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Hervormen en herverdelen
Is de links-rechtslijn de enige conflictlijn op het
sociaaleconomisch terrein?
Simon Otjes

ABSTRACT: Reform and Redistribution. Is the Left-right Line the Only
Line of Conflict on Social-economic Issues?

Th is article shows that the economie left/ right dimension does not always suffice to
understand the social-economic policy positions of politica! parties. lt focuses on social-economic decision-making in the Netherlands in 2012. The increase of the government pension age, which was championed by parties of the left and the right and
opposed by parties of the left and the right, is taken as a prime example of an issue
where decision-making did not follow the left-right line of conflict. The article continues to show that party policy positions on a number of more important welfare state
refo rms do not follow the left/ right line of conflict, but rather a reform line of conflict
that divides parties from the left and the right into pro-European reform ers and Eurosceptic defenders of the existing welfare state.
KEYWORDS: policy positions, economie issues, left-right polities, politica! space,
the Netherlands; sealing

1.

Inleiding 1

Na een discussie van 6 jaar stemde de Tweede Kamer in 2012 in met de ve rhoging
van de pensioengerechtigde leeftijd . De discussie over deze beeldbepalende sociaaleconomische hervorming volgde niet de links-rechtstegenstelling die men zou mo-
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gen verwachten bij sociaaleconomische onderwerpen: de rechtse PVV en de linkse
SP verzetten zich het langst tegen de maatregel die oorspronkelijk werd voorgesteld
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door de middenpartij 066. De vraag die centra al staat in dit artikel is of de verhoging
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van de pensioenleeftijd een uitzondering vormt op de algemene regel dat de linksrech tslijn Nederlandse partijen op sociaaleconomische onderwerpen scheidt, of dat
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er meer onderwerpen zijn waarbij dit het geval is. Is er wellicht sprake van een
tweede conflictlijn die partijposities op sociaaleconomische onderwerpen bepaalt?
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Bijna al het onderzoek over partijpositionering deelt de aanname dat de linksrechtslijn partijen op sociaaleconomische onderwerpen scheidt. Links steunt overheidsinterventie en streeft naar sociaaleconomische gelijkheid, terwijl rechts gelooft in marktoplossingen en meent dat sociaaleconomische ongelijkheid nuttig
kan zijn (Bobbio, 1996; Downs, 1957). De centrale discussie onder onderzoekers
van partijposities betreft de vraag of standpunten op andere onderwerpen zoals
milieu, moraal en migratie, ook in de links-rechtslijn opgenomen kunnen worden
(Mair, 2007; Pellikaan, De Lange & Van der Meer, 2007; Van der Brug & Van Spanje,
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2008).
Dit onderzoek heeft een verkennend karakter. Het bekijkt in hoeverre de standpunten van partijen over de pensioenleeftijd een uitzondering vormen op een algemene regel dat partijposities in het sociaa leconomisch domein de links-rechtslijn
volgen. Dit artikel richt zich hierbij op de posities van Nederlandse partijen ten
tijde van de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Dit artikel vindt dat ook partijposities met betrekking tot hervormingen van de arbeid smarkt en investeringen in
onderwijs niet in termen van links en rechts geduid kunnen worden en dat deze
posities opvallende gelijkenissen vertonen met de discussie over de pensioenleeftijd. Er is een nieuwe tegenstelling zichtbaar tussen in sociaaleconomische zin
hervormingsgezinde partijen en in sociaaleconomische zin behoudende partijen.
Het artikel onderzoekt ook hoe deze nieuwe tegenstelling geïnterpreteerd zou
moeten worden. Hierbij heeft het bijzonder oog voor het feit dat de onderzoch te
periode een speciale periode is, namelijk pal in de Europese schuldencrisis. Gedurende deze periode heeft de Europese Commissie haar invloed over nationale
begrotingen uitgebreid (Bauer & Becker, 2014). Dit heeft euroscept ische partijen de
mogelijkheid geboden om een eigen sociaaleconomische retoriek te ontwikkelen
waarin zij zich afzetten tegen "[h]et dictaat van Brussel om de economie kapot te
bezuinigen" (PVV, 2012, p. 18) c.q. "Europese dwingelandij" (SP, 2012 , p. 59) . De
partijen die sociaaleconomisch behoudende posities innemen, zijn juist de meest
eurosceptische. Dit duidt erop dat deze nieuwe tegenstelling mogelijk samenhangt
met de invloed van de Europese Commiss ie op het Nederl andse begrotingsbeleid
en het verzet van eurosceptische partijen hiertegen. Daarom heeft dit onderzoek
waarde buiten Nederland: wellicht is niet alleen in Nederland maar ook in andere
Eurolanden een Europese dynamiek toegevoegd aan sociaaleconomische besluitvorming.
Dit artikel bespreekt eerst de literatuur over de dominante rol van de sociaal economische links-rechtslijn in modellen van partijposities. Vervolgens komen de
verschillende manieren om partijposities te meten aan de orde. Daarop volgt de
introductie van de posities van Nederlandse partijen in termen van de sociaaleconomische links-rechtsl ijn. Daarna kijkt dit artikel kort naar de ontwikkeling van
partijposities met betrekking tot de pensioenleeftijd, om vervolgens te onderzoeken of deze hervorming een uitzondering was of dat er meer sociaaleconomische
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onderwerpen zijn waarop partijposities de links-rechtslijn niet volgen. De vraag
of deze partijposities die de links-rech tslijn tarten samen een nieuwe conflictlijn
vormen, staat centraal in de laatste paragraaf van dit artikel.

2.

De sociaaleconomische links-rechtslijn

Onder politicologen is er een brede consensus dat partijposities op sociaaleconomische onderwerpen een onderliggende links-rechtslijn volgen (Bobbio, 1996;
Downs, 1957; Kriesi et al., 2008; Mair, 2007; Noël & Thérien, 2008; Pellikaan et
al., 2007; Van der Brug & Van Spanje, 2009). De links-rechtslijn is zeer dominant
in het debat over partijposities. De vraag die vaak wordt opgeworpen is of er
naast de links -rechtslijn andere conflict lijnen nodig zijn om partijposities op nieteconomische onderwerpen, zoa ls milieu, migratie en moraliteit te begrijpen of
dat de links-rechtslijn een 'superissue' is, dat partijposities op alle onderwerpen
scheidt (Inglehart, 1984; Mair 2007). De vraag of één conflictlijn vo ldoet voor alle
sociaaleconomische onderwerpen wordt niet opgeworpen. Waar er dus discussie
is over het aantal conflict lijn en die een rol spelen op niet-sociaaleconomische
onderwerpen, is de links-rechtsconflictlijn dominant in het sociaaleconomisch
domein.
Een conflictlijn is een consistent meningsverschil tussen politieke partijen: dat
betekent dat politieke partijen die het eens zijn over één onderwerp (bijvoorbeeld
het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd) het ook eens zijn over een ander
onderwerp (zoals het liberaliseren van de arbeidsmarkt). Dit onderzoek richt zich
dus expliciet niet op kiezers. De structuur van de kiezers- en partijenruimte hoeft
niet identiek te zijn (Van der Brug & Van Spanje, 2009).
In de politieke wetenschap is er zoa ls gezegd brede overeenstemming dat sociaaleconomische beleidsposities gestructureerd worden door een links-rechtslijn. In
de kern gaat deze confl ict lijn over de organisatie van de economie. Twee onderdelen worden hierbij vaak genoemd. De eerste is de klassieke vraag van Downs: " [hl
oeveel overheidsinterventie in de economie zou er moeten zijn?" (Downs, 1957,
p. 116, vertali ng door auteur). Rechts steunt hierbij het vrijemarktprincipe en links
overheidsingrijpen. Het tweede element is sociaaleconomische gelijkheid. Dit is
volgens Bobbio (1996) het centrale onderdeel van de links-rechtstegenstelling. Hij
stelt dat "de tegenstelling tussen links en rechts overeenkomt met het verschil tussen het streven naar gelijkheid en het streven naar ongelijkheid" (Bobbio, 1996,
p. 69, vertaling door de auteur). Links steunt de herverdeling van inkomen terw ijl rechts sociaaleconomische ongelijkheid accepteert, omdat die mensen aanzet
tot prestatie. Andere auteurs, zoa ls Noë! en Thérien (2008, p. 19) benadrukken
dat links en rechts een andere invulling van gelijkheid voor ogen hebben: gelijke
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rechten (voor rechts) en gelijke uitkomsten (voor links) . Links en rechts zijn het
oneens over middelen en doelen : links steunt de nationalisatie van sectoren, hoge
belastingen en hoge uitkeringen. Rechts vertrouwt op ondernemingsgewij ze productie, steunt lagere belastingen en lagere uitkeringen.
Het belangrijkste debat in de studie van partijposities betreft de vraag of de
links-rechtslijn alleen volstaat om alle partijposities te begrijpen. Pellikaan en collega 's (2003, 2004, 2007), Kitschelt (1994; Kitschelt & McGann, 1995) en Kriesi en
collega 's (2008) bieden een tweedimensionale interpretatie van de politieke ruimte.
De eerste conflictlijn is de sociaaleconomische links-rechtstegenstelling. Deze betreft sociaaleconomische onderwerpen. Volgens Kriesi en coll ega's (2008 , p. 13)
heeft globalisering de ' klassieke' sociaaleconom ische links-rechtslijn versterkt: de
vrijemarktpositie werd assertiever, omdat de nationale econom ie de internationale
competitie moet aankunnen; de voorstanders van overheidsinterventie werden
juist defensiever om burgers te beschermen tegen globalisering. Daarnaast spelen
culturele thema 's (migratie, integratie en veiligheid) een steeds grotere rol in de
politiek. De politisering van deze thema's heeft geleid tot het ontstaan van een
tweede conflictlijn (Kriesi et al., 2008, p. 181; Pellikaan et al., 2008): een tegenstelling tussen partijen met een multiculturele of een monoculturele visie op de
samenleving.
Er zijn twee redenen om te twijfelen aan het vermogen van de links-rechtslijn
om posities op alle sociaaleconomische onderwerpen samen te brengen: ten eerste
de groeiende europeanisering van het sociaaleconomisch beleid en ten tweede de
opkomst van populistische partijen.
De groeiende invloed van de Europese Commissie op sociaaleconomisch beleid zou aan eurosceptische partijen de mogelijkheid kunnen hebben gegeven om
een eigen sociaaleconomische retoriek te ontwikkelen. Sinds de invoering van het
Stabiliteits- en Groeipact in 1999 zijn landen in de eurozone verplicht om hun
begrotingstekort tot drie procent van het bruto binnenlands product te beperken;
het Stabiliteits- en Groeipact miste echter middelen om dat af te dwingen. Sinds de
invoering van de Europese Begrotingsunie in 2012 zijn de middelen van de Europese Commissie om deze drieprocentsnorm af te dwingen sterk uitgebreid. Hierdoor zou er een Europese dynamiek aan partijposities in het sociaaleconomische
domein kunnen zijn toegevoegd. Partijen verdelen zich niet alleen tussen links en
rechts, maar ook tussen partijen die maatregelen om Nederland aan de Europese
begrotingsnorm te laten voldoen steunen en partijen die zich verzetten tegen de
Europese inmenging in het begrotingsbeleid en de bezuinigingen die hiervan de
consequentie zijn . Deze partijen verzetten zich tegen wat ze beschrijven als "ee n
domme bezuinigingspolitiek, die het economisch herstel in Europa buitengewoon
belemmert" (SP, 2012, p. 7) of wijzen op de gevolgen van bez uinigingen voor bepaalde groepen: " [o]nze ouderen mogen niet de dupe worden van de eurocrisis"
(PVV, 2012, p. 23) .
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Dit patroon is ook zichtbaar in landen waar de Europese Commissie al eerder
heeft ingegrepen, zoals Griekenland. Hier structureert de vraag of de Europese Unie
mag ingrijpen in het begrotingsbeleid partijposities in het sociaaleconomisch domein (Katsanidou, 2013): toen Griekenland geen geld meer kon lenen op de private
geldmarkt, kreeg het een noodlening van de Europese Commissie, de Europese
Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Aan het accepteren van deze
noodlening was een agenda van hervormingen, privatiseringen en bezuinigingen
verbonden. Er zijn linkse én rechtse Griekse partijen die de noodlening en de daaraan verbonden hervormingen steunen; tegelijkertijd zijn er linkse én rechtse partijen
die deze niet steunen. Eurosceptische partijen verzetten zich tegen de maatregelen,
terwijl de gevestigde partijen ze steunen. Hiermee is er een tweede sociaaleconomische conflictlijn ontstaan die haaks op de bestaande links-rechtslijn staat. Het doel
van dit artikel is om te verkennen of deze tegenstelling, die zichtbaar is in de retoriek van Nederlandse partijen en in de concrete beleidsposities van Griekse partijen,
terug te zien is in concrete beleidsposities van Nederlandse partijen.
Populistische partijen laten zich lastig op de links-rechtslijn plaatsen: sommige
onderzoekers plaatsen rechtspopulistische partijen rechts op de sociaaleconomische links-rechtslijn (Kitschelt & McGann, 1995; Kriesi et al ., 2008). Andere plaatsen hen in het midden (De Lange, 2007; Mudde, 2007; Pellikaan et al., 2007).
Gedetailleerd onderzoek van de programma's van rechtspopulistische partijen laat
zien dat deze posities lastig in één sociaaleconomische conflictlijn te vatten zijn
(Derks, 2006). Mogelijk komt dit doordat rechtspopulisten zich flexibel opstellen
waar het sociaaleconomische onderwerpen betreft; hun kernonderwerpen liggen
meer in het culturele domein (Minkenberg, 2000; Mudde, 2007). Maar het is mogelijk dat een meerdimensionale partijenruimte beter recht doet aan de positionering
van populistische partijen.

3.

Het meten van partijposities

Om de tegenstellingen in partijposities te meten, zijn er verschillende methoden.
De keuze voor een bepaalde methode heeft gevolgen voor de resultaten die men
krijgt. Het positioneren van partijen is een proces van creatie: onderzoekers scheppen een model. Dit is nooit een volledige weergave van de werkelijkheid maar een
model dat bepaalde elementen belicht en andere weglaat (Benoit & Laver, 2006).
De kwaliteit van het model kan worden beoordeeld aan de hand van de interne
consistentie en de externe validiteit. Hier worden kort de verschillende methodologische stappen van dit onderzoek besproken: ten eerste de keuze voor de methode
van dataverzameling (de confrontatiemethode) , vervolgens voor de systematiek
voor het selecteren van items (op basis van aandacht in verschillende media en
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budgettaire impact) en ten slotte de keuze voor de methoden van datareductie
(multidimensionale schaling als inductieve methode.
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De keuze voor de confrontatiemethode

De drie meest prominente manieren om partijposities te meten zijn het experton derzoek, de aandachtsmethode en de confrontatiemethode. Bij expertonderzoek
('expert survey') nemen onderzoekers aan dat een bepaald aantal conflictlijnen
een rol speelt bij partijpositionering. Aan experts wordt gevraagd om partij en op
deze conflictlijnen te positioneren. De gemiddelde positie die experts aan een partij geven , is de schatting van de partijpositie. Het belangrijkste expertonderzoek
van dit moment is de Chape/ Hili Expert Survey (CHES) van Bakker en collega 's
(2015). Deze methode vereist dat onderzoekers, voor zij aan hun onderzoek beginnen, weten we lke conflictlijnen belangrijk (kunnen) z ijn. De centrale vraag van dit
onderzoek is of de veel gebruikte lin ks-rechtslijn voldoende is om alle posities te
om vatten.
De aandachtsmethode ('saliency approach') gaat niet uit van a priori-opvattingen over de dimensionaliteit van de ruimte. Het Comparative Manifesto Project
(CMP) classificeert alle (quasi-)zinnen in alle verkiezingsprogramma 's in westerse
landen in dezelfde categorieën (Volkens et al., 2014). De onderzoekers nemen aan
dat partijen zich met name door verschillen in aandacht voor onderwerpen van
elkaar onderscheiden en niet zozeer in posities: een rechtse partij besteedt bijvoorbeeld meer aandacht aan defensie en een linkse partij besteedt meer aandacht aan
sociaaleconomische planning. Deze methode lijkt niet erg geschikt om partij en
op complexe hervormingsvraagstukken te positioneren . Als een onderwerp als de
verhoging van de pensioenleeftijd hoog op de politieke age nda staat, zullen alle
partijen er over schrijven in hun programma, maar de vraag is of z ij zich voor of
tegen deze hervorming uitspreken.
Dat idee is het uitgangspunt van de confrontatiemethode. Deze methode werd
ontwikkeld door Pellikaan (2004) en toegepast door Pellikaan en collega 's (2003;
2007), De Lange (2007) en Gemenis en Dinas (2010). Hierbij worden partijen gepositioneerd op basis van hun standpunten ten aanzien van een beperkt aantal
stellingen die specifiek gekozen zijn om een bepaalde confli ctl ijn te meten . Een
voorbeeld van een stelling is 'privatiseren nutsbedrijven ' (Pellikaan, 2004). Partijen
kunnen zich in hun verkiezingsprogramma neutraal of voor of tegen privatisering
uitspreken. Een codeur bepaalt de partijpositie op alle stellingen op basis van de
stell ingname in verkiezingsprogramma's.
Omdat het doel hier is om te kijken hoe partijen zich positioneren op speci fieke sociaaleconomische vraagstukken, gebruikt dit onderzoek de confrontatie-
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methode. De andere methoden staa n onderzoekers niet toe om partijposities op
specifieke vraagstukken te vergelijken.
De drie belangrijkste beperkingen van de confrontatiemethode en hoe zij eerder is toegepast, zijn in dit onderzoek expliciet aangepakt. Ten eerste, de selectie
van items kan arbitrair lijken. Bij eerdere toepassingen hebben auteurs zich er niet
altijd van verzekerd dat z ij al le relevante items geselecteerd hebben. Ten tweede
is men er bij eerdere toepassing altijd vanuit gegaan dat bepaalde items bij een
bepaalde conflictlijn hoorden, terwijl dit onderzoek juist een exploratief karakter
heeft en niet uitgaat van aannames dat bepaalde items bij een bepaalde conflictlijn
horen. Ten derde is bij eerder onderzoek uitgegaan van verkiezingsprogramma's
die zeer vaag kunnen zijn op concrete beleidspunten. leder van deze punten is
in dit onderzoek aangepakt: het eerste punt door items specifiek te selecteren in
functie van het belang dat er tijdens de campagne door verschillende media aan
toegedicht werd (zie onder bij selectie van items); het tweede punt door de inductieve schalingsmethode toe te passen op een set items (zie onder bij methoden van
datareductie); en het derde punt door codering te baseren op het rapport Keuzes
in kaart van h et Centraal Planbureau (CPB & PBL, 2012). 2 Hierin geven partijen

expliciet hun sociaa leconomi sche keuzes weer.

3.2

De selectie van items

Welke items een onderzoeker selecteert, kan van grote invloed z ijn op het uiteindelijke model. In dit onderzoek is er daarom voor gekozen om items te selecteren die
een grote rol hebben gespeeld in de verkiezingscampagne en die een substantieel
effect zouden hebben op de overheidsuitgaven. Dit artikel beperkt zich tot het
sociaaleconomisch domein en kijkt daarom alleen naar items die zijn opgenomen
in Keuzes in kaart. Bovendien is er op basis van Keuzes in kaart een inschatting te
maken van de budgettaire effecten van een maatregel. Dit budgettaire effect wordt
meegenomen als één van een aantal se lecti efactoren: hierbij wordt gekeken naar
het verschil tussen de grootste verwachte besparing op een post en de grootste
verwachte intensi vering op deze post. Bijvoorbeeld: op de post defensiematerieel wilde de SGP 200 miljoen extra investeren, de SP wilde hier 1,4 miljard op
bezuinigen. Dit zijn de twee meest extreme partijen. De afstand tussen hen is 1,6
miljard. De afstanden op de 221 posten in Keuzes in kaart zijn zo herberekend dat
het maximum 1 is . De zes andere selectiefactoren zijn de opname van deze items
in verschillende keuzevergelijkers: namelijk de opname als stelling in het Kieskompas, de Stemwijzer, het RTL/ BNR Carrédebat op 4 september 2012, 3 de opname van
het item in het sta ndpuntenoverz icht in Trouw van 8 september 2012 of de serie
4

' De grote thema's' in de Volkskrant (tussen 5 en 12 september) . Opname van een
item in ieder van deze media en het budgettaire effect tellen even zwaar. De twintig
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items die op deze criteria het hoogst scoorden zijn opgenomen. In de appendix zijn
de 35 hoogst scorende items weergegeven. Dit zijn items die z ijn genoemd in ten
minste één medium ofwel een budgettair effect hadden van ten minste 2 miljard.

3.3

zUJ

....

