t minder dan éé n derde van de

ti sch profiel aa n . Ze hechten veel belang

kritische actoren in on ze s tudie behoort

aan gelijkh eid e n gelijke kansen tuss e n

tot een (centrum)rechtse pa rtij en plaatst

mannen e n vro uwen, ond e rs te un e n de le-

zichzelf in de rechtse vle ugel va n hun

gi timiteit van ge nderquota's , o nd erschrij-

partij. Binnen de gehele set kritische ac-

ven he t nut van vrouw e no rga ni saties en

toren be hoort 12,6 % tot een libe ral e par-

houden regelm a tig contact met vro uwe n-

tij , 11 ,5 % tot ee n christendemocratische

beweginge n in hun land. In rechtse par-

partij, 9,6 % tot een conservatieve pa rtij

tijen is die band veel zwak ker : ee n grote

en 1,5 % tot ee n radicaal rechtse pa rtij .

meerderhe id van de kritische actoren in

Bovendien is e r behoorlijk wat var iat ie

liberale, co nserva ti eve en radi caa l rech tse

tussen lande n. In Duit sland , Noorwege n,

partijen h ee ft ee n lagere inscha ttin g van

Portugal en Zw it serland zijn het vooral

de feministi sc he items en hee ft mind er

socia li sti sche en groen e pa rl e mentslede n

co ntact me t vro uwe nb ewegingen .

die 'kriti sch ' handelen voo r vrouwen. In

De identificat ie van deze versc heide n-

België zijn christendemocratische en li -

heid va n de kritische actoren in de s ub -

bera le pa rlementsleden bijna even vaak

s tanti ële vertege nwoordi ging van vro u-

geneigd om de belange n va n vro uwen te

wen is belangrijk e n reikt pistes aa n voor

behartigen a ls linkse partijen. In het Ver-

verder empirisch onderzoek , bijvoorbeeld

enigd Koninkrijk brengt de Co nservative

naar wat deze actore n motiveert om vrou-

Party ee n belangrijke bijdrage. In Ierland

we nbela nge n te behartigen. Maar de em-

telt Labour geen enkele kriti sche actor,

piri sche res ultaten wijzen e r ook op dat

terwijl de helft van de kriti sc he actoren

meer th eo re ti sche innovati e nodig is in

een libe ral e ac htergrond heeft.

onderzoek naa r de substantiële ve rte-

Onze resu ltaten tonen ve rd e r ee n inte-

genwoordiging van vrouwe n. Als rechtse

ressant e inte rac ti e aan tuss en de politieke

kritische ac toren een lagere in schatting

ideologi e e n he t geslacht van kritische ac-

hebben va n feministische id ea le n, hoe

toren. Vooral in linkse partijen z ijn vro u-

moeten we hun

wen de meest fe rve nte actoren; in rech tse

claims over vro uwen dan norm a ti ef eva-

partijen z ijn ma nn e n meer actief. Deze

lueren?

(recht s-conserva tieve)

vaststelling beves tigt dat ee n focus op de

,:,

bijdrage n va n vro uw elijke parlements-
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vertegenw oordiging van vrouwen niet a l-
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leen de bijdragen van ma nne n onderschat, maar ook die va n rec htse partij e n .
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Ook s telden we vast da t de relatie tusse n
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' feministische ' attituden e n de beharti-
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Gendermainstreaming in de
praktijk?
De case van EU-ontwikkelingssamenwerking met Rwanda
onderzocht
Petra Debusscher

EEN SAMENVATTING VAN
Debusscher, P. (2014): Gender Mainst reaming on the Ground? The Case of EU Development Aid toward s Rwanda', European lntegration Online Papers, Specia l Issue 1,
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In dit a rtikel ga ik na waarom ge nd er

en vro uw e n te bevorderen. Hoewel er in

nauwelijks geïntegreerd is in het ontwik-

de prak ti jk een grote verscheidenheid is

kelingsbeleid van de Europese Unie (EU)

in de mate van mainstreaming in de ver-

met Rwanda, hoewel zowel de Rwandese

schi ll ende

overheid a ls het Directoraa t-generaal voo r

voo ral ontwikkeli ngssamenwerking ero m

Internationale Samenwerking en Ontwik-

bekend een best performer te zijn. DG

EU-beleidsdomeinen,

staat

ke ling van de EU (DG DEVCO) in de lit e-

DEVCO is bovendien al twee decennia erg

ratuur bekendstaan als uitermate gender-

acti ef bezig met he t promoten van gender-

vriendelijke ac toren.