Methoden van datareductie

Om van deze twintig items een model te bouwen, gebruikt dit artikel Multidimensionale Schaling (MOS). MOS heeft weinig aannames over de aard van de data.
Hierin verschilt ze van op correlatiegebaseerde methoden als Cronbachs a of factoranalyse, die normaal verdeelde data nodig hebben (Kruskal & Wish , 1978) . Met
een tiental partijen die zich alleen maar voor, tegen of neutraal kunnen uitspreken,
is een normaalverdeling geen realistische assumptie. MOS gaat niet uit van aprioriaannames over de aard en het aantal gehanteerde dimensies. Deze methode wordt
toegepast op een afstandsmatrijs. MOS creëert een model met een gegeven aantal
dimensies dat het best de afstanden uit de matrijs weergeeft. De afstanden tussen partijen worden berekend op basis van onenigheid over beleidskwesties. Hier
wordt non-metrische MOS gebruikt en specifiek Sammon 's Non-Linear Mapping
op euclidische afstanden tussen de standpunten voor partijen (Sammon, 1969). De
keu ze voor niet-parametrische MOS boven parametrische MOS is gebaseerd op het
feit dat de eerste minder gevoelig is voor outliers dan de tweede. De mate waarin
een model met een bepaald aanta l dimensies de afstanden tussen de partijen goed
weergeeft, wordt uitgedrukt in stress. Stress kan begrepen worden als het deel van
de afstanden dat onjuist wordt weergegeven in een model. Voor eendimensionale
representatie wordt als vuistregel een stressniveau dat lager is dan 0, 15 acceptabel
gevonden: dat betekent dat 15 % van de afstanden verkeerd wordt weergegeven in
het model.
De MOS-modellen zijn lastig te interpreteren zonder verdere analyse. In dit artikel wordt property fitting gebruikt (Van der Brug, 1997, pp. 60-62) om de samenhang te bepalen tussen individuele items en het hele model. Een regressiemodel
wordt gedraaid met een bepaald item als afhankelijke variabele en de dimensies
uit het model als onafhankelijke variabelen . Deze regressiecoëfficienten kunnen
geometrisch geïnterpreteerd worden. Ze kunnen als een lijn weergegeven worden. 5
De samenhang tussen de items en beide dimensies wordt uitgedrukt in de R2 .
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De sociaaleconomische links-rechtslijn in Nederland
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De partijen die voor én na de verkiezingen van 2012 in de Tweede Kamer zaten, staan in Tabel 1. Tabel 1 toont ook hun sociaaleconomische links-rechtsposi -
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ties volgens de CHES, een expertonderzoek, en de CMP, dat uitgaat van de aandachtsmethode. De meest recente data dateren uit 2010. De CHES-data tonen de
academische consensus over partijposities (Bakker et al. , 2015). Voor de CHES
zijn vier sociaaleconom ische items samengenomen. 6 Zoa ls te zien is aan de stress,
meten deze items hetzelfde onderliggende concept: de stress is 0,03, ver onder de
grens van 0,15 . De waarden gaan va n nul tot tien.
Voor de CMP hebben McDonald en Mendes (2001) ee n sociaaleconomische
links-rechtsschaal ontwikkeld. Om deze te berekenen trekt men de aandacht die
partijen besteden aan dertien linkse onderwerpen af van de aandacht die partijen
besteden aan negen rechtse items. 7 Deze schaal loopt van een hypothetisch volledig communistisch programma (op -100) tot een volledig kapitalistisch programma
(op + 100). In de praktijk z ijn Nederlandse partijen aan de ce ntrumlinks zijde
gepositioneerd (tu ssen -25 en + 0,2). De twee schalen (CMP en CHES) kunnen
samen worden genomen in één gezamen li jke schaal (de stress is 0,06 - ver onder
de grens van 0,15). Deze posities zijn ook weergegeven in Tabel 1. Samen geven ze
een goed beeld van de sociaaleconomische links-rechtslijn .
TABEL 1.

Nederlandse partijen en hun posities op de links-rechtslijn.

Partijnaam

CHES

CMP

Dimensie

Ideologie

2010

2010

2010

SP
Socialistische Partij
GroenLinks
GL
PvdA Partij va n de Arbeid

Socialistisch
Groen

-7.24
-4.35

-22.1
-25.2

-0.78
-0.66

Sociaaldemocratisch

PvdD Partij voor de Dieren
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
D66 Democraten 66

Groen
Conserva tief-ch ristel ijk

-2.40
-2.98
3.93

-17 .1
-4.6
-11

-0.37
-0.05
0.06

1.00
2.35

-5.7
-4.4

0.19
0.28

0.2
-3.2
-0.9
n.v.t.

0.33
0.36
0.64
0.06

22

2

Afk.

PW

cu

Naam

Partij voo r de Vrijheid
ChristenUnie

Sociaalliberaal

Rechts-populistisch
Christelijk-sociaal
Christendemocratisch
Christen-Democratisch Appèl
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Conservatief-liberaal

CDA
WD
Stress
N Items

-0.24
2.84
7.08
0.03
4

Nederlandse partijen met namen, afkortingen, beschri jving van hun ideologie, positie volgens de Chape/
Hi/1 Expert Survey, de Camparative Manifestos Project en een dimensie op basis van de die twee. Inclusief
mate van stress voor inductief geproduceerde dimensies en aantal items.
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De kern van het Nederlandse partijensysteem wordt gevormd door drie partijen
(Smith, 1989): het Christen-Democratisch Appèl (CDA) , de Partij va n de Arbeid
(PvdA) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) . Op sociaaleconomi sche onderwerpen heeft de PvdA een centrumlinkse positie, het CDA een centrumrechtse positie en de VVD een rechtse positie. Links van de PvdA staan twee
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partij en: de Socialistische Partij (SP) en GroenLinks (CL). Tussen de PvdA en h et
CDA staan vijf partijen: de Partij voor de Dieren (PvdD), de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Democraten '66 (066), de Pa rtij voo r de Vrijheid (PVV) en de
ChristenUni e (CU).

5.

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd

Hierboven zijn de posities van Nederla nd se partijen op de lin ks-rechtsconflictlijn
uiteengezet. Deze paragraaf richt zich op het debat over het verhogen van de pensioen leeftijd van 65 naar 67. Als all een de links-rec htscon fli ct lijn ertoe zou doen
voor partijposities in h et sociaa leco no misch dom ein , dan zou men verwachten
dat rechtse partijen een dergelijke beperking van de sociale zekerheid steu nen en
linkse partijen niet.
In 2006 sprak alleen middenpartij 066 zich uit voor de verhogi ng van de pensioenleeftijd. Deze partij haalde drie van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Dit
voors tel kreeg weinig aandac ht. 8 In reactie op de bankencrisis va n 2008 besloot
de coaliti e va n CDA, PvdA en CU om de uitgaven tijdelijk te verhogen om zo de
econom ie te stimuleren . Daar stond en hervormingen tegenover die zouden zorgen
voor een begrotingsbala ns op de lange termijn, zoa ls voorgeschreven in het Stabilit eits- en Groeipact: één daarvan was de ve rhoging van de pensioenleeftijd. Het
kabinet viel voordat de maatregel uitgewerkt kon worden.
TABEL 2.

Partijposities met betrekking tot de pensioenleeftijd.

Partij

2006

2010

Stemming (2011 )9

2012

SP

Nooit

Nooit

Tegen

2025'

Tegen

2021

2025
2040b

Voor

PvdD

Nooit
Nooitb

Tegen

2025
2030b

SGP

Nooit

2026

Voo r

2020

D66

2032
Nooitb

2022

Tegen

2021

Nooit

Nooit

GL
PvdA

PW

z

cu

Nooit

2029

Tegen
Voor

u.J

CDA

Nooit

2020

Voo r

2020

;:::

WD

Nooit

2022

Voor

2018

u.J
....J

:.::

2024

IX
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u.J
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Jaren waarin de pensioenleehijd 67 zou moeten zijn.
a: GL stelde dat mensen moest kunnen pensioneren va n 45 jaar participatie.
b: Deze partijen hadden hun programma niet ingediend bij het CPB.

c: SP was niet voor een geleidelijke verhogi ng van de pen sioenleeftijd, maar om de AOW-uitkering tussen
66 en 67 inkomensafhankelijk te maken en deze vervolg ens geleidelijk af te bouwen.
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Bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van 2010 spraken alle partijen zich
over dit vraagstuk uit. De partijposities zijn samengeva t in Tabel 2. De SP, die op de
sociaaleconomische links-rechtsconfli ctlijn uit erst links staat , en de PVV, die een
centrumrechtse positie heeft , waren tegen. Ze wilden ouderen niet laten betalen
voor een crisis waar zij zelf geen schuld aan hadden. De andere partijen waren het
oneens over de precieze uitvoering maar stemd en alle in met het principe. Rechtse
partijen zoa ls de VVD waren voorstander van een snelle invoering, linkse partijen
zoals de PvdA van een trage.
In 2010 vormd en CDA en VVD een minderheidskabinet met steu n van de
PVV. Deze partij had aangekondigd de verhoging van de pensioenleeftijd niet
te steunen (Afonso, nog te versc hijnen). Daarom moesten CDA en VVD zoeken
naar ee n a lternatieve meerderheid. In de Tweede Kamer steunde n de regeringspartijen, PvdA, CU en SGP het voorste l. PVV en SP stemden tegen, omdat ze
tegen iedere verhoging waren. D66 en GL stemden tegen, omdat ze vonden dat
de hervormi ng niet snel genoeg werd ingevoerd. Na de val van het minderheidskabinet in 2012 kwam een tijdelijke begrotingscoa litie van VVD, CDA, D66, CU
en GL tot een nieuwe begro ting met daarin een versnelde verhoging van de
pensioenleeftijd.
Hiermee werd de verhoging van de pensioenleeftijd wederom onderwerp van de
verkiez ingsstrijd . De begrotingscoalitiepartijen steunden een snelle invoering, de
PvdA een trage. In de CPB-doorrekening gaf de SP haa r verzet tegen de maatregel
op. De PVV bleef principieel tegen. In 2015 kwam de versnelde invoering door de
Tweede Kamer met steun van VVD, PvdA, CDA, SGP, D66 en GL. 10
Opmerkelijk aan dit besluitvormingsproces is dat het niet de links-recht slijn
volgde. De tegenstemmen zijn te vinden aan de linker- én de rechterkant van het
politieke spectrum (SP en PVV). De partijen di e het eerst voorstand er waren van
aanpassing of die vasthi eld en aan een snelle verhoging zij n ook te vi nden aan de
linker- én de rechterkant van het spectrum (GL en D66).

6.

Twintig sociaaleconomische maatregelen

In de voo rgaande paragraaf is de besluitvorming over de verhoging van de pensioenleeftijd besproken. Deze volgde niet de tegenstelling tussen links en rechts.
Deze paragraaf probeert het debat over de pensioenleeftijd in een bredere co ntex t
te plaatsen: is dit een uitzondering op een algemene regel dat sociaaleconomische
politiek a ltijd langs de links-rechtslijn verloopt? Tabel 3 toont de twintig belangrijkste sociaaleconomische maatregelen uit de programma's va n 201 2, geselecteerd
op basis van verschillende media. De partijposities op deze items volgen lang niet
alt ijd de links-rec htsconflictlijn.
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TABEL 3.

20 stellingen.

!::

n

.

Stellingen

0

►

N

~

u,

SGP

p,

p,

0

1

0

0.20

0.17

0.72

1

0

1

0.07

0.21

0.77

1

1

0.25

0.14

0.64

0

1

0.13

0.25

0.91

1

0.13

0.25

0.91

-1

-0.13

-0.02

0.20

-1

-1

-0.08

0.28

0.63

1

1

0.09

0.25

0.74

1

-1

-1

-0.26

0.08

0.82

0

0

0

0

0.14

0.85

1

1

1

0.33

1

1

1

1
-1

0.10

-1

1
-1

0.15
-0.14
-0.19

0.03

0.29

1

-1

1

1

1

1

0.09

0.25

0.74

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

De eigen bijdragen in de zorg moeten worden verhoogd.

1

-1

-1

1

-1

1

De pensioenleeftijdsverhoging moet versneld worden ingevoerd.

1

-1

1

0

1

De hypotheekrenteaftrek moet worden beperkt.
De WW-duur moet worden verkort.

-1

0
1

-1

-1

1

1

1

1

0

-1

1

-1

1

1

Het ontslagrecht moet worden versoepeld.

1

0

-1

1

-1

1

1

Er moet worden bezuinigd op defensie.
Het leenstelsel moet de studiefinanciering vervangen.

0

1

1
-1

1

1

1
-1

1

1

1
-1

0
-1

1

1

De huren mogen sterker stijgen dan de inflatie.

1

1

-1

1

-1

1

1

Het ontwikkelingssamenwerkingbudget moet worden verhoogd.

-1

0

-1

-1

1

0

De marktwerking in de zorg moet worden vergroot

1

-1

-1

0

-1

Er moet worden bezuinigd op wegaanleg.

-1

1

-1

1

De kinderbijslag moet inkomensafhankelijk worden.

-1

-1

1

De langdurige zorg moet naar de gemeenten.

1

1

-1

1

N

cu

VVD

R2
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Alleen de vergoed ingen voor woon-werkverkeer met het openbaar
vervoer blijven onbelast.

-1

-1

-1

0

-1

1

1

0

-1

-0.04

0.18

0.38

De uitgaven aan cultuur en media moeten worden verhoogd.

-1

1

1

0.11

0.75

1

-1

-0.31

0.14

0.89

-1

1

-1

-1

1

-1

-1

-0.31

0.03

0.79

Er moet aanzienlijk meer geld worden uitgetrokken voor onderwijs.

0

0

-1

0

1
-1

1
-1

0
-1

-0.25

1

1
1

-1

-1

0
-1

1

Er kan btw geheven worden over (gelegaliseerde) soft drugs.
De ziektekostenverzekeringspremie moet inkomensafhankelijk worden .

-1
-1

1

1

0

0

0.86

0
-1

1

-1

-1

0

1

1

1

0.20

0.72

1

-1

-1

1

-1

1

-1

0
-1

0.00
-0.15

0.23

Meer dan 14% va n de energie moet in 2020 hernieuwbaar zijn.

-0.31

0.03

0.79

Het belastingtarief voor de hoogste inkomens moet omhoog.

I

Posities van partijen op twintig geselecteerde items en de samenhang van deze items met dimensies uit MDS model in termen va n beta-waarden met horizontale en verticale
dimensie en model als geheel in termen van R' .
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Het verhogen van de pensioenleeftijd was niet het enige voorstel om de sociale
ze kerheid te hervormen. Er was parallel aan deze discussie een debat over de arbeidsmarkt. VVD , CDA, D66, GL en SGP streefden naar een flexibele arbeidsmarkt,
naar 'Deens model' , met een soepeler ontslagrecht en een kortere werkloosheidsuitkering. PVV en SP waren hiertegen: in tijden van crisis zou de sociale bescherming niet beperkt moeten worden. Ook de discussie over de kinderbijslag volgde
de links-rechtsconflictlijn niet: het voorstel om de kinderbijsl ag, de tegemoetkoming voor de kosten in het levensonderhoud van kinderen, inkomensafhankelijk
te maken, kon rekenen op instemming van de linkse SP, GroenLinks en PvdA en
de rechtse PVV.
In Nederland wordt de medische zorg op twee verschi llende manieren gefinancierd: iedere burger is verplicht verzekerd bij private verzekeraars voor curatieve
zorg. Daarnaast is er een collectieve volksverzekering voor langdurige zorg. In
2012 wilden all e partijen , behalve PVV en SP, deze langdurige zorg decentraliseren.
Ook was er discussie over het uitbreiden van de eigen bijdrage n in de curatieve
en langdurige zorg. Hier is eenzelfde patroon zichtbaar: PVV en SP, samen met de
PvdA, verminderden de eigen bijdragen ; VVD , CDA, D66 en CU verhoogden deze.
Voor de curatieve zorg speelde er een discussie over de concurrentie tussen ziekenhuizen. VVD versterkte de marktwerking in de zorg; PvdA , SP en PVV draaiden
dit terug en kozen voor sterkere sturing vanuit de overheid. Zo ontstaat het beeld
dat er twee groepen tegenover elkaar staan waar het de zorg betreft: PVV, SP en
PvdA enerzijds en VVD, CDA, D66 en CU anderzijds. Toch zijn er voorbeelden van
onderwerpen in de zorgsector die langs links-rechtslijnen verlopen, zoa ls de ziektekostenverzekeringspremie voor curatieve zorg: alleen de linkse partijen (PvdA,
GL en SP) wi ld en dat deze inkomensafhankelijk werd.
In Nederland worden huiseigenaars gesubsidieerd: de hypotheekrente die mensen betalen voor het eerste huis kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Huurders hebben een beschermde positie, omdat er een maximum is aan de
stijging van huren in de socialehuursector. De rechtse partijen (VVD, PVV en CDA)
wilden de hypotheekrenteaftrek onaangetast laten, terwijl de andere partijen de
hypotheekrenteaftrek wilden beperken. SP en PVV wilden dat huren niet sterker
mogen stijgen dan de inflatie. De andere partijen steld en verhuurders wel in staat
om de huren verder te verhogen. Volkshuisvestingsbeleid vo lgt de links-rechtslijn
bij de hypotheekrenteaftrek, maar doorkruist deze bij de huurstijgingen.
Voor het onderwij s richtte de discussie zich in de eerste plaats op de financiering: D66 en GL wilden aanzien lij k meer geld investeren in onderwijs (meer dan
een miljard). De PVV en de SP bezuinigden op onderwijs. De invoering van het
leenstelsel voor studenten was een ander belangrijk thema . Studenten kregen de
studiefinanc iering, een tegemoetkoming in het levensonderhoud, als gift. Het voorstel was om die om te zetten naar een lening. Links en rechts zijn voorstanders van
deze hervorming te vinden, respectievelijk de paren PvdA en GL, en VVD en D66.
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Zij wilden een profijtbeginsel invoeren voo r het hoger onderwijs. Tegenstanders
zijn zowe l aan de linkerkant (SP) als aan de rechterkant (PVV, CU, SGP en CDA) te
vinden. Zij stelden dat een leenstelsel jongeren ontmoedigt om te gaan studeren.
Bij belastingen zijn er zowel maatregelen te vind en die de links-rechtslijn volgen
als maatregelen die dit niet doen. Vóór de verkiezingen steunde een begrotingscoalit ie van linkse en rechtse partijen een nieuwe begroting waarin de reiskostenvergoedin g (die voorheen belastingvrij was) werd belast. Alle partijen namen afstand
van de ze maatregel. GroenLinks en 066 hielden het meest aan deze maatregel vast
door de belastingvrijstelling te beperken tot het openbaar vervoer. Links (PvdA
en SP) en rechts (VVD, PVV en SGP) z ijn er partijen te vinden die de maatregel
helemaal terug wensten te draaien. Tegelijkertijd zijn er een aan tal belastingmaatregelen die de links-rechtslijn volgen: hogere belastingen voor hogere inkomens,
waarvan alleen PvdA, SP en GL voorstander zijn. De legalisering van soft drugs,
waarvan 066 , GL, SP en PvdA voorstander waren , had ook fiscale gevolgen, want
er zou btw geheven kunnen worden over de verkochte drugs.
Ten slotte zijn er uitgaven . Zo is er een groep uitgaven die door Wilders ' linkse
hobby's ' genoemd worden. 11 Uit deze politieke terminologie blijkt a l dat op deze
onderwerpen de klassieke links-rechtstegenstelling speelt. Dit betreft s ubsidies
voor cultuur en media en ontwikkelingssamenwerking. De rechtse partijen (VVD,
SGP en PVV) wilden hierop bezuinigen. GL en SP wilden aan deze twee posten
juist meer geld uitgeve n. Eenzelfd e patroon is zichtbaar bij uitgaven voor wegaanleg en defensie. Hierop bezuinigen SP, GL, PvdA en 066, terwijl de partijen aa n
de rechterkant hier evenvee l of meer ge ld voor willen uittrekken. Ten slotte z ijn
er maatregelen om hernieuwbare energie te stimuleren . Hier verschi ll en partij en
in de percentages hernieuwbare energie die met hun maatregelen bereikt kunnen
worden: PvdA, GL, 066 en ChristenUnie zouden in 2020 meer dan 14 % hernieuwbare energie kunnen bereiken, terwijl het CDA en de PVV onder dit streven blijven.