mainstream ing via ee n indrukwekkende

Sind s

Wereldvrouwenconferenti e

reeks beleidsdocumenten, het ontwikke-

van de Verenigde Naties in Peking in 1995

de

le n van praktische instrumenten e n het

- waarin de EU een grote rol speelde -

investeren in training van haar stafleden.

heeft de EU de strategie van gendermain -

Ook Rwanda staat erom bekend een

1::i::

stream ing oma rmd , dat wil zeggen dat

voorloper op het vlak va n ge nd e rge lijk-

:::;

zij zich ertoe engageert om een gender-

heid te zijn . In 2008 was Rwanda het eer-

\..J

perspectief te integreren in elk beleidsdo-

ste land ter wereld m et een vro uw elijke
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mein, in elke fase van het beleidsproces ,

meerderhe id in het parlement en het land

zodat elke beleidsactor meewerkt aa n het

blijft sind sd ie n de wereldwijde nummer

promot e n van

Sinds

één op dat vlak. De Rwandese grondwet

0

1997 heeft de EU zich ook verdrags rech -

bevat daarnaast enkele belangrijke prak-

0

telijk verbonden om in al haar activiteiten

ti sche bepalingen omtrent gendergelij k-
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e n beleidsdomeinen ongelijkh eid weg te

heid en de Rwandese over heid ziet de
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werken e n de gelij kheid tu ssen mannen

ge lijkh e id tussen ma nn en e n vrouwen
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als ee n centraal en integraal deel va n

beleid dat doorspekt is van genderstereo-

haar moderniseringsbeleid. De regering

typ e n. De instituti one le praktijken va n de

ondernam bovendien ve rschillend e ini-

EU, zoa ls onder a nd e re het geb ruik va n

ti at ieve n om genderexpertise structureel

bud ge thulp, drage n bove ndi e n structureel

en op hoog niveau te verankeren in het

bij tot de marginalisering van Rwandes e

sta a tsa ppa raa t.
Ondanks deze veelbelovende co mbinati e blijkt uit documentanalyse en veldon-

vro uwe norga nisaties. Dit is problematisch
in he t lic ht va n de ee rd er a ut o rit a ire trekken van he t regi me.

derzoek dat ge nd er in de prak tijk nauwe-

Hoewel de EU a l erg veel geïn vesteerd

lijks aan bod kwa m in het EU-Rwandees

heeft in het opbo uwen van experti se rond

ontwi kkelingsbeleid van 2008 tot 2013.

ge ndergelijkh eid, is deze expe rti se na uwe-

Om deze fascinerende puzzel bloot te

lijks gesitueerd aa n de top va n de hiërar-

legge n en de in stitution ele processen te

chie en verdwijnt deze ook sys te ma ti sch

ontwa rren die gender onzichtbaar ma ke n

uit de organi sa ti e. Binne n de Europese

doo rh ee n h et proces va n besluitvorming

instell inge n, en voora l binne n de in stel-

en implementa ti e, analyseer ik de ve rschil -

lingen di e zich met extern beleid bezig-

le nd e ac tore n , hun ve rb a nd en, de (i n) for-

houden , is er bovendien ee n significante

mele regels waardoor z ij geleid worden,

ge nd e rkloof, waarbij de hoogs te beleid -

en de gendermachtsrelati es die hi eri n spe-

s makers voornamelijk mannen zijn . Ook

le n . De ana lyse va n ge nd e rma chtsrelaties

in de EU-vertegenwoordiging in Rwa nd a

stelt o ns immers in staat om na te gaan

is deze trend waa rn eembaar en worden

hoe bepaalde beleidsuitkom ste n e n hun

ge nd e rste reo typen ge reprodu ceerd in re-

conseq ue nti es tot stand kom e n .

krutering e n werkcultuur, wat invloed

In he t a rtikel wordt aangetoond dat de

hee ft op de fo rmul erin g van he t beleid e n

formele en informele regels va n de EU op

het bepa le n van wat wel of niet relevant is

het vlak va n ge ndergelijkh eid sdoels tellin -

in de impl ementa ti e. De case legt met an-

gen nauwelijks aa n elkaar gekoppeld z ijn.

dere woorden een asy mm etrisch machts-

De hoogste fo rm ele EU-regels waarin ge-

spel bloot binn e n de EU-in stituties, waar-

steld wordt dat gender in elk aspec t va n

bij vro uwe n enerzijds en actore n di e rond

elk bele id sdom ein gemainstreamed moet

genderth e ma 's werken anderz ijds he t on-

worden, blijken in de praktijk los te staan

derspit del ve n in de strijd om midd ele n e n

van de informe le norm e n , praktijke n en

om welke ideeën ertoe doen.