1.

z

u.J

Een tweedimensionaal model van sociaaleconomische
partijposities

Hierboven is een twintigtal individuele maatregelen besproken. Daarbij was voor
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sommige maatregelen een links-rechtstegenstelling zichtbaar en voor andere vaak
een tegenstelling tussen PVV en SP enerzijds en partijen als VVD , 066 en GL anderzijds. De vraag is of deze indrukken blijven bestaan a ls systematischer naar
deze patronen gekeken wordt met Multidimensionale Schaling. Een eend imen sionaa l MOS-model van deze partijposities heeft een stress van 0, 18, hoger dan de
grens van 0,15. Een tweedimensionaal MOS-model heeft een stress van 0,03, ver
onder de grens van 0,15. Een tweedimensionaal model is gerechtvaard igd. Dit mo-
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del is weergegeven in Figuur 1. Aan de linkerkant van de figuur staan GL, PvdA en
SP. Aan de rechterkant CDA en VVD. 066, CU, SGP en PVV nemen een middenpositie in. Onderaan de figuur staan SP en PVV. Bovenaan de figuur staan GL, VVD
en 066. PvdA, CU, CDA en SGP nemen een middenpositie in.

Onderwijs
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Markt-

-2
0

SP

-4

-4

-2

0
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4

Horizontale dimensie
Multidimensionaal Schalingsmodel op basis van 20 items. Stress is 0.03. Tien best scorende items zijn in
het model geplot.
FIGUUR 1 .

Posities in het tweedimensionale MDS-model met items erin geplot.

Naast de tegenstelling tussen links en rechts is er dus een tegenstelling tussen GL,
D66 en VVD enerzijds en SP en PVV anderz ijds. Hoe moet deze tweede tegenstelling begrepen worden? In de eerste plaats is er de samenhang tussen individuele
items en het model. De tien items die het sterkst samenhangen met het model worden weergegeven in Figuur 1. De regressiecoëfficienten en de R2 zijn weergegeven
in Tabel 3.
Een vijftal items in Figuur 1 hangt met name samen met de hori zontale dimensie. Deze items betreffen de herverdeling van inkomen tussen arm en rijk (door hogere belastingen voor hogere inkomens of een inkomensafhankelijke zorgpremie) .
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Deze schaal betreft het begrip 'sociaaleconomische gelijkheid', dat een centrale rol
speelt in de links-rechtslijn. Het item over marktwerking in de zorg hangt evenveel
samen met de verticale als met de horizontale dimensie. Een ander deel van de
items die samenhangen met de horizontale dimensie heeft een postmaterialistische component, zoa ls uitgaven voor cultuur en belasting van soft drugs. Uitgaven
voor ontwikkelingshulp raken zowel aan egalitarisme als aan postmaterialisme.
Centraal in deze conflictlijn staat de herverdeling van inkomen, vandaar de naam
'herverdeli ngsconflictlij n '.
Een viertal items hangt met name samen met de verticale dimensie. Deze items
betreffen uitgaven aan onderwijs, de pensioenleeftijd, het ontslagrecht en de werkloosheidsuitkering. Dit zijn vrij uiteenlopende stellingen. Toch zij n er kruisverbanden te vinden. Deze stellingen betreffen de voorkeur voor een vrije markt, met
name de liberalisering van de arbeidsmarkt. Een deel van deze stellingen betreft
herverdeling tussen generaties: het verhogen van de pensioenleeftijd is een maatregel die ouderen treft en extra geld voor onderwijs komt ten goede aan jongeren.
Centraal in deze conflictlijn staat een aantal grote hervormingen, waartegen de SP
en de PVV zich verzetten. Daarom zou men deze tegenstelling 'hervormingsconflictlijn' kunnen noemen.
Om de dimensies verder te begrijpen, kan men kijken naar de samenhang tussen het model en vier andere tegenstellingen: op basis van de theorieparagraaf zou
men kunnen verwachten dat de links-rechtslijn, de tegenstelling tussen pro- en
anti-Europese partijen 12 en de mate van populisme 13 een rol spelen. In dit artikel is
al enkele keren de tijdelijke begrotingscoalitie genoemd van CDA, VVD, 066, GL en
CU die na het einde van de gedoogconstructie met de PVV een nieuwe begroting
opstelde. Het is mogelijk dat de verticale dimensie een tegenstelling is tussen de
begrotingscoalitie en de partijen die dit begrotingsakkoord niet sloten.
Net als bij de items wordt de samenhang tussen deze tegenstellingen en de
dimensies van het model bepaald aan de hand van regressies. De resultaten zijn
weergegeven in Tabel 4 en ingetekend in Figuur 2: dit zijn dezelfde partijposities,
maar nu met andere tegenstellingen erin getekend. Als de R2 hoog is, is er sprake
van een sterke samenhang tussen deze tegenstelling en het mod el. De horizontale
dimensie hangt sterk samen met de links-rechtstegenstelling (de R2 is 0,84). De
verticale dimensie hangt sterk samen met de tegen stelling tussen pro- en anti-Europese partijen (de R2 is 0,71). Deze tweed e dimensie lijkt dus pro- en anti-Europese
partijen te scheiden . Veel maatregelen die samenhangen met de tweede dimensie,
zoa ls de verhoging van de pensioenleeftijd, hadden tot doel om ervoor te zo rgen dat de Nederlandse begroting aan de Europese begrotingsregels zo u voldoen.
De eurosceptische retoriek die stelt dat Nederland ze lf zijn eigen begrotingsbeleid
moet bepalen, gaat hand in hand met concrete beleidsposities. Een vergelijkbaar
patroon is zichtbaar in landen waar de Europese Commissie eerder optrad, zoals in
Griekenland (Katsanidou, 2013).
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TABEL 4.

Samenhang tussen externe conflictlijnen en MDS-model.

p,

P2

R2

Links/ Rechts

0.16

-0.00

0.84

Pro/ Anti-EU

0.05
-0.01
0.07

-0.27

0.71

-0.19
0.11

0.58

Populisme
Begrotingscoalitie

0.48

Samenhang van deze externe conflictlijnen met dimensies uit MOS- model in termen van beta-waarden
met horizontale en verticale dimensie en model als geheel in termen van R2•
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Horizontale dimensie
Multidimensionaal Schalingsmodel op basis van 20 items. Stress is 0,03. Vier externe conflictlijnen zijn in
het model geplot.
FIGUUR 2 .

Posities in het tweedimensionale MDS-model met externe conflictlijnen
erin geplot.
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De samenhang tussen het model en de mate van populisme is lager dan deze twee
ideologische conflictlijnen (de R2 is 0,58). Deze tegenstelling hangt samen met de
verticale dimensie. De SP en de PVV, de twee partijen die het hoogst scoren op
populisme, staan beide onderaan Figuur 1: ze delen naast hun populisme klaarblijkelijk vergelijkbare sociaaleconomische posities. De regressieanalyse geeft echter
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aa n dat de tegenstelling tussen pro- en a nti-Europese partij en sterker samenhangt
met partijposities.
De sa menhang tu ssen de partijposities en de begrotingscoa liti e is la ger dan de
same nhang met de pro- en ant i-EU-conflictli jn en de mate va n populism e (de R2 is
0,48). De begrotingsco alitie staat rechtsboven in de figuur en oppositie met nam e
linksonder in de figuur. Di t is geen perfecte verdeling: de SGP en de PvdA, d ie
buiten deze coa liti e ston den , scoren imm ers allebei hoger op de verti cale dimensie dan CU en CDA, die het akkoord wel tekenden . Het gebrek aan samenhang
in deze coa litie was ook al z ichtbaar in de verdee ld e posities over de aftrekbaarheid va n de reiskos ten ; d it was een o nderdeel va n het akkoord, maar geen van de
partijen in de begro tingscoa litie onderschreef deze maatregel in haar programma.
Samenvattend: er kan een tweedimensionaal model gemaakt worden dat de
sociaa leco nomisch e bel eidspositi es van partijen met een minimum aan vertekening weergeeft. De eerste dime nsie, de herverdelingsconfli ctlijn, va lt samen met
de links-rechtslijn . Deze dimensie hangt niet all een samen met stellingen die over
inkomensverdeling, gaan maar ook met stellingen over postmaterialistische onderwerpen. De tweede dimensi e, de hervormingslijn , volgt de links-rechtslijn niet.
Deze tegenstelling hangt samen met het verhogen va n de pensioenleeftijd, maar
ook met partijposities die betrekking hebben op andere hervormingen van de a rbeidsmarkt en investeringen in onderwijs. Deze tegenstelling raakt aa n de herverdeling tussen generaties. Bovendien lijken juist euroscep ti sche partijen zich op
deze schaal te onderscheiden van a nd ere partijen.
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Conclusie

De notie dat er één sociaalecono mische scheidslijn is die (Nederlandse) politieke
partijen scheidt , namelijk de links-rechtslijn, geniet een brede co nsensus. Dit artikel nam de besluitvo rming over één maa tregel, die deze tege nstelling niet volgde,
namelij k de verhoging van de pensioen leeftijd, als uitgangspunt en onderzocht in
hoeverre deze maatregel een uitzo ndering was de dominanti e van de links-rechtslijn . Dit onderzoek laat zien dat partijposities op de pensioenl eeftijd onderdeel zijn
va n een patroon. Waar het de hervorming van de arbeidsm arkt en investeringen
in onderwi js betreft, zijn partijposities op eenzelfd e ma ni er geordend. Er is een
tweed imensionale structuur nod ig om partijposities van Nederland se pa rtijen in
2012 weer te geven: naast de lin ks-rechtsconflictlijn is er een tegenstelling tussen in economisch opzicht hervormingsgezinde partij en en behoudende partijen.
Hiermee laat dit artikel zien dat de links-rechtslijn niet de en ige conflictlijn in
het sociaaleconomisch domein is. Deze resultaten zijn bel angrijk voor onderzoek
naar sociaaleconomische besluitvorming, maar hebbe n ook implicaties voor on-

u.J

3: ~ - - - - - -RES PUBLICA • 2015 -2

151
HERVORMEN EN HER VERDE LEN

derzoek naar kabinetsformaties, stemgedrag en representatie: politicologen zullen
de bestaande modellen die uitgaan van één sociaaleconom ische dimensie moeten
heroverwegen, in elk geval voor Nederland in 2012.
Dit onderzoek duidt erop dat de tegenstelling tu ssen pro- en anti-Europese
partijen een rol speelt bij deze nieuwe tegenstelling: de verdeling tussen proEuropese partijen en anti-Europese partijen, volgens Van der Brug en Van Spanje
(2008) en Kriesi en collega's (2008) een belangrijke aparte conflictlijn , lijkt ook
doorgedrongen te zijn in het sociaaleconomische domein. De eurosceptische
partijen verzetten zich tegen de Europese begrotingsnorm en de pro-Europese
pa rtijen die de verzorgingsstaat willen hervormen om te vo ld oen aan Europese
regels. De links-rechtsconflictlijn is nog steeds relevant en betreft met name de
herverdeling van inkomen. Tegelijkertijd zijn er sociaaleconomische onderwerpen
die sterk aan a nd ere vraagstukken raken, zoa ls buitenlandbele id (ontw ikkelingssame nwerking) en de moraal (legalisering soft drugs) die wel in de links-recht slijn passen, terwijl dit soort onderwerpen vaak wordt gerekend tot een mogelijke
tweede dimensie.
PVV en D66 verdienen bij zo ndere aandacht: op de sociaaleconomische linksrechtslijn hebben deze partij en een vri jwel identieke centrumrechtse positie. Er
zijn echter opvall ende verschill en tussen deze partijen op de hervormingconflictlijn . De sociaaleconomische standpunten van de PVV zij n een combinatie van
beleidsposities waarbij de PVV linkse partijen als SP als tegenstrevers vindt en
rechtse partijen als de VVD als bondgenoot, zoa ls het bezuinigen op cultuur, en
van beleidsposities waarbij de PVV de SP a ls bondgenoot vindt en hervormers
van links en rechts (GL en VVD) als tegenstrever, zoa ls het verhogen van de pensioen leeftijd . De eerste posities z ijn te benoemen als rech ts en de laa tste posities
a ls sociaaleconomisch 'behoudend '. 066 neemt een diametraa l tegenovergestelde
positie in : op de onderwerpen waarover PVV en VVD het eens zijn, zoa ls de hypotheekrenteaftrek, zijn de Democraten het vaak oneens met deze partijen. Op
onderwerpen waarop VVD en PVV het oneens zijn, is 066 het eens met de VVD,
zoals bij het sociaal leenstelsel. In tegenstelling tot het beeld dat naar voren komt
uit het expertonderzoek en de aandachtsmethode, heeft D66 geen centrumrechtse
positie, maar een centrumlinkse hervormingsgezinde positie.
Dit artikel richtte z ich op de Nederla ndse verkiezingen van 2012: deze verkiezingen vonden onder een bij zo nder gesternte plaats. Zo werd er een speciale begrotingscoalitie gevormd om te vo ldoen aan Europese begrotingsregels. Anno 2015
zijn veel van de besproken hervormingen wetgeving geworden, zoals de decentrali satie van de langdurige zo rg. Het is daarom een open vraag of ook in komende
jaren deze tegenstelling tussen hervormingsgezinde en behoudende partijen een
rol zal spelen in de sociaaleconomische politiek. Toekomstig onderzoek zou zich
kunnen richten op de vraag of de part ijposities in 2012 een uitzo ndering waren op
een a lgemene regel dat sociaaleconomische politiek in Nederland altijd gestruc-
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tureerd wordt door de links-rechtslijn. Het feit dat de Europese Commissie een
blijvende rol heeft gekregen in het begrotingsproces is een reden om te verwachten
dat partijen ook in de toekomst de Europese conflictlijn bij de begrotingspolitiek
zouden kunnen betrekken.
Ten tweede zou toekomstig onderzoek z ich kunnen richten op de vraag of Nederland een uitzondering is op een algemene regel in West-Europese democratieën. De
samenhang tussen de posities van partijen over Europese integratie en posities van
partijen op de hervormingsschaal geeft aan dat het bestaan van de nieuwe tegenstelling mogelijk het gevolg is van de groeiende invloed van de Europese Commissie
op begrotingspolitiek. In dit opzicht is Nederland niet uitzonderlijk. Daarom zouden
er meer landen kunnen zijn waar sociaaleconomische politiek zich aan het linksrechtspatroon onttrekt. Bewijs uit Griekenland, een land waar de Europese Commissie eerder optrad, suggereert dat dit inderdaad het geval is (Katsanidou , 2013) .

Noten
1. De auteur wil Tom Louwerse, Huib Pellikaan, Paul Lucardie en de twee anonieme
reviewers van Res Publica bedanken voor hun commentaar op eerdere versies van dit
artikel.
2.

De PvdD legde haar verkiezingsprogramma niet voor aan het CPB en kan daarom

niet met dezelfde systematiek behandeld worden.
3.

Tijdens dit debat moesten alle deelnemende partijen zich expliciet over stellingen

uitspreken.
4. Robert Giebels en Gijs Herderscheê (2012), De grote thema's (1) Zorg . Eigen
risico domineert debat, de Volkskrant 5 september 2012. Robert Giebels en Gijs Herderscheê (2012), De grote thema's (2) Pensioenen. Geen woord over uitholling, de
Volkskrant 7 sep tember 2012. Robert Giebels en Gijs Herderscheê (2012) , De grote
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thema 's (3) Arbeidsmarkt. Ontslagrecht is weinig sexy, de Volk skrant 8 sep tember
2012. Maartje Bakker en Robert Giebels (2012), De grote thema 's (4) Onderwijs.
Welke kiezer denkt aan 2070?, de Volkskrant 10 september 2012. Robert Giebels en
Tjerk Gualthérie van Weezel (2012), De grote thema's (5) Woningmarkt. Wie durft
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vingers te branden? , de Volkskrant 11 september 2012 . Robert Giebels en Gijs Herderscheê (2012), De grote thema 's (6) Europa moet, maar nooit van harte, de Volks-
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De lijn heeft een richtingscoëfficient die gelijk is aan b2/ b,
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6.

De items zijn:
1. Economie Left/ Right "Parties can be classified in terms of their stance on economie issues. Parties on the economie left want government to play an active role
in the economy. Parties on the economie right emphasize a red uced economie
role for government: privatization, lower taxes, less regulation , less government
spending, and a leaner welfare state: extreme left (0) and extreme right (10).
2. Position on improving public services vs. reducing taxes: strongly favours improving public services (0) and strongl y favours reducing taxes (10).
3. Position on deregulation: Strongly opposes deregulation of markets (0) and
strongly supports deregu lat ions of markets (10)
4. Position on redistribution of wea lth from the rich to the poor: Strongly favors
redistribution (0) and strongl y opposes redi stributi on (10).

7. De linkse CMP-items zijn: centrali sa tion , market regulation , economie planning,
corporatism , protectionism, Keynesian econom ics, controlled economy, nationalisation ,
Marxism, social justice, welfare: pro, education: pro and labour gro ups: pro. De rechtse
items zijn: decentralisa ti on, free enterprise, protectionism : con, prod uctivity, infrastructure, economie orthodoxy, welfare: co n, education: con and labour groups : con.
8. CL stelde voor om het bas ispensioen AOW te laten beginnen nadat burgers 45 jaar
hadden gewerkt, gezocht naar werk of gezorgd voor kinderen.
9.

Handelingen van de 1lveede Kamer der Staten-Generaal 30 juni 2011.

10. Handelingen van de 1lveede Kamer der Staten-Generaal 26 maart 2015.
11 . Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal 21 november 2007.
12. Een schaa l is geconstrueerd op basis van twee vragen uit de Chape! Hili Expert
Survey :
1. How would yo u describe th e genera! position on European integration that the
party leadership took over th e course of 2010?
2. Taking everything in consideration, does the party lea dership think that it s
country has on balance benefi ted or not from being a member of the European
Union?
De stress is 0.00.
13 . Popu lisme wordt gemeten op basis va n de methode van Pauwels (2011 ). Hij heeft
24 anti-elitaire woorden geselecteerd en kijkt hoe vaak die in program ma's voorkomen.
De mate van populisme is het percentage anti-elit aire woorden in de programma's van
partijen in 2012.
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Mogelijk op te nemen stellingen.
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2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

De eigen bijdragen in de zorg moeten worden verhoogd.
De pensioenleeftijdsverhoging moet versneld worden ingevoerd.
De hypotheekrenteaftrek moet worden beperkt.
De INN-duur moet worden verkort.
Het ontslagrecht moet worden versoepeld.
Er moet worden bezuinigd op defensie.
Het leenstelsel moet de studiefinanciering vervangen.
De huren mogen sterker stijgen dan de inflatie.
Het ontwikkelingssamenwerkingbudget moet worden verhoogd.
De marktwerking in de zorg moet worden vergroot

14
15
16
17
18
19

Er moet worden bezuinigd op wegaanleg.
De kinderbijslag moet inkomensafhankelijk worden.
De langdurige zorg moet naar de gemeenten.
Alleen de vergoedingen voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer blijven onbelast.
De uitgaven voor cultuur en media moeten worden verhoogd.
Er kan btw geheven worden over (gelegaliseerde) soft drugs.
De ziektekostenverzekeringspremie moet inkomensafhankelijk worden .
Er moet aanzienlijk meer geld worden uitgetrokken voor onderwijs.
Meer dan 14% van de energie moet in 2020 hernieuwbaar zijn.

20
21
22

Het belastingtarief voor de hoogste inkomens moet omhoog.
De belasting op vlees moet flink omhoog .
De Wet werken naar vermogen moet worden ingevoerd
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In de Randstad moeten meer woningen komen, eventueel ook in groene gebieden.
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24

Er moeten speciale maatregelen komen voor starters op de woningmarkt.
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25

De btw moet worden verhoogd.

26

De arbeidskorting moet worden verhoogd

9

0.78

1

27

De inkomstenbelasting moet worden verlaagd.

8.8

0.76

I

28

Er moet een kilometerheffing worden ingevoerd.

7.1

0.61

<

29

Het Witteveenkader moet worden aangepast.

4.6

0.4

;o

30

De WW-premie moet worden verlaagd.

4

0.34

31

Het vitaliteitspakket moet worden beperkt.

3.2

0.28

32

Er moet een openruimteheffing worden ingevoerd

3

0.26

33

De vennootschapsbelasting moet worden verhoogd.

2.7

0.23

34

De nullijn voor de publieke sector moet gehandhaafd blijven.