logica in de uit voe ren de ex te rn e di e nsten

Het

gelimiteerde

gendergelijkhe id s-
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van de EU. De informe le modus operandi

frame

in de EU- Vertegenwoordi ging in Rwanda is

sluit bovendien nauw aa n bij het frame
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o m de doelstelling va n gendergelij kheid te

van de Rwandese rege ring. Daa rbij wo rdt

0

zien a ls redundant e n ondergeschikt aa n

gend e rgelijkheid in de praktijk vooral in -
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ande re doelstellingen . Op het terrein leidt

strumenteel ingezet om ee n eco nomi sch

dit tot lo ut er ceremonieel gedra g van EU-

groeibeleid te ondersteunen. De focus van

acto re n voo r wat betreft gendermainstrea-

de Rwa ndese overheid lijkt daa rbij te lig-

ming en tot ee n gelimiteerd in strum e nteel

va n

de

EU-vertegenwoordiging

ge n op het macroniveau e n he t genereren
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van mooie sta ti sti eken die dono ren aan-

zijn ec ht er ni et gelij k z ijn aan deze van de

trekken, terwijl onderliggende processen

overh eid en zij wensen onafhankelijk het

van soc ia le e n genderongelijkheid wo rd en

beleid onder de loep te kunnen nemen .

genegeerd. Criti ci hebbe n ec hter gewaar-

In deze co ntex t bekritiseren genderact i-

schu wd dat he t ambitieuze en s nel door-

visten de grote som EU-b ud gethulp die

gedreven moderniseringsbeleid de socia le

rechtstreeks naar de overheid gaa t, om -

onge li jkheid in Rwanda doet toenemen.

dat op deze manier het middenveld wordt

Vooral rurale vro u wen in een context van

o mzeild.

armoede lijken de dupe te zijn van recen te beleidsmaatregelen . De Rwandese

Ik besluit dat he t grootste struikelb lok

voor

een

gegendermainstreamed

overheid krijgt bovendien kritiek op haar

EU-Rwand ees ontwikkelingsbeleid

top-downbeleid, waarb ij de noden van

oorzaakt wordt door de informele modus

gewone mensen opzij worden gesc hoven

operandi van EU-actoren op het terrein,

ge nd ergelijkheid

ve r-

ten voorde le van de moderniseringsagen-

waarbij

da . Ook de re la ti e van het regime met het

wordt a ls redundant en ondergeschikt

gepe rcipieerd

middenveld en in het bijzonder met vrou-

aan ande re doelstellingen. In comb ina ti e

wenorga ni sa ti es is een h eikel punt. Het

met de econom isch georiënteerde e n ge-

middenveld word t geacht zic h mee in te

limiteerde gendergelijkheidsdoe lstellinge n

zett en voor het bereiken van de doelstel-

op het Rwandese niveau, leidt d it tot de

lingen van overheidsprogramma's en een

afwe z igheid van een s ubsta ntieel gender-

kritische blik wo rdt nauwelijks ged uld.

gelijk heidsbeleid in de praktijk van de EU-

De doelstellingen van ge nd erac ti visten

Rwandese o ntwikkelingssa me nwe rking.
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Auteursrichtlijnen Res Publico
I. Voor ALLE BIJDRAGEN, zowel voor de wetenschappelijke artikelen als

voor de rubrieken, gelden volgende voorschriften:
- Publicatie in het Nederlands.
- Auteurs geven aan of ze hun bijdrage insturen als wetenschappelijk artikel, dan wel als rubrieksbijdrage (essay, symposium, boekbespreking), naar
res.publica@acco.be.
- APA-referentiesysteem, zowel in de tekst als in de bibliografie op het einde
van de bijdrage.

II. Voor de TWEE DELEN AFZONDERLIJK gelden voorts volgende voorschriften:
- Wetenschappelijke artikelen:
- maximum 10.000 woorden, inclusief abstract, referenties, voetnoten en bibliografie
- bestaan uit 4 onderdelen: titel, Engelstalig abstract en titel, corpus en
bibliografie
- Engelstalig abstract en titel: 100-150 woorden
- Engelstalige keywords: maximum 6
- corpus: In de inleiding worden doel , motivatie en context van het artikel
uitgelegd .
- enkel literatuur met rechtstreekse relevantie voor h et onderwerp van het
artikel dient te worden opgenomen, uitgebreide empirische details worden
beter niet in de tekst zelf opgenomen
- titels en tussentitels: 5 niveaus mogelijk, gebruik Arabische cijfers
- niveau 1: gecentreerd en standaard lettertype
- niveau 2: gecentreerd en cursief
- niveau 3: links uitgelijnd en cursief
- niveau 4: linkse insprong, cursief, eindigt m et punt. Tekst volgt meteen.
- niveau 5: GECENTREERD EN HOOFDLETTERS
- het aantal voet- en eindnoten moet tot een minimum worden beperkt
- tabellen en figuren worden in de tekst ingevoegd en aangeduid met Arabische cijfers
- artikels worden in Word-versie ingediend
- auteurs verklaren in begeleidende e-mail dat het ingezonden artikel in deze
vorm niet bij een ander tijdschrift werd ingediend of gepubliceerd
- aantal woorden van het artikel wordt in begeleidende e-mail meegegeven
- auteursgegevens: naam, correspondentie- en e-mailadres worden in afzonderlijk document bij het artikel gevoegd

- Rubrieken
- Politiek essay: maximum 7.000 woorden
- In 'het politiek essay' publiceren we artikelen die belangwekkende bijdragen leveren tot het publieke debat. Het politiek essay is een opiniërend artikel waarin auteurs, gehinderd door en gebaseerd op hun wetenschappelijke kennis, duidelijk stelling nemen ten aanzien van een
maatschappelijk relevant onderwerp.
- Symposium: verschillende bijdragen - samen maximum 7.000 woorden
- In 'het symposium' nemen academische en praktijkpoliticologen stelling
in over actuele dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische
politieke bedrijf tot voorwerp hebben, als thema 's die in het bredere politieke leven beroering wekken.
- Van de publicatietaal van politicologen tot het gebruik van opiniepeilingen door de massamedia: al die onderwerpen waar politicologen iets
over te melden hebben, maar het er doorgaans niet over eens zijn .
- Res Publica zoekt het debat op en brengt er verslag over uit. Verschillende auteurs nemen positie in tegen resp. voor een centrale stelling die
door de rubriekverantwoordelijken van de redactie kort wordt ingeleid.
- Onderzoek uitgelicht: maximum 1000 woorden
- In 'Onderzoek uitgelicht ' wordt interessant , prestigieus en belangwekkend politicologisch onderzoek van Vlaamse en Nederlandse bodem in
de spotlight geplaatst. Auteurs vatten een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel samen op een toegankelijke manier in 750 tot 1000
woorden. Voorwaarde voor selectie van bijdragen is recente publicatie in
een gerenommeerd internationaal politicologisch tijdschrift (maximaal
twee jaar geleden) en een eerste of tweede auteur dan wel een meerderheid van co-auteurs die ve rbonden zijn aan een Vlaamse of Nederlandse
academische instelling. Lezers van Res Publica blijven hierm ee op de
hoogte van belangrijke theoretische en methodologische ontwikkelingen
in het bredere vakgebied.
- De klemtoon ligt op een samenvatting van het oorspronkelijke artikel.
Desgewenst ka n dit gekaderd worden in het bredere onderzoek dat aan
het artikel ten grondslag ligt. Voor figuren en tabellen wordt best naar het
oorspronkelijke artikel verwezen; noten worden best gemeden.
Voor een uitgebreide beschrijving van de auteursrichtlijnen:
www.respublica.be

Saskia Sassen

'

I

/ \

Uitstoting
Brutaliteit en complexiteit
in de wereldeconomie

SASKIA ~ ASSEN

UITSTOTING
BRUTALITEIT li
COMPLEXITEIT IN DE
WERELDECONOMIE

ISBN 9789462922372
336 blz.
€ 34,00 (excl. verze nding skosten)

Almaar meer regeringen voe-

'Alle huidige vormen van

één individu, een bedrijf of

ren een besparingsbeleid . De

kennis en technologie wor-

een regering kan teweeg-

inkomensongelijkheid stijgt.

den al te vaak op zo'n manier

brengen.

De werkloosheid ook. Miljoe-

ingezet, dat ze elementaire

Alsof het nog niet genoeg

nen mensen leven ontheemd,

wreedheden veroo rzaken',

was: de enorme comp lexi-

in geva ngensc hap of zi jn op

aldus Saskia Sassen. Ze

teit van de we reldeconomie

de vlucht voor conflicten.

ve rwi jst daarmee naar de

maakt het haast on mogelijk

Land- en waterreserves raken

complexiteit van financiële

om te zeggen wie ve rant-

uitgeput ...
Is er een verband tussen al

systemen. Naar de technische

woordelijk is voor de uitwas-

expertise die exploitatie van

sen ervan .

het mili eu ve roorzaakt, zoa ls

deze ontwikkelingen? Auteur

bijvoorbeeld in de mijnbouw.