2.1

0.18

35

De inkomensafhankelijke combinatiekorting moet worden verhoogd.
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Opname in verschillend e keuzevergelijkers. Bij Keuzes in kaart staat het verschil tussen de grootste intensivering en bezuiniging in miljard en. Bij de andere de opname in de
keuzevergelijker. In de eindscores zijn deze alle samengenomen waarbij het maximum van de Keuzes in kaart-ve rschi llen tot 1 is genormaliseerd. De twintig hoogstscorende
items zijn opgenomen.
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Aandacht trekken of advies
verstrekken?
De aanwezigheid van middenveldorganisaties in
adviesraad- en beeldbuispolitiek
Bert Fraussen en Ruud Wouters 1

ABSTRACT: Gain ing Attention or Giving Advice? The Presence of Advocacy Groups in Advisory Councils and Television News.
Advocacy groups can contribute to the public debate in many different ways . In this
contribution we compare the presence of Belgian advocacy groups in two crucial arenas: the media arena and the politica! arena. We analyze the presence of advocacy
groups in the 12 strateg ie advisory councils of the Flemish government (politica! arena) and the 19 o'clock newscasts of the most important public and commercial television stations in Flanders. We argue that while each arena has its own log ic, elements of
the politica! logic are echoed in the media logic. Our results show that access to both
arenas is cumulative: the same organizations dominate both arenas. Both arenas are
not perfect reflections of eac h other though. Organizations lacking access to the politica! arena can rise in the media arena by offering conflict and spectacle. However, this
is the exception rather than the rule, as most 'politica! outsiders' gain little attention
from journalists. We conclude that mass media tend to follow and reinforce politica!
power, rather than offering challengers a level playing field .

KEYWORDS: advocacy groups, politica! arena, media arena, access, Flanders
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In België vervullen middenveldorganisaties een essentiële rol in het democrati sche
besluitvormings proces. Deze maa tschappelijke actoren definiëren publieke problemen, verza mel en kennis en expertise, stellen oplossingen voor e n communiceren
deze zaken richting politiek (Burstein & Linton , 2002). Het midd enveld is met
and ere woorden een belangrijke speler aan de in putzijd e van de pol iti e k. Ook aan
de outputzijde speelt het echter zijn ro l. Eens een co mpromi s gesloten is, susse n
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organisaties de achterban en faciliteren ze implementatie (Huyse, 2014). In België
is de interactie tussen middenveld en politiek geschoeid op een neocorporatistische
leest. De toegang tot beleidsmakers is sterk gestructureerd door de overheid en
slechts weggelegd voor een beperkt aanta l organisaties. Deze laatste hebben een
stevige hand in beleidsuitvoering (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001).
In deze bijdrage onderzoeken we de mate waarin verschillende middenveldorganisaties erin slagen om hun stem te laten horen in het Vlaamse politiek debat.
Traditioneel worden daarbij twee fora onderscheiden: de media-arena en de politieke arena. Activiteiten van groepen in deze arena's worden omschreven als 'inside' en 'outside ' lobbying (Binderkrantz, 2008; Dür & Mateo, 2013; Kollman, 1998;
Kriesi, Tresh & Jochum, 2007). In het eerste geval betreft het directe contacten met
beleidsmakers. Organisaties kunnen ministers of parlementsleden aanschrijven,
in adviesraden zetelen, of deelnemen aan parlementaire consultaties. Dergelijke
activiteiten veronderstellen een bepaalde mate van rechtstreekse toegang tot de
besluitvormers en zijn vaak onttrokken aan het publieke oog. In dat opzicht is de
media-arena erg verschillend. Zij is vooreerst gericht op een breder publiek. Belangenvertegenwoordiging via de media verloopt dus eerder indirect. Door bepaalde
informatie in de openbaarheid te brengen, hopen organisaties momentum te creeren, zodat de problematiek die ze aankaarten alsnog op de onderhandelingstafel
belandt.
In dit artikel gaan we de aanwezigheid van middenveldorganisaties in beide arena 's na in de context van Vlaanderen. Onderzoek schetste aanvankelijk een beeld van
strikt gescheiden werelden . De media-arena werd daarbij als een minderwaardige
terugvaloptie beschouwd, voornamelijk gehanteerd door groepen die rechtstreekse
institutionele toegang ontbeerden (Kollman, 998; Lipsky, 1968). Vooral politiek zwakkere actoren zouden gebaat zijn met het verbreden van de reikwijdte van een conflict
(Schattschneider, 1960) en zich daarom in de media-arena wensen te profileren. Meer
recent empirisch onderzoek stelt deze scherpe dichotomie echter in vraag. Zo kwam
uit onderzoek van Binderkrantz (2005) media-aandacht naar voren als een essentieel
en steeds belangrijker wordend politiek drukkingsmiddel, dat ook door sterke organisaties werd nagestreefd in tandem met meer directe politiek macht. Kriesi en collega's
Tresch en Jochum (2007) kwamen in een cross-nationale studie van zeven WestEuropese landen tot gelijkaardige bevindingen. Kort gesteld: meer recent onderzoek
concludeert dat vele middenveldorganisaties op twee fronten actief trachten te zijn,
en dat het dus gaat om advies verstrekken én media-aandacht trekken.
Cruciaal zijn echter niet enkel de strategieën die individuele organisaties hanteren, maar ook hoe deze acties de samenstelling van een bepaalde arena kleuren.
De mate waarin diverse maatschappelijke groepen de kans krijgen om zich te laten horen, staat immers aangeschreven als een hoog democratisch ideaal (Dahl,
1961). Responsiviteit van elites heeft weinig zin als bepaalde be langrijke stemmen
of groepen niet gehoord worden, en beleidsmakers bijgevolg sterk vertekende of
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eenzijdige signalen uit de samenleving opvangen. Baumgartner en Jones (1993)
beargumenteren dat het daarbij niet zozeer problematisch is dat een bepaalde arena voordelen biedt aan bepaalde groepen, zolang er maar meerdere relevante arena's (of ' venues') zijn, die kansen geven aan verschillende organisaties. Indien in
verschillende arena's echter dezelfde organisaties het hoge woord voeren, blijven
bepaalde belangen van bij de start in de kou staan. Op die manier slinken kansen
op een diverse en gebalanceerde vertegenwoordiging van maatschappelijke belangen , waardoor de mogelijkheid op ongehoorde publieke verzuchtingen toeneemt.
In dit artikel nemen we daarom systematisch en empirisch de gelijkenissen en
verschillen tussen de media- en de politieke arena in het vizier. We stell en ons
daarbij de volgende vragen: komen dezelfde organisaties in dezelfde mate in beide
arena's aan bod? Of zijn de twee arena's gescheiden werelden, elk met een eigen
pikorde? En hoe zit het met de machtsconcentratie in beide arena's? Als typische insiderarena focussen we op de samenstelling van de 12 strategische adviesraden van
de Vlaamse regering. Deze adviesraden zijn de belangrijkste vorm van geïnstitutionaliseerde toegang tot beleidsmakers op dit politiek niveau en worden beschouwd
als een cruciaal instrument om "de vinger aan de pols van de samenleving" te houden (Bourgeois, 2009). Als typische outsiderarena gaan we de aanwezigheid van het
middenveld in de Vlaamse televisiejournaals na. De structuur die we hanteren is de
volgende. In de theoretische sectie van deze bijdrage verbinden we ons vraagstuk
met de voornaamste democratische theorieën over belangenvertegenwoordiging en
mediasystemen. Vervolgens vragen we ons af welke mechanismen de aanwezigheid
van organisaties in beide arena's verklaren. We maken daarbij een onderscheid
tussen een politieke en een med ialogica. In het empirische luik brengen we via
inhouds- en documentenanalyse beide arena's in kaart. Onze resultaten ondersteunen in grote mate een cumulatie-hypothese: dezelfde organisaties die achter de
schermen het hoge woord voeren, komen voor de schermen het meest prominent
in beeld. Toch volgt elke arena ook deels een eigen logica. De media-arena is dus
zeker geen zuivere echokamer van de adviesarena. Organisaties die hogere spektakelwaarde bieden, klimmen hoger op de media-aandachtsladder. Zij zijn echter een
minderheid en blijven vaak in de schaduw staan van de gevestigde waarden.
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Twee arena's vergeleken
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Wat houdt ideale vertegenwoordiging van maatschappelijke groepen in de politieke
arena precies in? Dit is een wederkerend thema in literatuur rond belangengroepen (Baumgartner & Leech, 1998; Lowery & Gray, 2004; Schattschneider, 1960;
Schlozman & Tierney, 1986; Schlozman, Verba & Brady, 2012) . Eenvoudigweg zou
je kunnen stellen dat alle belanghebbende partijen in een bepaalde kwestie de
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kans moeten krijgen om gehoord te worden. Danielian en Page (1994) beargumenteren dat een dergelijke vrije toegang echter onmogelijk en zelfs onwenselijk is.
Hij maakt inspraak onoverzichtelijk en bemoeilijkt comprom isvorming (voor een
gelijkaardig argument, z ie Maloney & Jordan, 1997). Niet abso lute maar relatieve

gelijkheid, in proporti e tot het maatschappelijk belang, lijkt wenselijker. Het is
echter niet zo eenvoudig om dit 'maatschappelijk belang' netjes af te bakenen.
Er is niet meteen een objectieve benchmark voorhanden en er bestaat een gro te
eensgezindheid dat het onmogelijk is om te weten hoe ' id eale' vertegenwoordiging
er juist uit moet z ien (Binderkrantz, 2005). In plaats daarvan argumenteren de
meeste auteurs dat een zekere diversiteit cruciaal is: de aanwezigheid van middenveldorganisaties moet op zijn minst gevarieerd zijn . Geen enkele stem mag een
debat volledig domineren.
Belangrijk is ook dat belangenvertegenwoordiging zich niet afspeelt in een
contextueel vacuüm. Overheden hebben in verschillende mate de interactie met
maatschappelijke actoren ingericht. Dit heeft vanzelfsprekend impact op wie mee
aan tafel zit. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen neocorporatistische landen, bijvoorbeeld België en Duitsland, en pluralistische systemen,
zoals het Verenigd Koninkrijk e n de Verenigde Staten (bv. Lowery & Gray, 2004;
Schmitter & Lehmbruch, 1979; Streeck & Kenworthy, 2005). Deze politieke systemen ver tonen grote versch ill en wat betreft de beleidsautonomie van de overheid
en de mate waarin versch ill ende segmenten binnen de samenleving georga niseerd
z ijn, alsook de mate waarin (al dan niet diverse) middenveldorganisaties legitimiteit geni eten en in de beleidsvorming betrokken worden (Eising, 2008, p. 1169).
In ee n pluralistisch systeem zijn de relaties tussen middenveldorganisaties en beleidsmakers erg vergelijkbaar met een economische markt. Interacties worden bepaald door politieke vraag en maatschappelijk aanbod, waarbij een groot aantal
maatschappelijke actoren concurreren voor toegang en invloed. Bovendien zijn de
werelden van de politiek en het middenveld hier ook meer gescheiden; het primaat
van de politiek primeert en de rol van belangenorganisaties beperkt zich meestal
tot de inputzijde van het politieke proces. De situatie in een neocorporatistisch
sys teem is enigszins anders. Hier probeert de overheid de omgang met het middenveld in sterkere mate te structureren via geïnstitutionaliseerde kanalen voor advies
en overleg, en door aan een se lect aan tal (koepel)organisaties geprivilegieerde po-
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sities en vaak ook beslissingsmacht toe te kennen. De socia le partners, de koepels
van werkgeversorganisaties en vakbonden, zijn hiervan het voorbeeld bij uitstek.
We vinden parallelle beschouwingen in zowel normatieve theorieën over massamedia als in studies die mediasystemen in internationaal comparatief perspectief
plaatsen (Ferree et al., 2002; Hall in & Mancini, 2004) Vanuit een normatief oogpunt
geldt enerzijds de waakhondfunctie van de media-arena (Gurevitch & Blumler,
1990). Als vierde macht van de democratie dienen massamedia machtsbekleders
te controleren en dus vooral over de handel en wandel van elites te berichten. An-
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derzijds heeft de media-arena een forumfunctie (Norris, 2000). In dat geval staat
een benadering van de media-arena als 'marketplace of ideas ' voorop. Massamedia
dienen een forum te bieden voor pluralistisch debat, waarbij diversiteit en een
brede waaier aan actoren (en niet enkel elites) de voornaamste doelstelling vormt.
In de praktijk worden beide normatieve functies van de media-arena sterk verschillend ingevuld over verschillende landen heen. Zo tonen Hallin en Mancini
(2004) aan dat er, wat de waakhondfunctie betreft, grote variaties in staatsinterventie bestaan in democratische mediasystemen. Staten kunnen uitblinken in totale afwezigheid en de markt laten regeren (Angelsaksische landen), de informatiestroom
faciliteren middels subsidies (Scandinavische en de Lage Landen) , of op een meer
structurele en instrumentele manier gebruik maken van media door de informatiestroom (in bepaalde mate) te beknotten (mediterrane landen). In sommige systemen z ijn media veel meer een spreekbuis van een bepaalde opvatting dan in andere, wat zowel de waakhond- als de forumfunctie van een bepaalde mediatitel sterk
bëinvloedt. In vaktermen heet dit 'politiek parallellism e '. Belangrijk is dat Hallin
en Mancini (2004) stellen dat deze kenmerken van mediasystemen hun oorsprong
vinden in politieke facetten zoals democratisering, kenmerken van partijsystemen
en ontwikkeling van individuele of collectieve vertegenwoordigingsmechanismen.
Wie de mogelijkheid heeft om aan bod te komen in de media-arena is dus deels
structureel verankerd in (de ontwikkeling van) het politieke systeem.
In de volgende paragrafen vullen we de aanwezigheid van middenveldactoren in
de politieke en media-arena op een meer concrete manier in. Meer bepaald bespreken we de onderliggende mechanismen die verklaren waarom sommige groepen al
dan niet toegang tot adviesraden genieten, en stellen we theorieën voor die verklaren
waarom journalisten aandacht besteden aan de ene middenveldorganisatie en niet
aan de andere. Kortom, we lichten de wetten en regels toe die in beide arena 's heersen en bundelen deze onder de noemer van een politieke en een medialogica. Deze
verschillende logica 's vloeien voort uit de meer structurele verschillen tussen de
arena 's, bijvoorbeeld in hun gebruik van andere selectiecriteria (zoals een voorkeur
voor spektakel of nuance) en hun "draagkracht" of de mate waarin z ij een beperkt of
eerder groot aantal actoren aan bod kunnen laten komen (Hilgartner & Bosk, 1988).

2.1

~

Adviesraadarena: de politieke logica
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De interactie tussen middenveldorganisaties en beleidsmakers wordt vaak voorgesteld als een soort van ruiloperatie (Bouwen, 2002; Braun, 2012; Eising, 2007;
Öberg et al. , 2011). Beleidsmakers zoeken contact met het middenveld, teneinde
expertise in te w inn en en beleidskeuzes de nodige legitimiteit te geven. Middenveldorganisaties wensen de belangen en voorkeuren van hun achterban zo goed
mogelijk te behartigen en zijn hiervoor afhankelijk van toegang tot beleidsmakers.
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Deze wisselwerking wordt vaak vormgegeven via kanalen voor consultatie, zoals adviesraden, commissies en groepen van experten. Hierbij selecteren overheden een beperkte groep van organisaties en/ of experts, die vervolgens via overleg tot een gezamenlijk advies dienen te komen. De 12 Strategische Adviesraden
(SARs) van de Vlaamse regering vallen in deze categorie. Deze adviesraden overkoepelen elk verschillende beleidsdomeinen (bijvoorbeeld sociale zaken en economie (SERV), milieu en natuur (MINA-raad), of onderwijs (VLOR)) en z ijn meestal
samengesteld uit zo'n 20 (effectieve) leden, hoofdzakelijk vertegenwoordigers van
middenveldorganisaties, soms aangevuld met een viertal 'onafhankelijke' experten
(voor een meer gedetailleerde omschrijving van de werking en samenstelling van
deze adviesorganen, zie Fraussen, Beyers & Donas, 2014).
Wat zijn de mechanismen die verklaren waarom bepaalde organisaties toegang
hebben tot deze adviesraden en andere niet, of slechts in beperkte mate? We schreven hierboven dat politici toenadering zoeken tot middenveldorganisaties met twee
motieven in het achterhoofd: expertise en legitimiteit. Als we deze redenering volgen, verwachten we in adviesraden voornamelijk middenveldorganisaties aan te
treffen die beschikken over een uitgebreide knowhow binnen hun domein, sterk geprofessionaliseerd zijn en over de noodzakelijke financiële middelen en mankracht
beschikken (Klüver, 2012; Klüver & Saurugger, 2013). Daarnaast z ullen organisaties
die kunnen buigen op een ruime achterban - organisaties die veel leden tellen of
een groot aantal andere organisaties overkoepelen - een gegeerde gesprekspartner
van de overheid zijn (Grossmann, 2012; Maloney, Jordan & MacLaughlin, 1994).
Beide factoren wijzen impliciet op een derde factor. Aangezien het finale doel het
verstrekken van advies is dat volgt uit overleg tussen de middenveldorganisaties,
wordt van de betrokken spelers ook enige compromisbereidheid gevraagd. Eerder
radicale organisaties die zich aan de uiteinden van het politieke spectrum bevinden, hebben minder kans om opgenomen te worden in adviesraden of staan soms
zelf eerder afkerig van al te nauwe banden met de overheid (Binderkrantz, 2008, p.
179). Een zekere salonfähigkeit speelt dus zeker niet in het nadeel.
Naast deze dynamieken, die quasi universeel z ijn , moeten we nog enkele typische kenmerken van het Vlaamse po litieke landschap in rekening brengen. Zo
staat België traditioneel gekend als een neocorporatistisch systeem , waarin economische actoren een centrale rol spelen en nauw bij het beleid betrokken worden
(Bloodgood , Tremblay-Boire & Prakash, 2014; Lijphart & Crepaz, 1991; Luyten 2006;
Siaroff, 1999). Bijgevolg vermoeden we dat economische actoren, die vaa k ook een
voorkeur hebben voor institutionele kanalen van belangenvertegenwoordiging, in
sterkere mate vertegenwoordigd zijn dan groeperingen van burgers (zie ook Christiansen et al. , 2010). Daarnaast kunnen we ten slotte niet naast de erfenis van de
verzuiling kijken . Gedurende lange tijd genoten middenveldorganisaties die verbon den waren met één van de drie zuilen (katholiek, socialistisch, liberaal) een bijzon dere aandacht van beleidsmakers. Klassieke voorbeelden hiervan zijn de vakbon-
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den, werkgeversorganisaties en de ziekenfondsen. Zij spelen zowel in de input- als
outputzijde van het politieke proces een heel belangrijke rol en genoten (zeker in
het verleden) vaak nauwe relaties met de traditionele politieke partijen. Bovendien
heeft de verzuiling een proliferatie van belangenorganisaties tot gevolg gehad. Binnen elke zuil vinden we immers niet enkel vakbonden en mutualiteiten terug, maar
ook verschillende sociaal-culturele organisaties (organisaties uit de gezondheids- en
welzijnssector, maar ook jeugd- en vrouwenorganisaties) en ngo's. Vaak werd bij het
invullen van adviesorganen gezocht naar evenwichten. Dit gebeurde niet enkel via
pariteit tussen werkgevers en werknemers, zoals in de SERV bijvoorbeeld, maar ook
door de organisaties van elke zuil in de besluitvorming te betrekken, wat ook kleinere organisaties (bijvoorbeeld de liberale vakbond) een plaats aan tafel verschafte.
Waar de verzuiling als maatschappelijk fenomeen verleden tijd is, zijn er nog steeds
sterke relaties tussen politieke partijen en organisaties die deel uitmaakten van dezelfde zuil (zie van Haute et al., 2013; Van Maele, 2009), en hebben de verzuilde
organisaties hun macht in het algemeen weten te bestendigen. We verwachten dat
de adviesraden hier geen uitzondering op vormen .

2.2

Media-arena: de medialogica

Welke mechanismen bepalen welke middenveldorganisaties een prominente plek
op de nieuwsagenda weten te veroveren? Elke dag strijden meer actoren om een
plek in het nieuws dan het nieuws herbergen kan. Deze competitie om mediaaandacht kan het best gezien worden als deel van een grotere strijd om politieke
controle (Wo lfsfeld, 1997). In de komende paragrafen stellen we twee benaderingen voor die samen de logica van de media-arena vormen.
Een eerste nieuwsselectiebenadering vertrekt vanuit de sociale psychologie en
stelt de karakteristieken van een event of actor centraal. De nieuwswaardentheorie
van Galtung en Ruge (1965) verklaart dat hoe hoger een gebeurtenis scoort op een
reeks nieuwswaarden, hoe sne ll er die opgepikt zal worden door de nieuwsmedia.
Cruciale nieuwswaarden zijn factoren als conflict, drama en spektakel. Dergelijke
waarden staan min of meer haaks op de bovengeschetste politieke logica, die eerder de wegen van consensus, incrementalisme en draagvlak bewandelt. Met andere woorden, dit eerste aspect van de medialogica zou moeten leiden tot een andere pikorde in de media-arena dan in de politieke arena. Middenveldorganisaties
waarvan de schreeuw om aandacht via institutionele kanalen in dovemansoren
valt, kunnen beter op confl ict met elites aansturen door bijvoorbeeld spectaculaire
protestacties op touw te zetten. Groots, kleurrijk, luidruchtig of zelfs gewelddadig
protest beantwoordt aan de neus voor nieuws van journalisten en wordt bijgevolg
sneller opgepikt (McCarthy, McPhail & Smith, 1996; Wouters, 2013). Dergelijke
protestacties nodigen uit om complexe socia le problemen te simplificeren, te po-
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lariseren en te personaliseren (Strombäck, 2008) en bieden op die manier kant
en klare bouwstenen aan voo r typische mediaverhaallijnen die een breed publiek
kunnen aanspreken (Altheide & Snow, 1979). Uit onderzoek van Andrews en
Caren (2010) en Danielian en Page (1994) komt inderdaad naar voren dat organisaties die protestacties op touw zetten een grotere kans maken op media-aandacht;
bevindingen die in lijn liggen met het belang van de factor 'd rama ' in het public
arena 's- model van Hilgartner en Bask (1988).
Nieuwswaarden van conflict en spektakel zijn echter niet het enige opererende
mechanisme in de media-arena. Een tweede benadering bekijkt het nieuwsproductieproces met een meer sociologische bril. Zenders of kranten zijn organisaties die
dagelijks hun product dienen te leveren en bijgevolg erg kostenefficiënt moeten
werken (Tuchman, 1978). Bronnen die het leven van journalisten gemakkelijker
maken, worden sneller geselecteerd. Organisaties met voldoende financiële hulpmiddelen en expertise, die, al dan niet letterlijk, 'een autoriteit' zijn in hun thematisch domein en die over afdoende legitimiteit beschikken, kunnen journalisten
hapklare brokken betrouwbare informatie voorschotelen (Schoemaker & Reese,
1996) . Niet enkel is er meer vraag vanuit journalisten naar deze bronnen , deze
bronnen hebben zelf ook meer middelen om journalisten te bereiken. Bronnen met
minder legitimiteit moeten grondiger bestudeerd worden, en daar hebben journalisten steeds minder tijd voor (Davies, 2011). Bovenop deze journalistieke routines
komt dat 'macht' een belangrijke nieuwswaarde is (Van Dalen, 2012). Journalisten
hebben meer oog voor machtige politieke actoren, omdat die echte beslissingen
nemen die het leven van burgers beïnvloeden . In de context van België en Vlaanderen is deze beslissingsmacht nog steeds sterk geconcentreerd bij traditionele (en
vaak voo rmalig verzuilde) corporatistische actoren. Hoewel de tijd van verzuilde
spreekbuismedia tot het verleden behoort (Hallin & Mancini , 2004) en verschi llende nieuwe actoren ondertussen op het po litiek toneel zijn verschenen (Hoogh e,
2004), behoren deze zuilorganisaties nog steeds tot de reuzen van het middenveld.
Men zou zelfs kunnen stellen dat, nu de band tussen een bepaalde zuilorganisatie
en een mediatitel minder exclusief is, zij 'zaken' kunnen doen met meerdere titels,
en bijgevolg sterker in de media-arena staan (Verhuist & Walgrave, 2005).
Kortom, dit tweede mediamechanisme benadrukt vooral een soort zichzelf versterkende ongelijkh eid . Zowel de gejaagdheid van het journalistieke bestaan als
de politieke relevantie van bepaalde organisaties en hun vermogen om hapklare
brokken informatie te serveren, leiden ertoe dat in de media-arena min of meer
dezelfde organisaties de dienst uitmaken als in de politieke arena. Media achtervolgen en bestendigen volgens deze logica (politieke) macht. Voor en achter de
schermen - in adviesraad en media-arena- zouden we dan ook verwachten dat de
machtsverdeling min of meer gelijk loopt; of sterker nog, dat het zwaartepunt van
mediamacht zich concentreert bij de allersterksten uit de politieke arena. Onderzoek naar media-aandacht voor politici ondersteunt deze verwachting. Zo spreken
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De Swert en Walgrave (2002) over de kanseliersbonus die regeringspartijen in de
krant en op televisie ten goede komt. In een studie naar de aanwezigheid van belangenorganisaties in het Amerikaanse televisienieuws komen Danielian en Page
(1994) tot een gelijkaardig besluit. Groepen die reeds over macht en geld beschikken, en dus ook achter de schermen al het best hun mannetje staan, komen tevens
het verst in de publieke arena (zie ook Thrall, 2006).
Door systematisch de aanwezigheid van middenveldorganisaties in beide arena's
te vergelijken, kunnen we deze verschillende mogelijke uitkomsten tegen elkaar afwegen. Indien dezelfde organisaties in beide arena's het hoge woord voeren, kunnen
we spreken van cumulatie. Indien in beide arena 's totaal verschillende organisaties
hoog opduiken, kunnen we concluderen dat de arena's elkaar aanvullen en dat er
sprake is van compensatie. Een derde optie is dat we een op soort van middenweg
stuiten, een combinatie van cumulat ie en compensatie. De moeilijkheid ligt er dan
in om te bepalen wanneer er juist sprake is van een middenweg: is de aanwezigheid
van een handvol niet institutioneel vertegenwoordigde organisaties in de hoogste
regionen van de media-arena een indicatie van een dergelijke middenweg? Of moet
de verdeling tussen politieke in- en outsiders nagenoeg ' fifty-fifty ' z ijn? In het empirische luik laten we de data spreken en nemen we de drie mogelijke uitkomsten
onder de loep, om ten slotte in het besluit een gefundeerd standpunt in te nemen.

3.

Onderzoeksdesign

Hier stellen we eerst een operationele definitie van middenveldorganisaties voor.
Daarna beschrijven we bondig de twee datasets die we hanteren . Deze datasets werden afzonderlijk verzameld voor de doctoraatsstudies van beide auteurs (Fraussen,
2014; Wouters, 2013). Ten slotte beargumenteren we waarom het vergelijken van
deze twee arena 's relevant is en lichten we de beperkingen van onze vergelijking toe.
Het opstellen van een definitie - laat staan een operationele definitie - voor
het begrip middenveldorganisatie (of welk label dan ook) is een netelige kwestie,
getuige een hele rist publicaties (zie bijvoorbeeld Allern & Bale, 2012; Andrews
& Edwards, 2004; Berry, 1999; Beyers, Eising & Malloney, 2008; Burstein, 1998;
McCarthy & Zald, 1979; Walgrave, 1992). Met middenveldorganisaties doelen we
hier op collectieve actoren die opereren tussen het microniveau van de burger en
het macroniveau van de staat, maar die niet behoren to t het zuivere bedrijfsleven
(markt) of overheidsapparaat, en waarvan de voornaamste bestaansreden politiek
van aard is, in die zin dat ze belangen aggregeren en communiceren over problemen en oplossingen met het oog op het verkrijgen van politieke invloed. Deze
definitie is ruim en omvat een grote diversiteit aan actoren. Het is daardoor gemakkelijker om aan te geven welke groepen we niet onder dit label rekenen. Zo sluiten
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we organisaties uit die deelnemen aan verkiezingen (het zijn geen politieke partijen), zelfstandige bedrijven die lobby-activiteiten ontplooien (niet Belfius maar wel
Febelfin) en pure overheidsinstanties (niet Kind & Gezin maar wel de Gezinsbond).
Ook voetbalclubs, bowlingliga's en andere sociaal-culturele verenigingen met een
meer lokaal karakter laten we links liggen in onze analyses: hun primaire interesse
is simpelweg niet politiek. Bovendien focussen we enkel op organisaties die op
nationaal of regionaal niveau actief z ijn en leden hebben in heel België of in één
van zijn regio's (in dit geval Vlaanderen).
Om een bee ld te krijgen van de belangenorganisaties die een prominente rol
spelen in de politieke arena, analyseren we de samenstelling van de Strategische
Adviesraden (SARs) bij de Vlaamse Regering. Deze raden zijn een essentieel kanaal
voor overleg met het middenveld en spelen een belangrijke rol in verschillende fases va n de politieke beleidscyclus (Popelier et al., 2012). Als we zowel de 12 strategische (hoofd)raden als hun subraden in beschouwing nemen, kunnen we 352 organisaties identificeren. Al de belangenorganisaties die in deze raden opgenomen
z ijn , werden gecodeerd op basis va n het codeboek ontwikkeld door Hanegraaff en
collega's (2011). Hierbij werd gebruik gemaakt van informatie beschikbaar op de
websites van de betrokken organisaties, data uit jaarrekeningen of -verslagen, en
informatie verkregen via medewerkers van de bewuste organisatie.
Wat de media-arena betreft focussen we op de nieuwsuitze ndingen van 19 uur
van de grootste Vlaamse publieke (Eén) en commerciële (vtm) zender. Uit surveys
blijkt dat televisienieuws voor burgers de belangrijkste bron van informatie is over
samenleving en politiek (Curran et al., 2009). De nieuwsuitzendingen van 19 uur
z ijn de drukst bekeken nieuwsuitzendingen (Wouters, Swert & Walgrave, 2009) .
Voor de periode 2003-2010 gingen we voor deze nieuwsuitzendingen van elke zender en van elke dag de aanwezigheid van middenveldorganisaties in de nieuwsitems na. We vertrokken daarbij van het nieuwsarchief TV, een census database
die onderhouden wordt door het Steunpunt Media. 2 Elk nieuwsitem wordt door het
archief gecodeerd op zowel issue-, actor- als landniveau. Om de database gebruiksklaar te maken voor onderstaande analyses nam één van de auteurs systematisch
de variabelen "actor naam" (open tekst veld), "actor functie" (open tekst veld) en
"actor typologie" (gesloten veld) door en creëerde een nieuwe dummy variabele
"m iddenveldorganisatie". Die kreeg de waarde 1 indien de actor aan bovenstaande
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operationele definitie voldeed.
Met deze twee specifieke arena's vergelijken we "insider"- en "outsider"-fora die
voor Vlaamse middenveldorganisaties zonder twijfel zeer releva nt zij n. Uiteraard
spelen wat betreft insiderarena's ook informele contacten (bijvoorbeeld met kabinetten) en meer ad hoc werkgroepen een belangrijke rol. Vergeleken met de adviesraden,
is het echter bijzonder moeilijk om een accuraat en volledig beeld te krijgen van deze
insiderkanalen. Wat outsiderarena 's betreft zouden naast televisiejournaals ook kranten een mogelijk vergelijkingspunt kunnen bieden. Televisiejournaals hebben echter
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een groter bereik. Bovendien ligt de draagkracht van de krantenarena veel hoger,
waardoor competitie om toegang er minder sterk is (Hilgartner & Bask, 1988) . Vanuit dat oogpunt lijkt de televisiearena het geprefereerde vergelijkingspunt voor onze
studie, al kan het best zijn dat de verschillen tussen beide arena's in tijden van sterke
intermedia-agendasetting niet erg uitgesproken zijn (Vliegenthart & Walgrave, 2008).
We willen hier even ingaan op enkele beperkingen aangaande de rechtstreekse
vergelijkbaarheid van beide arena's. In de eerste plaats betreft dit consequenties
van bevoegdheidsverdelingen in de federale staat België. Hoewel we enkel Vlaamse
adviesraden en Vlaamse media analyseren, is de thematische reikwijdte van de
geanalyseerde media-arena vele malen breder dan die van de politieke arena, daar
deze eerste ook over federale bevoegdheden bericht. Omdat het onmogelijk bleek
om themacodes in het nieuws betrouwbaar aan specifieke en exclusief Vlaamse
bevoegdheden te koppelen, zitten ook federale thema's in het mediabestand (voor
meer diepgaande analyses wat betreft verschillen tussen beleidsdomeinen/ thema's
in de respectievelijke arena's, zie Fraussen & Beyers, 2014; Wouters, 2013). Een
tweede beperking draait om de labeling van organisaties. In de adviesraden zetelen
vaak specifieke of gespecialiseerde organisaties, die een onderdeel zijn van een
koepelorganisatie (maar die in eigen naam zetelen). In de media-arena wordt een
dergelijke specificiteit niet consequent nageleefd (ACOD wordt al snel ABVV of,
algemener, de socialistische vakbond). Daarom plaatsen we elke specifieke (vak)
organisatie onder haar hoofdkoepel. Ten slotte zetelen er in de adviesraden institutionele organisaties, zoals koepels van gezondheidsinstellingen (zoals Zorgnet
Vlaanderen) of lokale overheden (zoals de Vereniging van Steden en Gemeenten).
Met betrekking tot deze laatste, stelde eerder onderzoek reeds vast dat een niet
onaanzienlijke proportie van lobbywerk betrekking heeft op onderlinge contacten
tussen overheden (Hal pin & Thomas, 2012). Deze organisaties rekenen we in de
context van dit artikel echter niet tot het maatschappelijk middenve ld en ze worden in de analyses niet opgenomen. In bepaalde mate kijken we dus met oogkleppen op naar de adviesraad- en media-arena. Niettegenstaande deze beperkingen,
zijn we er sterk van overtuigd dat onze analyse een betrouwbaar beeld schetst van
de aanwezigheid van middenveldorganisaties in beide arena's.
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Welke organisaties komen aan bod in welke arena's? Eerst bespreken we de middenveldleden van de 12 strategische adviesraden, vervolgens nemen we de media
agenda onder de loep. Ten slotte leggen we beide arena's naast elkaar.
In de 12 strategische adviesraden onderscheiden we 148 organisaties die aan
onze m iddenvelddefinitie voldoen. Naast economische actoren (n = 69), zoals on-
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der andere vertegenwoordigers van werknemers, zelfstand igen, kmo's en industrietakken, treffen we een grote hoeveelheid niet-economische actoren of groeperingen
van burgers (n = 79) aan. Op het eerste gezicht lij kt het er dus op dat de overheid
zich door vele groepen van divers pluimage laa t adviseren, waarbij economische
en niet-economische actoren elkaar min of meer in evenwicht houden. De machtsverdeling tussen de verschillende indi viduele organisaties is echter allesbehalve gebalanceerd. Als we kijken naar de mate waarin individuele organisaties toegang
genieten tot verschillende strategische raden, of als we het aantal zetels per organisatie in beschouwing nemen, stellen we een erg scheve verdeling vast. Zo zetelt
47 procent van de organisat ies enkel in subraden van één van de 12 strategische
raden, en hebben slechts 17 organisaties (11 %) vertegenwoordiging in meer dan
twee strategische adviesraden. Voor de analyse die volgt, focussen we op de samenstelling van de 12 strategische adviesraden en laten we de subraden (die niet bij elke
strategische raad (in even grote aantallen) aanwezig zijn) even buiten beschouwing.

TABEL 1.

Top 20 van meest prominente middenveldorganisaties in adviesraden.

Organisatie

Econ.

Raden

Zetels

Zetels%

Cum.%

ACV

0

7

29

10,8

10,8

2

ABW

0

8

25

9,3

20,1

3

VOKA

0

8

17

6,3

26,4

4

Boerenbond

0

7

17

6,3

32,7

5

UNIZO

0

8

16

5,9

38,6

6

Natuurpunt

D

4

11

4,1

42,7

7

BBL

D

4

9

3,3

46,0

8

ACLVB

0

5

8

3,0

49,0

9

ACW

0

6

7

2,6

51,6

10

Gezinsbond

D

4

7

2,6

54,2

11

Confederatie van lmmobiliënberoepen

0

3

5

1,9

56, 1

12

Algemeen Boerensyndicaat

0

2

5

1,9

58,0

13

Confederatie Bouw

0

3

4

1,5

59,5

14

Netwerk Armoede

D

3

4

1,5

61,0

15

Confederatie Ouders en Ouderverenigingen

D

4

1,5

62,5

<

16

Vlaamse Scholieren koepel

D

4

1,5

64

:.::
::;

17

Vlaamse Vereniging van Studenten

D

4

1,5

65,5

18

Fevia

0

2

3

1, 1

66,6

<
::c

19

Vereniging van Vlaamse Huisvesting

0

2

3

1, 1

67,7

V,

20

Overleg Bewonersbelangen

D

3

1,1

68,8
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Tabel 1 geeft de twintig mees t prominente middenveld organ isa ti es in advies rad en
weer. In de ve rschillende ko lom men tonen we of de middenve ldorgan isa ti e al dan
ni et een econo mische ac tor is, het aa ntal raden waarin de o rga ni satie zetelt , het
aanta l zetels, de proporti e van het tota le aa ntal z itj es dat de organisatie betrekt en
het cumul ati eve percentage van de top 20. Aan de hand va n onderstaande tabel
li chte n we de selectiemecha ni smen in de advi esraa darena toe.
Wa t meteen opvalt, is dat de top vijf volledig uit eco nomi sc he actoren bestaat.
Samen trekken deze vij f een erg groot deel (zo'n 40%) va n het laken naar zich toe.
Bovend ien weerklinkt de stem van deze "core insid ers " heel wat lu ider, aangezien
zij vertegenwoordigd zijn in versc hille nde raden of beleidsdomein en. Zij beschikken via de adviesraden als het ware over een megafoon. In het totaal worden
177 van de 269 middenveldadviesraadzetels ingevuld door economische actoren
(66 %). Natuurpunt en BBL zijn wat dat betreft de meest vreemd e eenden in de top
20 : de belangen die zij ve rtegenwoordigen sluiten het dichtst aan bij postmaterialistische beko mmernissen (leefmilieu, natuur), daar waar zo goed als alle andere
organisaties zich eerder op bread and butter-issues richten. Dit bevestigt de verwachting dat eco nomi sche actoren in neocorporatistische systemen bevoorrechte
part ners zijn en sluit aan bij de bevinding dat het sociaa leco nomisch overleg in
Vlaanderen vooral eco nom isch overleg is (Ongena; 2010).
In de top 5 va lt daarnaast de dominantie van (voorm a li ge leden van) de christelij ke z uil op (ACV, Uni zo , Boerenbond). Deze erfeni s van de verzui ling is een
meer typisch Vlaamse bev inding. De christe lijke z ui l go ld a ls de sterks t stru ctureel
vera nkerd e (zeker in Vlaanderen), en deze bevinding lijkt nog steeds op te gaa n .
Meer algemeen verraden de bovenste region en van de adv ies raadarena een voo rliefde van de overheid voo r orga ni sa ti es met een sterke maatschappelijke inbedding (ACV, ABVV, VOKA , Unizo , BBL, ACLVB, ACW, Vlaamse Scholierenkoepel).
Ook dit lag in de lijn der verwach tingen, gezien het sterk representatieve karakter
va n deze groepen. 3 Ze sp reken voo r een ruime achterban en brengen verschillende
deelbelangen sam en. In zekere zin gaan zij de versplintering van belangen tegen,
wat on derhandelen en adv ies verstrekken vergemakkelijkt. Met andere woorden:
de mening van een koepelorganisatie in een adviesraad is reeds het resultaat van
een eerder rondje (intern) onderhandelen. Dit vijlt wellicht ook de al te scherpe
kantjes af. Tot slot zij n dit ook allemaal organisaties die kunnen bogen op aanzienlij ke financiële middelen en mankracht, waardoor z ij in staat zijn om intern de no dige expertise op te bouwen (zie hi erover ook Streeck & Kenworthy, 2005, p. 450).
Same ngevat: de resultaten van de adviesraadarena ligge n erg sterk in lijn met
het beeld da t de politieke logica voo rsc hreef. Al bij al is het toch vrij opmerkelijk
dat een klein gezelschap van middenveldorganisaties zo dominant aanwezig is, en
dat we bovendien heel wat usual suspects aan treffen. Dit is des te meer het geva l
gezien dit adviess telsel in 2003 nog hervormd werd . Het lijkt erop dat tradition ele
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organisaties er goed in slagen om , al dan niet bewust, "de ladder op te halen" voor
nieuwe spelers op het veld (Hooghe, 1998).
Wat leren we uit de resultaten van de media arena? Een gemiddelde nieuwsuitzending duurt ongeveer 40 minuten en het dagelijkse aanbod van bronnen die
smeken om aandacht is groot. Voor de periode 2003-2010 slaagden desalniettemin 636 unieke middenveldorganisaties er in om zich voorbij de poorten van het
nieuws te werken. Vergeleken met het aantal organisaties die in adviesraden zetelen is toegang tot de media-arena dus eerder open te noemen. Meer organisaties
krijgen een kans om gehoord te worden. In termen van Hilgartner en Bask (1988):
de "draagkracht" van de media-arena is simpelweg groter, en dat blijkt ook uit
onze data.
Dit betekent echter niet dat de media-arena ook evenwichtiger verdeeld is .
Net als in het geval van de adviesraden, merken we hier een erg scheve verdeling
op: de 20 meest nieuwswaardige middenveldorganisaties gaan met maar liefst
60 procent van alle aandacht lopen. In de omgekeerde richting geldt dat we voor
vele middenveldorganisaties nauwelijks over een (succesvolle) outsiderstrategie
kunnen spreken. Iets meer dan de helft (N = 334) van alle middenveldorganisaties komt gedurende de 8-jarige periode slechts maximaal tweemaal in het
nieuws . We kunnen ons daarbij de vraag stellen in hoeverre deze organisaties
werkelijk substantieel deelnemen aan het politieke debat , laat staan hun stempel kunnen drukken op actuele kwesties. Het lijkt erop dat de bijdrage van vele
organisaties niet meer is dan een druppel op een hete plaat. Samengevat: in de
media-arena mogen meer organisaties hun zeg doen , maar wat vooral opvalt is
dat de staart van de aandachtsverdeling veel langer is. Tabel 2 geeft de 20 meest
nieuwswaardige middenveldorganisaties weer. Zij voeren het hoge woord in de
media-arena.
De twee reuzen van het middenveld in de media blijken de socialistische en de
christendemocratische vakbond te zijn. Samen zijn ze goed voor iets meer dan een
vierde van alle aandacht voor alle middenveldorganisaties. Algemeen zien we dat
de gehele top 20 gedomineerd wordt door vakbonden (4) en beroepsorganisaties
(7, met UNIZO op de derde plaats). Het zijn in grote mate dezelfde organisaties die
in het adviesstelsel een centrale rol innemen. De voortdurende nieuwswaardigheid
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van economische thema's is hiervoor wellicht een belangrijke verklaring. Bovendien behoren de middenveldorganisaties die rond deze thema 's actief zijn tot de
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sterkst geïnstitutionaliseerde organisaties in Vlaanderen. Ze zitten vaak mee aan
tafel als er knopen doorgehakt worden, en worden door journalisten terecht als
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erg relevant beschouwd. Bovendien zijn deze organisaties actief in verschillende
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beleidsdomeinen. Hoewel economie of werkgelegenheid zonder twijfel hun care
business is, worden zij ook gehoord als het over andere thema's gaat, zoals milieu,
onderwijs en gezondheidszorg. Ook in de strategische adviesraden die op deze
materies focussen, zitten z ij mee aan tafel.
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TABEL 2 .