In een nuchtere ana lyse actu-

Saskia Sassen meent van wel.

Naar de juridische deskun-

aliseert Saskia Sassen ons be-

Ze stelt dat we de huidige so-

digheid va n rijke landen, die

grip van de were ldeconomie

ciaaleconomische en ecologi-

daardoor terrein winnen ten

in de 21 e eeuw. In Uitstoting

sc he ontwrichting niet meer

koste van arme landen. Die

laat ze een systeem zien, met

kunnen vatten in termen

rijke landen hebben zich ont-

verwoeste nde gevolgen, zelfs

van armoede en on recht .

wikkeld tot machtige actoren

voo r wie zich onkwetsbaar

Ze lf gebruikt ze de term

in een cluster van kennis en

waant. Ze legt daarbij ve r-

'uitstoting' om de gelijkeni s

belangen . Zij ondernemen

rassend e verbanden om de

tussen al die ontwikkelingen

acties, waarvan de gevolgen
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Efficiëntie is hét codewoord

denken domineren. Ze lijken

op doelen, resultaten en

van onze tijd. Voo rtdurend

de heilige graal van onze

trajecten gericht is, vergeet

wee rklinkt de roep om allerlei

maatschappelijke organ isatie

namelij k één zaa k: dat ve le

domeinen van het leven

geword en . Het zijn haast ab-

goeie di ngen va nzel f komen,
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of dat ze slechts moeilijk
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gestuurd kunn en wo rden .

ve rkee r. .. We moeten meer

zijn en die zogenaamd ove ral

Betekent dat dan dat we

doen met minder. Dat vereist
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efficiëntie en doelmatigheid

dat we ons liefst zo concreet

sorteren.

vol ledig moeten uitbannen?

mogelijke doelen stellen en
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dat we die dan ook proberen

Toch hebben die principes

dringend op zoek naar een

te realiseren . Efficiëntie en

ook een keerzi jde. Ze heb-

nieuwe levenskunst.

doelm atig streven gaan dus

ben neveneffecten die we l

hand in hand.

minder tastba ar zijn, maar

Dit boek maakt deel uit van

ons raken in ons diepste,

de reeks Kennismake rs. In

In dit boek gaat Yoni Van

existentiële wezen. Want wat

deze reeks versch ijn en boe-

Den Eede na hoe efficiëntie

als we voo rnam elijk va nuit de

ken va n auteurs die kritisch

en doelm atigheid vergaand

efficiëntiegedachte beteke-

reflecteren op be langrij ke

ons leven zijn gaan bepalen

nis proberen te geven aan

maatschappelijke problemen

en intu ssen onze manier van

ons bestaan? Wie obsessief

en evoluti es van va nd aag.
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fa mili ale en socia le netwerken

supe rdi ve rsiteit ve randert

rin gen van transmigranten en

over grenze n heen . Kunnen

mi gratie. Naast de klassieke

neem t de uitdag ing en voo r

hulpve rl eners inspelen op

m igratie - van een land van

hulpve rl eners en lokale bestu-

deze netwerken?

herko mst naar onze samen le-

ren onder de loep . Transmi -

ving - ontstaan co mpl exere

granten zijn geen evidente

migratiepatronen. Bij trans-

groep voor hulpverleners.

Op basis van een ve rkennend onde rzoek bij M a-

m igratie of meervoud ige mi-

Ze zijn nieuwkomers die hun

rokkaanse, Ghanese en

gratie komen migranten aan

weg in het socia le ve ld nog

Braziliaanse transmigranten

na een ve rblijf in meerd ere

ni et kennen. Hun ve rwach-

in Brussel en Antwerpen

landen. In de steden, maar

ti ngen zijn gekleurd door
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ook in kleinere gemeenten,

ervaringen in andere landen.

were ld van transmigranten,

zien we een groeiende g roep
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hun we lzi jn snoden en hun

van t ran smigranten in kwets-

de t ijdelijkh eid va n hun ve r-

beroep op formele en in for-

bare socia le situaties. De

blijf maken hulpverlenings-

mele hulpverlening. Tegel ij k

tijdelijkheid va n hun ve rblijf

relaties moei lijker. Tran sm i-

reiken ze best practices aan

bepaalt hun leven.

granten leven bovendien in

voor hulpverleners.
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