Top 20 van meest nieuwswaardige middenveldorganisaties.
Econ.

Freq.

%

Cum.%

ABW

0

1437

13,8

13,8

2

ACV

0

1401

13,4

27,2

3

UNIZO

0

445

4,3

31,5

4

ACLVB

0

356

3,4

34,9

5

Test Aankoop

□

327

3, 1

38,1

6

Rode Kruis

□

302

2,9

41

7

VBO

0

213

2

43

8

VTB-VAB

□

213

2

45, 1

9

Touring

□

210

2

47, 1

10

VOKA

0

138

1,3

48,4

11

Boerenbond

0

133

1,3

49,7

12

GAIA

□

128

1,2

50,9

13

Fed. Ho.Re.Ca Vl.

0

113

1,1

52

14

Vogelbescherming Vl.

□

lll

1,1

53, 1

15

Assuralia

0

109

54,1

Organisatie

16

BBL

□

107

55, 1

17

NSPV

0

107

56,2

18

Confederatie Bouw

0

101

57, 1

19

Greenpeace

0,9

58

Febelfin

□
0

96

20

95

0,9

59

Pluizen we de top 20 verder uit , dan vinden we ook consumentenorganisaties hoog
terug, met Test Aankoop op een verrassende vijfde plaats en de automobilistenverenigingen VTB-VAB en Touring nog net binnen de top JO. Vooral deze laatste twee
organisaties treden in het nieuws niet zozeer op als belangenvertegenwoordigers.
Zij hebben eerder een duidende functie bij verkeersellende en werkzaa mheden
en worden bij deze gebeurtenissen geraadpleegd omwill e van hun expertise. Ook
milieu- en dierenrechtenorganisaties z ijn met 4 organisaties relatie f goed vertegenwoordigd, samen met inte rnationa le ngo's, zoals het Rod e Kruis en, net buiten de
top 20, Artsen Zond er Grenzen.
Toch lijkt het erop dat de top 20 van meest nieuwswaardige middenveldorganisaties vooral bevolkt wordt door zij die kunnen buigen op ee n stev ige institutionele
verankering, een bred e achterban, (voormalige) verkering met ee n z uil , aanzienlijke middelen en een ruime expertise. Kortom, min of meer dezelfd e kenmerken
die we a ls kenmerkend voor de logica van de politieke arena naar voren schoven.

~

m
-i
m

z

V,

/'")

::c
)>
-0
-0

m

f;

;:,::

m

)>

;,::,

::!
;:,::

m
m
- - - -- - -- ~ Z

r

2015 - 2 • RES PUBLICA

174
AANDACHT TREKKEN OF ADVIES VERSTREKKEN?

Leggen we de tabellen van de media-arena naast elkaar, dan z ien we duidelijk
dat het primaat van de politieke macht domineert. Het is echter geen ijzeren wet.
Een nadere vergelijking maakt dit duidelijk. Zo zien we dat het meer militante
ABVV hoger in de mediapikorde eindigt dan het sterker formeel ingebedde ACV,
dat over meer leden en zetels beschikt. De aanwezigheid van de milieu- en dierenrechtenorganisaties GAIA , Greenpeace en Vogelbescherming Vlaanderen doet
vanuit een cumulatieperspectief de wenkbrauwen fronsen. Het feit dat deze niet of
institutioneel zwak vertegenwoordigde organisaties meer aandacht naar zich toe
weten te trekken dan Bond Beter Leefmilieu (16de plaats in de media-arena) en
Natuurpunt (22ste), die beide wel in adviesraden zetelen , lijkt erop te wijzen dat
er ook andere wetten gelden in medialand . Bij de eerste twee organisaties wordt
een sterke professionalisering gecombineerd met activiteiten die op maat gesneden
z ijn van de media en in lijn liggen met de geformuleerde verwachtingen aangaande
het aanbieden van 'spektakel '. Spectaculaire protestacties en stoorvermogen (GAIA
= 28% van alle nieuwsberichten betreft protest, Greenpeace = 50% van de items
bevat protest) bieden drama en conflict , elementen waar gemakkelijk een aantrekkelijk nieuwsitem van te maken valt. Deze strategie blijkt veel minder aan bod te
komen in de items met Bond Beter Leefmilieu (8,5 %) en Natuurpunt (4 %).
Vogelbescherming Vlaanderen lijkt dan weer handig gebruik te maken van een
ander kenmerk van de media -arena . Waar de samenstelling van adviesraden relatief stabiel is, is het mediaspotlicht voortdurend zoekende. Dit maakt dat organisaties gebruik kunnen maken van het 'momentum '. Zo was Vogelbescherming
Vlaanderen vooral nieuwswaardig in september-oktober 2003 , naar aanleiding van
een olielek veroorzaakt bij de berging van de tanker Tricolor. Door van dit momentum gebruik te maken , veroverde de organisatie een plek in het adresboekje
van journalisten en werd een basis gelegd voor verdere consultatie wanneer het
thema van dierenrechten weer op de nieuwsagenda verscheen. Eenzelfde mechanisme lijkt op te gaan voor beide consumentenorganisaties die de belangen van
weggebruikers verdedigen (VTB-VAB ; Touring). In de adviesraadarena bekleden
ze beide twee zetels in één enkele raad. Daarmee behoren ze tot de middenmoot.
In de media-arena stijgen ze daar echter ver bovenuit, al vervullen ze eerder een
duidende rol als expert dan een vertegenwoordigende functie. In de omgekeerde
richting blijken bepaalde belangen beter institutioneel vertegenwoordigd dan ze
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in de media-arena aan bod kom en: vooral de stem van scholieren en studenten
wordt in de media-arena veel minder gehoord dan in de adviesraden. Tot slot
zorgt ook een eerder aangehaalde beperking van onze vergelijking voor ruis op de
relatie: waar de media-arena (in theorie) openstaat voor alle mogelijke thema's,
komen in de Vlaamse adviesrad en vooral beleidsdomeinen aan bod die exclusieve
bevoegdheden zijn (zoals landbouw, milieu , wonen, welzijn en onderwijs). Deze
verdeling van bevoegdheden biedt mogelijk ook een verklaring voor het feit dat we
bepaalde nieuwswaardige organisaties (zoals Test Aankoop en Assuralia) niet of
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minder prominent in de Vlaamse adviesraden terugvinden, terwijl ze wel hoog in
de media-arena scoren.
Samenvattend lijken de patronen die we zien veel sterker een cumulatie- dan
een compensatiehypothese te ondersteunen. Het zijn in grote mate dezelfde organisaties die in beide arena's hoge ogen gooien. Van de 10 meest prominente
middenveldorganisaties in adviesraden vinden we er zeven terug in de top 20 van
meest nieuwswaardige middenveldorganisaties. Zeker gezien de erg scheve verdeling van toegang tot beide arena's en de relatief grote machtsconcentratie bij een
beperkt aantal actoren, is dit niet min te noemen. Een meer systematische vergelijking of formele test verkrijgen we door een Spearman's rank order-correlatie te berekenen. Hierbij zijn we vertrokken van de tien meest prominente organisaties uit
de adviesraadarena die ook in de media-arena voorkomen. De rank order-correlatie
vergelijkt systematisch de rangorde die iedere organisatie bekleedt voor en achter
de schermen. Met een correlatie van .794 (p = .006) kunnen we besluiten dat er in
heel erg grote mate sprake is van cumulatie. De spiegeling tussen beide arena 's is
niet perfect - we bespraken enkele merkwaardige verschillen in voorgaande paragraaf - maar is voldoende sterk om de alternatieve hypotheses met betrekking tot
compensatie en middenweg te verwerpen. Kortom, organisaties die stevig ingebed
zijn in adviesraden hebben ook meer slagkracht in de media-arena. Het lijkt er op
dat de media-arena politieke macht volgt en bestendigt, eerder dan dat het uitdagers een level playing field biedt.

5.

Discussie en conclusie

We vertrokken in deze studie van het uitgangspunt dat het politiek debat er wel bij
vaart, indien diverse stemmen gehoord worden. Indien een dergelijke standaard
niet gehaald wordt, verwatert het debat immers tot een monoloog. Meer bepaald
onderzochten we de aanwezigheid van middenveldorganisaties in twee arena's: die
van de strategische adviesraden en die van de belangrijkste televisienieuwsuitzendingen. Traditioneel wordt de media-arena als een soort van opvangnet beschouwd
voor organisaties die institutionele toegang ontberen. Op die manier zouden beide
arena's elkaar aanvu ll en.
Onze resultaten tonen aan dat toegang tot de politieke en de media-arena in
grote mate cumulatief is. Dezelfde stemmen die in de politieke arena hoge ogen
gooien, voeren in de media-arena het hoge woord. Zij die reeds gehoord worden
achter de schermen, krijgen ook voor de schermen het snelst een megafoon toegestopt. Kortom, de media-arena weerspiegelt politieke macht en bestendigt in het
geval van Vlaanderen traditionele neocorporatistische patronen. Een grote achterban, afdoende financiële middelen , expertise en positionering op economische
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thema's maken bepaalde middenveldorganisaties voor zowel politici als journalisten bevoorrechte gesprekspartners. Het lijkt erop dat men in beide arena 's betaalt
met dezelfde munt.
Toch spiegelt de media-arena de politieke arena niet perfect. Het journalistenmetier heeft deels een eigen logica, die een alternatieve economie doet ontstaan, zij
het een erg kleinschalige. Organisaties die spektakel bieden, op conflict met elites
aansturen, of handig gebruik weten te maken van het momentum , klimmen hoger
op de ladder in de media-arena. Bovendien is de media-arena meer inclusief: veel
meer organisaties verschijnen ten tonele, al is hun tekst vaak dermate beperkt dat
de vraag rijst of hun bijdrage meer is dan een druppel op een hete plaat.
Dat de meest dominante spelers kunnen bogen op een aanzienlijke expertise
en een brede achterban spreekt alleszins in hun voordeel. Het zijn zonder twijfel legitieme gesprekspartners van de overheid. Toch willen we twee kanttekeningen plaatsen bij deze bevindingen. Een gezonde democratie veronderstelt dat
een veelheid aan stemmen gehoord wordt, dat er debat en discussie plaatsvindt
tussen verschillende maatschappelijke actoren . Onze top 10 wordt echter sterk
gedomineerd door middenveldorganisaties die de samenleving door een eerder
economische bril bekijken. Een belangrijke vraag is dan ook of de dominantie van
deze organisaties in adviesraad- en beeldbui spolitiek het maatschappelijk debat
niet verschraalt. Om die vraag te beantwoorden, zouden we een specifieker onderzoeksdesign moeten hanteren. In dit stuk analyseerden we louter de aanwezigheid
van verschillende (types) actoren . Toekomstig onderzoek zo u een meer fijnmazige
en specifieke analyse kunnen uitvoeren door te focussen op de eigenlijke claims
die deze actoren maken in de verschillende arena's naar aanleiding van specifieke
beleidskwesties.
Onderzoek naar de relaties tussen belangenorganisaties en beleidsmakers legt
bovendien vaak (louter) de nadruk op machtsverhoudingen, zoals de mate van
beleidsinvloed die verschil lende organisaties al dan niet uitoefenen, of meer algemeen de rol van middenveldorganisaties in het politiek proces. Er is echter ook een
alternatieve, meer functionele en beleidsgerichte benadering mogelijk (zie Streeck
& Kenworthy, 2005, p. 454). Hierbij is de centrale vraag hoe overheid en middenveld optimaal kunnen samenwerken teneinde maatschappelijke problemen aan te
pakken (zonder apriori de precieze rol van beide actoren vast te leggen). Een onderzoeksdesign dat meer inzicht poogt te bieden in de beleidsrepercussies van de
optredens van middenveldactoren in diverse politiek arena's zo u bijvoorbeeld kunnen focussen op een steekproef van concrete beleidskwesties en de evolutie van
deze wetgevende initiatieven, alsook de betrokken middenveldactoren en de wijze
waarop zij betrokken worden in het beleid, kunnen analyseren doorheen de gehele
beleidscyclus (in navolging van eerder issue-centered onderzoek in de VS en de
EU, zie Baumgartner et al., 2009 en Beyers et al. , 2014). Een dergelijke benadering
zo u zowel het dynamisch karakter van politieke processen kunnen capteren, als
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de precieze rol van middenveldorganisaties in beleidsvorming en de verhouding
tussen de beide arena's beter in kaart kunnen brengen.
Een andere belangrijke vraag is in welke mate de pikordes in beide arena's
daadwerkelijk politieke macht weerspiegelen. In dat opzicht is het erg opmerkelijk
dat de organisaties die het meest prominent aanwezig zijn in beide arena's, namelijk de sociale partners, vaak hun beklag doen over een gebrek aan inspraak en
aandacht voor hun bekommernissen. We zien twee mogelijke verklaringen voor
deze ogenschijnlijke paradox. Vooreerst is het mogelijk dat, hoewel deze organisaties nog steeds erg dominant zijn, ze steeds meer competitie ervaren van andere
middenveldorganisaties. Dit zou wijzen op een evolutie naar een meer divers en
dynamisch middenveld . In die zin moeten we toegeven dat de studie de we hier
presenteren slechts een momentopname is. Longitudinaal onderzoek zou een beeld
kunnen schetsen van de evolu tie van de macht van middenveldorganisaties in adviesraden en nieuwsuitzendingen. Een dergelijke analyse doorheen de tijd zou als
voordeel hebben dat ze ons een benchmark oplevert. Indien blijkt dat de diversiteit
van belangenvertegenwoordiging in de politieke en/of media-arena doorheen de
tijd sterk is toegenomen, zouden we kunnen stellen dat we vandaag al meer een
'middenweg' bewandelen. Een dergelijke tendens zou ook de noodzakelijkhe id van
'compensatie' tussen verschillende arena's als democratisch ideaal kunnen bijstellen. Als beleidsmakers of journalisten erin geslaagd z ijn om , meer dan vroeger,
evenwichtige en gebalanceerde adviesraden of nieuwsuitzendingen samen te stellen, dan zouden we kunnen stellen dat de sterke cumulatie die we in d it onderzoek
vinden minder problematisch is dan democratische theoretici ons voorspiegelen.
Een tweede verklaring voor het beklag van prominente organisaties zou kunnen liggen in het veranderde karakter van beide arena 's . Het is mogelijk dat de
aanwezigheid in beide fora vroeger een goede indicator was voor het politieke
gewicht van een organ isat ie, maar dat de effectiviteit van deze kana len verminderd
is. Zo is het mogelijk dat de macht van adviesraden getaand is ten voordele van
parallell e, meer indirecte en minder zichtbare wegen naar beleidsinvloed. Ook in
de media-arena lijken gevestigde waarden het moeilijker te hebben dan voorheen.
Misschien niet zozeer wat de toegang tot de media -a rena betreft, maar wel met
betrekking tot hun con trole over de boodschap die ze willen brengen . Waar kranten of staatsomroepen vroeger meer ontvankelijk waren voor de desiderata van
partijen en zuilen, lijkt het erop dat journalisten momenteel vaker de dans leiden
en dat het de politieke actoren zijn die zich - zeker in de eigen perceptie - naar
de wetmat igheden van een meer en meer gefragmenteerde en in toenemende mate
digitale media-arena dienen te plooien (Van Aelst, 2014). De vraag in hoeverre bovengeschetste evoluties in de politieke en media-arena resu lteren in een bredere of
meer beperkte vertegenwoordiging van verschillende maatschappelijke belangen,
lijkt ons een legitieme democratische bekommernis en een pertinente vraag voor
toekomstig onderzoek.

:E
m
-l
m

z

V,

n

:::c:

►
"tl
"tl

m

E
;,,::
m

►
:,::,

:::!
;,,::

m
,m

--------~ z
2015 - 2 • RES PUBLICA

178
AANDACHT TREKKEN OF ADVIES VERSTREKKEN?

Noten
1.

Beide auteurs droegen in gelijke mate bij aan dit artikel; de auteursvolgorde is

alfabet isch.
2.

Het Steunpunt Media is een consortium van de Universiteit An twerpen (UA), Vrije

Universiteit Brussel (VUB), KLJ Leuven (KUL) en Universiteit Gent (UG) . He t Nieuwsarchief TV is de verderzetting van het Elektronisch NieuwsArch ief (ENA). Voor meer
inform a ti e, con tactee r julie.desmedt@uantwerpen.be.
3.

Het sterk representatief karakter verw ij st hier in de eerste plaats naar de hoge le-

denaantallen van deze organisaties en naar het feit dat zij ook vaak georganiseerd zij n
op regionaal of lokaa l niveau, verge leken met andere belangenorganisaties. Het gaat
hier ni et zozee r om de wijze waarop z ij hun achterban in hun werking betrekken en
hun bekommernissen op het politieke toneel vertegenwoordigen (al z ijn de mechanismen voor interne besluitvorming bij de meeste va n deze organisaties meer uitgebreid
en sterker geïnstitutionaliseerd dan in vele andere middenveldorganisaties) .
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Tussen partij en parlement:
het profiel van de
fractievoorzitter in België
Benjamin de Vet en Bram Wauters

ABSTRACT:

Between Party and Parliament: The Profile of the Leader of
the Parliamentary Party in Belgium

The leader of the parliamentary party in Belgium occupies a very specific position,
which differs from that of the politica! leader and that of the organizational leader of
a party. This person acts as a crucial linking pin between 'the party in central office'
and 'the party in public office'. Owing to an increase in power of 'the party in centra!
office' in modern 'cartel parties', we expect repercussions on the profile, selection
and functioning of parliamentary party leaders. In this first, exploratory analysis based
on a new dataset, we sketch the profile of these leaders in terms of experience and
career, and based on these characteristics, we develop a typology. We also investigate
whether these va ria bles vary over time and by government status.
Our results show for most of the indicators a weakening of the parliamentary party
leader over time, whereas government parties appear to prefer a stronger parliamentary party leader than opposition parties .

KEYWORDS: politica! party, parliament, parliamentary party, leader, politica!
elites, Belgium

, . Inleiding
:imE
Politieke partijen zijn cruciale politieke actoren in zowat alle moderne democratieën (Luther & Müller-Rommel, 2005; Katz, 2005) . Dit is zeker het geval in particratieën als België of Italië, waar partijen meer dan andere actoren de politieke
besluitvorming determineren (Dewachter, 2002; De Winter, Della Porta & Deschouwer, 1996; Steyvers, 2014). Hoewel ze vaak lijken te handelen als unitaire actoren,
zijn politieke partijen organisaties met meerdere 'gezichten', die niet noodzakelijk
dezelfde doelstellingen en belangen vooropstellen (Katz, 2005; Katz & Mair, 1994).
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Deze drie partijgezichten zijn de 'party on the ground' (de leden- en nevenorgani saties), de 'party in centra! office' (de centrale partijleiding en het partijsecretariaat) en de ' party in public office' (de regerings- en parlementsleden van de partij).
In de voorbije decennia hebben verschillende maatschappelijke en politieke evoluties de interne machtsverhoudingen binnen partijen danig door elkaar geschud.
Onderzoekers focussen hierbij vaak op de gewijzigde positie van de 'party on the
ground', die o.m. ten gevolge van de toenemende individualisering en secularisatie
in crisis lijkt te verkeren (Dalton, McAllistar & Watten berg, 2005; Poguntke, 2005).
Dit uit zich onder meer in slinkende ledenaantallen (Van Biezen, Mair & Poguntke,
2012), sterk toegenomen electorale volatiliteit (Dassonneville & Baudewyns, 2014;
Drummond, 2006), en in een dalend vertrouwen in politieke partijen (Dalton &
Weldon, 2005). De twee overige partijgezichten - de 'party in centra! office' en
de 'party in public office' - en vooral hun onderlinge relatie, blijven echter veelal
onderbelicht. Nochtans hebben ook hier verschuivingen plaatsgevonden, waarbij
vooral de macht van de 'party in centra! office' sterk toegenomen lijkt te z ijn.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog vervaagden de scherpe klassentegenstellingen onder impuls van de economische hoogconjunctuur, de uitbouw van de
sociale welvaartsstaat en daaruit volgend de opkomst van een brede middenklasse
(Katz & Mair, 1995; Krauwel, 2006). Duvergers' 'massapartij' (1954), voornamelijk
gericht op de vertegenwoordiging van een bepaalde classe gardée, met een grote,
homogene lidmaatschapsbasis, moet hierdoor geleidelijk aan plaats ruimen voor
de electoraal-professionele 'catch-all partij' (Kircheimer, 1966; Krauwel, 2006).
Deze 'catchallisering' gaat niet enkel gepaard met een electorale verbreding en de
reductie van de ideologische bagage van partijen. Ook op organisatorisch vlak zien
we twee belangrijke evoluties (Katz, 2005; Krauwel, 2006). Ten eerste wordt de
interne beslissingsmacht steeds meer gecentraliseerd bij de partijtop. Ten tweede
stelt men een hoge mate van professionalisering van de partijcentra vast: het verlies aan partijleden wordt opgevangen door een toegenomen aantal fulltime partijmedewerkers. Deze machtscentralisatie en professionalisering gaan zelfs nog een
stap verder bij de 'carte! party', waarbij politieke partijen veranderen in 'agents of
the state' en waarbij de nadruk ligt op de efficiëntie en effectiviteit van het bestuur
en de managementcapaciteiten van de politici (Katz & Mair, 1995). De complexe
federale staat die België is , verst erkt de macht van de centrale partij, omdat zij
een sleutelrol speelt bij het op elkaar afstemmen van diverse (partij-)actoren op de
verschillende beleidsniveaus (Steyvers, 2014).
In contrast met de sterk geprofessionaliseerde partijcentra die alsmaar meer
macht naar zich toe trekken , worden het parlement en de fracties van partijen
- als onderdeel van de 'party in public office' - vaak als eerder zwakke actoren
binnen het politieke systeem gezien. Dit is zeker het geval in België (Depauw,
2005; Dewachter, 2002; De Winter & Dumont, 2000). Politieke partijen (meer specifiek de 'parties in centra! office') domineren de dagelijkse activiteiten van het
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parlement. Partijen beschouwen zichzelf als afgevaardigden van hun kiezers en
proberen de parlementaire fractie aan het partijprogramma en aan een eventueel
bestuursakkoord te houden . De beperkte bewegingsruimte van de parlementsleden komt het best tot uiting in de hoge mate van fractiediscipline en het beperkte
aantal dissidente stemmen binnen parlementaire fracti es (Depauw, 2005) . Het feit
dat partijcentra nu zelf expertise hebben opgebouwd over een breed gamma aan
beleidsthema's (Pattyn et al., 2014) zou bovendien kunnen betekenen dat ze minder afhankelijk zijn geworden van de ervaring en knowhow van parlementsleden,
wat de invloed van de parlementaire fractie verder reduceert.
België is altijd al een land geweest met een sterke dominantie van partijen (De
Winter & Dumont, 2000), terwijl in Nederland de parlementaire fractie meer macht
heeft en er soms zelfs sprake is van een ' fractiocrati e' (Andeweg , 2000). Ondanks
duidelijke verschillen tussen landen, kan er algemeen toch een trend genoteerd
worden in de richting van een sterkere dominantie van de centrale partij ten aanzien van de parlementaire fractie (Heidar, 2013; Heidar & Koole, 2000), waarbij die
dominantie in het ene land verregaander is dan in het andere.
De positie van de fractievoorzitters is in België bij zonder relevant bij het onderzoeken van de delicate relatie tussen de ' party in centra! office' en de ' party
in public office'. Hij of zij vervult immers een belangrijke brugfuncti e tussen deze
twee partijgezichten: de fractievoorzitter geeft leiding aan een parlementaire fractie (zijnde de ' party in public office'), maar is tegelijkertijd vaak statutair lid van
het partijbureau, een bij zonder machtig orga an van de 'party in centra! office'
(Dewachter & Depauw, 2006) . Omwille van de bijzondere positie die hij of zij inneemt binnen de partij, kan de fractievoorzitter een belangrijke spreekbuis zijn
voor parlementsleden die hun mening of grieven willen delen met de partijtop, of
beslissingen van hogerop willen beïnvloeden. Omgekeerd is de fractievoorzitter
tegelijkertijd een essentieel figuur voor de partijelite. Hij of zij moet de fractiediscipline handhaven en de congruenti e tussen het wetgevend werk en de algemene
partijlijnen - uitgevaardigd door het partijbestuur - waarborgen (De Winter, 1998).
Het ligt bijgevolg in de lijn der verwachtingen dat de gewijzigde machtsbalans
tussen central e partij en fractie (zoals hierboven beschreven) gevolgen kan hebben voor de fra ctieleid er. Zo is het interessant om te onderzoeken wat de weerslag
van de toegenomen macht van de centrale partij is voor de verwachtingen die de
partijelite heeft over de fracti evoorzitter, voor de criteria die gehanteerd worden
bij zijn/ haar selectie, voor de personen betrokken bij dat selectieproces, voor de
rolinvulling die de fractieleider zelf geeft aan zijn mandaat (zie bv. Searing, 1994),
en voor de carrièrekenmerken van de fractiel eider.
In deze eerste, verkennende studie verdiepen we ons in het profiel van de fractieleiders. We trachten de voornaamste politieke carrièrekenmerken va n de fractievoorzitters in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Vlaams Parlement bloot te leggen, waarna we nagaan of deze carrièrekenmerken de voorbije
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decennia zijn gewij zigd . Een afgetekende verandering in hun politiek profiel zou
een eerste aanwijzing kunnen zijn voor een eventuee l gewijzigde rol van de fractieleiders in België en een gewijzigde relatie tussen de 'party in centra! office' en de
'party in public office', in het kader van de hierboven vernoemde machtscentralisering en professionalisering op het niveau van de 'party in centra! office'. Daarnaast
gaan we na of het profiel van de fractievoorzitter verschilt tussen regerings- en
oppositiepartijen. De positie van een fractievoorzitter is immers crucialer voor regeringspartijen, aangezien daar niet enkel de partij lijn in het geding is maar ook het
naleven van het regeerakkoord, gesloten tussen de verschillende regeringspartijen .
Het is evenwel niet duidelijk in welke richting de versterking van de 'party in
centra! office ' doorheen de tijd doorwerkt op het profiel van de fractieleider. Men
zou kunnen argumenteren dat partijen een zwakke fractieleider verkiezen, omdat
deze weinig weerwerk vanuit de parlementaire fractie zal brengen. Men zou evenwel evengoed kunnen beweren dat een sterke fractieleider interessant is voor een
partij, omdat deze beter in staat moet worden geach t om de fractie in het gareel te
doen lopen . We onderzoeken dus het profiel van de fractieleider zonder daar evenwel duidelijke hypothesen rond te kunnen formuleren over evoluties doorheen de
tijd. Dit geldt evenzeer voor het effect van regeringsdeelname. Bij regeringspartijen
is het handhaven van partijdiscipline belangrijker dan bij oppositiepartijen. Enerzijds zouden we daarom kunnen verwachten dat regeringspartijen eerder zullen
opteren voor sterke figuren. Anderzijds staat daar tegenover dat een zwakke fractieleider minder weerwerk zal bieden bij het bepalen van het partijstandpunt en de
partijstrategie, zodat de partijleiding zelf autonomer kan optreden.
In dit artikel gaan we als volgt te werk. Vooreerst gaan we verder in op de
specificiteit van het fractievoorzitterschap in België. Daarvoor plaatsen we het
fractievoorzitterschap kort in een internationaal-comparatief perspectief. We bekijken welke formele regels er binnen het parlement en binnen partijen bestaan
met betrekking tot deze functie. Ten tweede zetten we kort uiteen welke politieke
carrièrekenmerken voor dit onderzoek relevant zijn en wat de betekenis kan zijn
van eventuel e wijzigingen in dit profiel. Daarna gaan we over tot de eigenlijke
analyse van het politieke profiel van de fractieleiders. Hiervoor werd een dataset
opgemaakt van alle parlementsleden die ooit fractievoorzitter zijn geweest in het
Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat (n =
265). Aan de hand van de biografische dossiers 1 van deze personen wordt onderzocht hoe lang ze fractievoorzitter zijn geweest , wat hun leeftijd was op het moment van aantreden , hoeveel parlementaire en ministeriële ervaring deze personen
hadden en hoelang ze fractieleider zijn gebleven. Ten slotte onderzoeken we welk
politiek mandaat de fractieleiders opnamen direct na het fractievoorzitterschap.
Door de onderzochte periode onder te verdelen in decennia, bekijken we of deze
politieke kenmerken zijn geëvolueerd sinds 1962, het jaar waarin de eerste fractieleider officieel aantrad in de Kamer.
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2.

Het fractievoorzitterschap in België

Vooraleer we verder ingaan op het politieke profiel van de fractieleiders, is het
belangrijk te ve rmelden da t het frac ti evoorz itterschap in België een bijzondere politi eke fun ctie is. Deze functie va lt immers ni et sa men met die van de politieke
leider va n een partij, noch met het voorzittersch ap van de partijorganisatie, wat in
andere landen vaak het geva l is (Pilet & Wauters, 2014). Zo is de fractievoorzitter in
landen die het Westminstermodel vo lgen (zoals Groot-Bri ttannië, Australië en Canada) vaak ook de politieke leid er en het electorale boegbeeld va n de partij (tenzij
de politieke leider deel uitmaakt van de regering). De voorzitter van de partijorgani satie ('party in centra! office') daarentegen, is in die landen een andere persoon
die veeleer een louter organisatorisch takenpakket heeft (Pilet & Cross, 2014). In
Nederland vinden we een soortgelijke logica terug. In e nkele andere landen , zoals
in Oostenrijk en Spanje, is de fractievoorzitter tevens partijvoorzitter én politiek
leider va n de partij.
In België is de situatie echter anders en vrijwel uni ek. De fractieleider is in
België de politieke noch de organ isa tionele leider van de partij. Het is de partijvoorzi tte r, die naast het organisatorisch hoofd , meestal de voornaamste politi eke
leider van de partij is (Fiers, 1998). De fractieleider leidt de parlementaire fractie
en neemt een intermediaire positie in tussen de partijelite (waartoe ook de partijvoorzitter behoort) en de parlementaire fracti e (Pilet & Wauters, 2014). Hij of zij is
a ls het ware de brug tu sse n de 'pa rty in centra! office ' en de ' party in public office'.
Meer gelijkaardig, ma ar niet geheel hetzelfde als in België, is de positie van de
'whips' in Westminsterdemocratieën. De 'chief whips', die worden bijgestaan door
de 'junior whips', vormen er de link tu ssen de partijleiders en de ' backbenchers ',
ze ma nagen het parlemen ta ire werk en zo rgen voo r partijcohesie en -discipline
(Bowler, Farrell & Katz, 1999; Searing & Game, 1977; Westmacott, 1983). In tegenstelling tot de fractieleiders, z ijn er meerdere 'whips ' per fract ie. 'Whips' genieten
doorgaans prestige en hebben een gro te morele autoriteit, maar ze zijn niet de
leide rs van de 'parties-in-parlement ' (cf. supra), wat een belang rijk verschi lpunt
is met de fractieleiders in België. Ze werken voornamelijk in de luwte, krijgen
relatief weinig m edia-aanda cht en word en benoemd door en z ijn verantwoording
verschuldigd aan de ware parle men taire leiders: de partijleiders (Searing & Game,
1977; Westmacott , 1983).
Als ware leider van de politieke fractie én als brugpersoon tu ssen de 'party in
public office' en de 'party in ce ntra! office', biedt de positie van de frac tievoorz itters in het Belgische politieke systeem ons met andere woorden een unieke kans
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TABEL 1 .

Formele bepalingen betreffende het fractievoorzitterschap in de partijstatuten.
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Statutaire lidmaatschappen Aanstelling

N

....

VI
1

Taken

Onverenigbaar met

Varia

-

Partijcongres kan fractieleiders
verantwoording laten afleggen

Partijvoorzittersc hap

Partijbureau is ve rtegenwoordigd op fractievergaderingen

-

- Lid commissie christendemocratie
- Fractievoorzitter woont
met stip partijbureau bij,
partijvoorzitter de fractievergaderingen
- Bepa lingen relatie fractiepartij (art. 66-68).

Zit fractie voor. (En fractie bepaalt

0

Open Vld

- Lid partijbureau*
- Lid partijraad

Sp.a

- Lid partijbureau*
- Lid uitvoerend bestuur
- Lid partijraad

N

CD&V

N-VA
Groen

politieke lijn, in samenspraak met partijbestuur en in overeenstemming met het
partijprogramma).

-

'Fractie' geeft verslag activiteiten op
partijbureau
Fractievoorzitter zo rgt voor:
- Goed functioneren fractie
- Taakverdeling
- Samenwerking met de partij
- Contacten met maatschappelijke
organisaties
- Vertolking va n de partijstandpunten.
- Coördinatie met partijprogramma

- Lid partijbureau
- Lid uitvoerend Bestuur
Lid partijraad

- Lid partijbureau
- Lid partijraad
- Lid partijburea u
- Lid partijraad

Vlaams Belang Lid partijbureau

(*) Met adviserende stem

Lidmaatschap uitvoe rend
bestuu r
Fractievoorzitter
wordt aangeduid
door de fractieleden

Uitvoering geven en initi atief nemen
binnen politieke krachtlijnen door de
partijraad en -congres bepaald.

Partijbureau kan fractievoo rzitter
interpelleren en evalueren
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We beginnen met het parlement. Politieke fracties - en bijgevolg de leiders van
deze fracties - staan centraal in de dagelijkse werking van de federale en regionale
parlementen. Formele regels omtrent het fractievoorzitterschap zijn er echter vrij
weinig. In de reglementen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat
en het Vlaams Parlement vinden we drie soorten formele bepalingen terug.
De eerste soort heeft betrekking op de aanwijzing van de fractievoorzitters: "De
volksvertegenwoordigers kunnen politieke fracties vormen. De politieke fracties
overhandigen aan de voorzitter van de Kamer de lij st van hun leden en geven de
naam van hun fractievoorzitter op" (Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers , 2014, p. 18). Eenzelfde procedure wordt gehanteerd in de Senaat en
in het Vlaams Parlement. Hoewel de fractieleider formeel wordt verkozen door en
onder de leden van de fractie, heeft de partijleiding een belangrijke invloed op wie
wordt aangesteld als fractievoorzitter. Dit verklaart waarom er zo vaak een consensuskandidaat, die het volledige vertrouwen van de partijtop geniet, naar vo ren
wordt geschoven (De Winter & Dumont, 2000) .
Een tweede soort bepalingen heeft betrekking op de forme le rol van de fractievoorzitter in het dagelijks bestuur van de betrokken parlementen. In Kamer en
Senaat maken de fractieleiders deel uit van het Bureau en in het Vlaams Parlement
maken de voorzitters van de erkende fracties deel uit van het 'Uitgebreid Bureau '
(Reglement van de Kamer van Volksvertege nwoordigers , 2014; Reglement van de
Senaat, 2014, p. 23; Reglement van het Vlaams Parlement, 2014, p, 35) . Dit zijn
belangrijke beheersorganen van de betrokken parlementaire vergaderingen (Devos
& Mus, 2011). In de Kamer maken de fracti evoo rzitters ook deel uit van de Conferentie van Voorzitters, een politiek orgaan dat vooral instaat voor de regeling van
de werkzaamheden van de plenaire vergadering .
We kunnen nog een derde soort formele bepalingen onderscheiden, al is deze
louter administratief van aard: het is fractieleider die een wijziging in de samenstelling van z ijn politieke fractie en in de wijziging van commissielidmaatschap moet
mededelen aan de parlementsvoorzitter.
De fractievoorz itters worden dus nauwelijks expl ici et vermeld in de reglementen van de parlementaire instellingen. Nochtans weten we dat de fractieleider een
spilfiguur is binnen de federale en regionale parlementen (De Winter & Dumont ,
2000) . Zijn positie lijkt hierbij echter veelal gebaseerd te zijn op informele gebruiken. De fractievoorzitter leidt de fractievergaderingen, bepaalt de beleidslijn,
kan woordvoerder zijn in de plena ire debatten of een woordvoerder aanstellen ,
en zorgt voor fractiediscipline. Als fractieleiders tot de regeringspartijen behoren,
vormen ze daarnaast ook de verbinding met de regering en oefenen ze een sterke
invloed uit op het handhaven van de parlementaire meerderheid (De Winter, 1992;
Witte, 1996, p. 244).
Het parlement is echter niet h et en ige terrein waarop de fractievoorzitter een
grote rol speelt. Ook binnen de partijorganisatie is de rol van de leider van de
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parlementaire fracties aanzienlijk. Om deze reden bekijken we, ten tweede, de
formele bepalingen met betrekking tot het fractievoorzitterschap die staan beschreven in de statuten van de partijen die een erkende fractie hebben in het
Vlaams Parlement, met name: sp.a, Open Vld, CD&V, N-VA, Groen en Vlaams
Belang. Bijgevoegd schema biedt een overz icht van de formele partijbepalingen
die betrekking hebben op de fractievoorz itters in de federale en deelstaatparlementen (zie Tabel 1) .2
De statuten van alle onderzochte partijen behandelen het lidmaatschap van
fractievoorzitters in de bestuursorganen van de partij. In alle politieke partijen
zetelen de fractievoorzitters statutair in het partijbureau (zij het soms enkel met
raadgevende stem, zoals bij Open Vld en sp.a). Het feit dat fractievoorzitters in alle
partijen automatisch lid zijn van het partijbureau, is een duidelijke illustratie van
de brugfunctie die fractieleiders vervullen.
Voor de rest zijn de bepalingen over de fractievoorzitters in de statuten eerder
uiteenlopend, zowel qua aantal als qua aangesneden onderwerpen. Nieuwe partijen (zoals N-VA, VB en Groen) geven een eerder beperkte omschrijving, terwijl
traditionele partijen (zoals CD& V, sp .a en Open VLD) dit over het algemeen iets
uitgebreider doen.
Zo behandelen de statuten van N-VA de rol van de fractievoorzitters minimaal.
Er wordt aangegeven dat ze zetelen in het partijbureau en geen deel kunnen uitmaken van het dagelijks bestuur van de partij, maar over hun verplichtingen en
taken lezen we bij N-VA niets.
Het andere uiterste vinden we bij CD& V. De statuten van de christendemocraten weiden zeer gedetailleerd uit over de rol van de fractievoorzitter binnen de
partijorganisatie. In de eerste plaats moet hij / zij zorgen voor het goed functioneren van de fractie, maar vooral de verantwoordelijkheid van de fractievoorzitter
met betrekking tot de verhouding tussen de partij en de fractie wordt benadrukt.
Een voorbeeld hiervan is het feit dat de leden van de parlementaire fracties van
CD& V hun fractievoorz itter vooraf in kennis moeten stellen van elk wetsvoorstel,
amendement of elke interpellatie, "opdat hij in staat zou zijn hen elke passende
aanwij zing te geven , de studiedienst en de Algemene Vergadering in te lichten, en
desgevallend door hun zorgen, het wetsvoorstel op punt te zetten , te waken over
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de overeenstemming met het partijprogramma te bewerkstelligen " (Part ij statuten
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CD&V, art. 65.3). Overigens besteden de statuten eveneens aandacht aan het feit
dat ook de partij verplichtingen heeft ten aanzien van de fractie: de partij zal zich
terughoudend opstellen en de eigen verantwoordelijkheid van de verkozenen respecteren.
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3.

Welke carrièrekenmerken zijn relevant?

De formele regels, zowel deze van het Parlement als die van de partijen, vertellen
ons relatief weinig over het functioneren van fractieleid ers. Een analyse van de rolverwachting en rolinvulling van fractieleiders, van het selectieproces om hen aan
te duiden en van hun profiel kan hier meer duidelijkheid scheppen. In dit artikel
gaan we dieper in op het profiel van de fractieleiders. Belangrijk hierbij is de vraag:
wat zij n de kenmerken van een sterke fra ctieleider?
Omdat specifieke literatuur naar de sterkte van fractieleiders schaars is, hanteren we een ruimer perspectief en bekijken we hoe andere auteurs sterkte van
politici in het algemeen hebben ingevuld .
Enerzijds zijn er studies over effecten van leiders en hun kenmerken op verkiezings uitslagen (Hayes, 2005; van Holsteyn & Andeweg, 2010), waarbij de focus
vaak ligt op (percepties van) psychologische kenmerken (leiderschap, empathisch
vermogen, etc.) en hoe deze het aantal stemmen beïnvloeden. Deze benadering
is voor dit artikel minder relevant, aangezien fractiel eiders niet rechtstreeks in de
electorale arena functioneren (enkel in hun hoedanigheid als parlementslid).
Andere auteurs hebben aandacht besteed aan de sterkte van politici in de besluitvorming. Zo ging Tsebelis (1995) na onder welke omstandigheden beleidsverandering tot stand kan komen. Hij legt sterk de nadruk op omgevingsfactoren. Hij
besteedt veel aandacht aan institutionele factoren (presidentieel of parlementair
stelsel maar ook aan de context waarin beleid tot stand komt (aantal spelers, onderlinge overeenstemming tussen die spelers en steun van de achterban). Als het
aantal spelers beperkt is, de overeenstemming groot en de cohesie met de achterban groot, dan kan een po liticus zwaar wegen op de besluit vorming. Kaarbo (1997)
argumenteert dat naast formele bepalingen (zoals besluitvormingsregels) persoonlijkheidskenmerken en leiderschapsstijl (consensuszoeker, taakgerichte leider, ma nager, ... ) belangrijke elementen zijn om te bepalen hoe zwaar een regeringsleider
kan wegen in het buitenlands beleid van zijn land. Persson en Hermansson (2013)
schuiven enkele indicatoren naar voren die de positi e van ministers verstevigen ten
opzichte van de eerste minister. Zij stellen dat onder meer institutionele factoren
(zoals het aantal ministers, eventuele formele beperkingen van de macht van de
eerste minister, het aantal regeringspartijen) en socio-demografische kenmerken
(zoals parlementaire achtergrond, politieke ervaring, de positie binnen hun partij)
bepalen of een minister sterk weegt of niet.
Toegepast op de parlementaire setting, stellen Searing en Game (1977) dat de
'w hips' in het Britse Lagerhuis, als manager van de ' party in parliament' , zowel het
vertrouwen van de partijleiders als van de backbenchers moeten weten te veroveren en hiervoor over bepaalde kwaliteiten moeten beschikken. Naast psychologische kwalificaties (zoals sociale vaardigheden, partijloyaliteit, het kunnen overstijgen van interne facties) en sociaal-demografische kenmerken (zoals sociale klasse
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en opleiding) zijn vooral parlementaire criteria, waaronder ervaring, belangrijk.
Whips moeten letterlijk het klappen van de zweep kennen : ze moeten z ich meester
hebben gemaakt va n zowel de formele regels en parlementaire procedures als van
de meer informele gebruiken en breuklijnen binnen het parlement en de partij .
Ook Depauw en Fiers (2008) stellen politieke ervaring voorop als belangrijke
eigenschap. Sinds de jaren 60 is de zwa kke positie van het parlement ten opzichte
van de uitvoerende macht voer geweest voor heel wat politiek-wetenschappelijke
studies. Een dergelijk onderzoek focust voornamelijk op de afnemende rol van parlementen als wetgever (o.a . Depauw, 2005; Norton, 1993), wat zich onder andere
vertaalt in het feit dat het merendeel van de wetgevende initiatieve n (gemiddeld
zo' n 85%) niet afkomstig is van het parlement maar van de regering (Dewachter,
2002). De macht van parlementsleden in België, maar ook in andere moderne
democrat ieën, is dus veeleer beperkt. Depauw en Fiers (2008) stellen hier echter
tegenover dat parlementsleden via hun deskundigheid en dossierkennis informeel
invloed kunnen uitoefenen op degenen die over meer beslissingsmach t beschikken . Cruciaal hierbij is politieke ervaring. In hun onderzoek, dat de periode van
1981-2008 overspant, komen Depauw en Fiers echter tot de conclusie dat de Belgische Kamerleden steeds minder kunnen terugvallen op hun ervaring, aangezien
zowel de externe turnover (een grotere circulatie van verkozenen), als de interne

turnover (het wijzigen van commissielidmaatschap) alsmaar toeneemt. Het fede rale parlement verliest hiermee gestaag een belangrijk wapen tegen de vaak relati ef
onervaren leden van de uitvoerende macht.
Samenvattend kunnen we drie groepen van factoren onderscheiden die de sterkte van politieke actoren bepalen: institutioneel-formele factoren , psychologische
factoren (zoals leiderschapsstijl) en socio-demografische factoren (met bijzondere
aandacht voor de rol van ervaring) .
Voor dit artikel, dat een ana lyse maakt van de fractie leider binnen één land
met eenzelfde politiek systeem, zijn institutioneel-formele factoren in grote mate
constant, en dus minder relevant. Psychologische factoren zijn erg relevant, maar
moeilijk om te meten, zeker als het gaat over fractieleiders uit het (verre) verleden. Vandaar dat we in dit artikel vooral focussen op de socio-demografische en
politieke kenmerken van fractieleiders om te bepalen hoe zwaar ze wegen in het
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besluitvormingsproces.
Het belang dat Searing en Game (1977) en Depauw en Fiers (2008) hechtten aan
'ervaring' za l eveneens onze invalshoek z ijn bij de analyse van de evolutie van het
profiel van de fractievoorzitter. Fractieleiders moeten niet enkel opboksen tegen de
leden van de uitvoerende macht , maar evenzeer tegen de eigen partijtop. Ze kun nen hun politieke ervaring uitspelen om zich zelf en hun fractie meer te betrekken
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bij de vrij gesloten besluitvorming van de centrale partijelite. Ervaring kan ervoor
zorgen dat men over meer bondgenoten binnen de partij beschikt en dat men het
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interne en externe besluitvormingsproces beter in de vingers heeft.
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Omgekeerd kan evenwel beargumenteerd worden dat een sterke fractieleider
zijn fractie beter in het gareel kan houden en dus interessanter is om de partijdiscipline te bewaken (Van Vonno et al., 2014). In die zin kan een sterke fractievoorzitter eerder de partij versterken dan de parlementaire fractie.
Vaak wordt aangenomen dat de fractievoorzitter een politicus is met een zekere
ervaring en bekendheid (Devos & Mus , 2011). In dit artikel wordt onderzocht in
hoeverre dit bli jkt uit onze empirische gegevens, of dit geëvolueerd is doorheen
de tijd en of er op dat vlak een versch il is tussen regering en oppositie. We gaan
concreet na hoeveel parlementaire en ministeriële ervaring de fractieleiders sinds
1962 hadden bij de start van hun fractievoorzitterschap, wat de gemiddelde duur
is van een mandaat als fractievoorzitter (wat we beschouwen als 'ervaring als fractievoorzitter') en we nemen de leeft ijd van de fractievoorzitters onder de loep. De
algemene redenering is, dat oudere fractieleiders en fractieleiders met meer ervaring zwaarder kunnen wegen op de bes luitvorming (Beckwith, 2007).
Nadat we hebben onderzocht wat de fractievoorzitters deden vóór en tijdens
hun mandaat , bekijken we wat hun eerstvolgende politieke functie was ná het
fractievoorzitterschap. Wat zijn de redenen voor een fractievoorzitter om het mandaat af te breken? De mate waarin het fractievoorzitterschap een springplank vormt
naar een ' hoger' politiek mandaat (bv. het ministerschap) geeft een indicatie van
het gewicht dat wordt gehecht aan het fractievoorzitterschap. Als vele fractieleiders
doorstromen naar het ministerschap, dan betekent dit dat het fractieleiderschap
enig belang heeft, aangezien het als een goede leerschool wordt aangezien.

4.

Onderzoeksvraag en methodologie

De centrale onderzoeksvraag is in welke mate de hierboven beschreven variabelen 1) geëvolueerd zijn doorheen de tijd en 2) verschillen tussen fractieleiders van
oppositie- en regeringspartijen. De afhankelijke variabelen van onze ana lyse zijn
leeftijd, parlementaire en ministeriële ervaring, duur van het mandaat en vervolg
op het fractievoorzitterschap. Deze geven alle, zoals hierboven besproken, een
indicatie van de sterkte van de fractieleider.
We testen het effect van twee onafhankelijke variabelen, tijd en regeringsdeelname, op de sterkte van de fractieleider. Onze verwachtingen over het effect van
deze twee variabelen gaan in beide richtingen. We gaan ervan uit dat de partijleiding een dominante ro l speelt in het aanduiden en steunen van fractieleiders. Dat
kwam bij het recente aantreden van de regering-Michel I duidelijk tot uiting, toen
de MR-partijleiding een persbericht verspreidde met daarin tegelijk de namen van
de nieuwe ministers én van de nieuwe fractieleider in de Kamer. Het profiel van
de fractieleider geeft in de eerste plaats weer hoe de partijleiding dit fractievoorzit-
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tersch ap ziet. De partijleiding kan de voorkeur geven aan een sterke fractieleider
die waakt over de fractiediscipline en de fractie in de pas doet lopen , maar ze kan
ook een zwa kke fractieleider verkiezen die weinig weerwerk biedt, waardoor de
partijleiding autonomer kan optreden. Hierboven hebben we beschreven dat de
partijl eiding doorheen de jaren nog machtiger geworden is . We gaa n, ten eerste,
na hoe dit zich vertaald heeft in het profiel van de fractieleider: wordt er meer en
meer geopteerd voor een sterke figuur (die samen met de partijleiding de fractie
onder de knoet houdt) of voor een zwa kkere figuur (die weinig weerwerk biedt
tegen de partijleiding)?
H 1a De fractieleider is sterker geworden doorheen de tijd.
H 1b De fractieleider is zwakker geworden doorheen de tijd.

Ten tweede gaan we na of er een verschil in profiel is tussen regeringspartijen en
oppositiepartijen. De fractievoorzitter is voor een regeringspartij meer cruciaal,
aangez ien het in stand houden van het regeerakkoord en de regering op het spel
staat. We gaan na welk effect dit heeft op het profiel: een sterkere fractieleider (die
controle houdt op de fractie) of een zwakkere (die niet moeilijk doet tegenover de
partij leiding).
H2a De fractieleider is sterker bij regeringspartijen.
H2b De fractieleider is zwakker bij regeringspartijen.
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Om deze vragen te beantwoorden, werd een dataset opgesteld met de biografische
gegevens van alle Kamerleden, Senatoren en Vlaamse Parlementsleden die ooit de
functie van fractievoorzitter in deze parlementaire vergaderingen hebben bekleed .
Aangezien de fracties pas officieel werden erkend in het Reglement van de Kamer
in 1962 en in het Reglement van de Senaat in 1971, beschikken we over de gegevens
van de Kamer- en Senaatsfractievoorzitters vanaf deze respectieve data. Voor het
Vlaams Parlement beschikken we over de namen van al le fractievoorzitters vanaf
de installatie van de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap
(voorloper van het Vlaams Parlement) op 7 december 1971. De onderzoeksperiode
werd afgesloten op 26 oktober 2014, na de installatie va n zowel de nieuwe Vlaamse
als de federa le regering, waarbij aanzienlijk wat wissels plaatsvonden in za ke het
fractievoorzitterschap. Fractievoorzitters die na deze datum werden aangesteld,
zijn ni et opgenomen in dit onderzoek.
In principe wordt de fractievoorzitter verkozen voor de duur van de volledige
legislatuur. Uiteraard kan zijn/ haar mandaat voortijdig worden stopgezet, bijvoorbeeld wanneer hij/zij wordt benoemd a ls lid van een regering. Anderzijds kan
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het fractievoorzitterschap meerdere legislaturen overspannen, wanneer een fractievoorzitter na de eerstvolgende verkiezingen wordt herkozen als leider van de
parlementaire fractie. Wij opteerden ervoor enkel de onafgebroken mandaten als
fractievoorzitter in beschouwing te nemen en geen opdeling te maken op basis van
legislatuur. Toch komen sommige politici meerdere malen voor in de dataset. Dat
is het geval wanneer het fractievoorzitterschap werd onderbroken (om minister,
parlementsvoorzitter of even terug 'gewoon' parlementslid te worden) en daarna
weer werd opgenomen. In tabel 2 zien we de volledige onderzoekspopulatie, met
in de tweede ko lom het aantal fractieleiders en in de derde kolom het aantal onafgebroken fractievoorzitterschappen.
TABEL 2.

Onderzoekspopulatie.
Aantal fractievoorzitters

Aantal onafgebroken mandaten 3

Kamer (1962 - nu)

110

130

Senaat (1971 - nu)
Vlaams Parlement (1971 - nu)

92
63
265

99

Totaal

72
301

Om een evolutieve vergelijking van de politieke carrièrekenmerken mogelijk te
maken , werden de gegevens van de fractievoorzitters van Kamer, Senaat en Vlaams
Parlement onderverdeeld in decennia. Het decennium waarin het onafgebroken
mandaat startte, was daarbij de referentie. Zo trachtten we na te gaan hoe de politieke carrièrekenmerken van de fractieleiders over de jaren zijn geëvolueerd. Voor
het onderscheid oppositiepartij-regeringspartij keken we naar het statuut van de
partij bij het begin van het mandaat van de fractieleider.
De resultaten en de correlatie tussen de verschillende variabelen werden telkens
gecontroleerd met behulp van correlatiecoëfficiënten tussen de betrokken variabele
en het exacte startjaar van het mandaat. Dat gebeurde via SPSS, een softwareprogramma voor kwantitatieve analyse.

5.

Politieke carrièrekenmerken van fractieleiders
(1962-2014)
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Tussen 1962 en 2014 is de gemiddelde leeftijd van de fractievoorzitters in de Kamer,
de Senaat en het Vlaams Parlement 48,3 jaar op het moment van hun aantreden.
Een eerste vaststelling hierbij is dat er duidelijke leeftijdsverschillen zijn tussen de
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verschillende parlementaire vergaderingen. De Senaatsfractieleiders zijn met een
gemiddelde van 51,9 jaar aanzienlijk ouder dan hun tegenhangers in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (46 ,9 jaar) en in het Vlaams Parlement (45,9 jaar). Het
feit dat Senatoren tot 1995 een minimumleeftijd van 40 jaar moesten hebben, lijkt
zich te weerspiegelen in de gemiddelde leeftijd van de fractieleiders. De standaarddeviaties zijn vergelijkbaar: voor de Kamer (8,2 jaar) zijn deze iets hoger dan voor
het Vlaams Parlement (7,7 jaar) en de Senaat (7,9 jaar).
TABEL 3.

Gemiddelde leeftijd van de fractievoorzitters in Kamer, Senaat & Vlaams
Parlement (1962-2014) (in jaren).

Gemiddelde leeftijd
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Senaat

Vlaams Parlement

(1971-2014)

(1971-2014)

46,9

51,9

45,9

Totaal

48,3

Wanneer we vervolgens de evolutie van de gemiddelde leeftijd van de fractievoorzi tters bekijken, stellen we een duidelijke verjongingstrend vast: sinds de jaren 60
is de gemiddelde leeftijd van de fractieleiders alsmaar gedaald. Waar men in de
jaren 60 en 70 gemiddeld ongeveer 50 jaar was, zijn fractievoorzitters vandaag zo 'n
vier jaar jonger. Deze verjongingstrend vond aanvankelijk vrij gestaag plaats, maar
kwam in een stroomversnelling vanaf de jaren 1990 (zie grafiek 1). We stellen bovendien vast dat in de drie parlementaire instellingen afzonderlijk een duidelijke
daling van de gemiddelde leeftijd plaatsvond, al is deze het meest uitgesproken
voor de Senaat (o.a. door het versoepelen van het leeftijdsvereiste). Voor de Kamer
lijkt de gemiddelde leeftijd recent weer te stij gen, al bereikt hij nog niet het niveau
van in de jaren 60.
Een bijkomende statistische controle leert ons dat er ind erdaad een negatieve
correlatie van -0,18 is tussen het moment van aantreden en de gemiddelde leeftijd
van fractievoorzitters. 4
We dienen bij deze evo luties twee zaken op te merken. Enerzijds is de gemiddelde leeftijd van alle parlementsleden samen in dezelfde periode eveneens gedaald:
voor de Kamer van 52,4 jaar in 1960 tot 46,8 jaar nu (Verleden, 2013). Hierdoor
wordt de pool waaruit fractieleiders kunnen gerekruteerd worden gemiddeld genomen jonger. Dat neemt niet weg dat partijen er nog steeds voor kunnen opteren om
meer verantwoordelijkheden binnen de fractie (zoals het fractievoorzitterschap)
toe te wijzen aan oudere parlementsleden. Dat blijkt bijvoorbeeld het geval te zijn
na 2000, wanneer de gemiddeld e leeftijd van Kamerleden verder daalt, terwijl de
gemiddelde leeftijd van de fractieleiders in de Kamer stijgt. Er is maar een zeer
beperkte correlatie van 0,04 tussen de leeftijd van de Kamerfractieleden en de
Kamerfractieleiders. Er lijkt dus meer aan de hand te zijn dan een loutere reflectie
van de verjonging van de parlementsleden.
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58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
Kamer

GRAFIEK 1 .

Senaat

Vlaams
Parlement

Totaal
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1960-1969

□

1970-1979

lll 1980-1989
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1990-1999

□

2000-2009

□

Alle
Kamerleden

2010-2014

Gemiddelde leeftijd fractievoorzitters in de Kamer, de Senaat en het
Vlaams Parlement per decennium (1962-2014).

Een tweede - verrassende - vaststelling is dat de gemiddelde leeftijd bij fractievoorzitters lager ligt dan bij de overige parlementsleden. Wanneer we onze gegevens vergelijken met de algemene gegevens over Kamerleden, Senatoren en leden
van het Vlaams Parlement, verzameld door Fiers, Gerard en Van Uytven (2006),
stellen we vast dat fractieleiders in de periode 1981-2004 gemiddeld 47,5 jaar zijn,
terwijl de overige parlementsleden gemiddeld 49,6 jaar zijn. Dat blijkt ook uit
grafiek 1, waar de leeftijd van Kamerleden tot 2000 lager ligt dan de leeftijd van
fractievoorzitters in de Kamer.
Onze data tonen eveneens aan dat fractievoorzitters die behoren tot de oppositie
gemiddeld duidelijk jonger zijn dan fractievoorzitters die behoren tot een meerderheidspartij. ·Van alle fractieleiders in onze dataset behoren er 126 tot een oppositiepartij bij de start van hun mandaat; 175 fractieleiders behoren tot de meerderheid.
De eersten zijn gemiddeld 47,1 jaar op het moment van hun aantreden, terwijl de
laatsten gemiddeld 49, 1 jaar oud zijn. De standaarddeviaties zijn met 8,5 jaar (oppositie) en 8,2 jaar (regering) vergelijkbaar.
Zoals ook Witte (1996) aangeeft, vormen fractievoorzitters van meerderheidspartijen een belangrijke verbinding met de regeringsleden. Aangezien fractievoorzitters hierbij niet enkel moeten waken over de congruentie tussen het parlementair
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werk en het partijprogramma, maar ook op de congruen tie met het regeerakkoord,
is een mogelijke verklaring voor het feit dat fractieleiders van de oppositie jonger
z ijn, dat de partijelite minder snel een jonge, 'onbezonnen ' fractieleider zal aa nstellen, om het broze, compromisrijke regeerakkoord niet op te blazen en de uitvoerende macht niet in problemen te brengen. Ervaring is daarnaast belangrijk om de
frac tie in de hand te houden. Dat deze fractieleiders intern z waarder kunnen wegen
op de besluitvorming, wordt er dan b lij kbaar bijgenomen door regeringspartijen.

5.2

Opleidingsniveau

Wat betreft het opleidingsniveau stellen we vast dat het leeuwendeel van de fractieleiders (83 ,4 %) een universitair diploma op zak heeft. Maar li efst 43 % hiervan
(35 % van all e fractieleiders) behaalde daarnaast een doctoraat (meestal in de rechten). Verder vo lgd e 9 ,6 % van de fractieleiders niet-univers it air hoger onderwij s en
4,3 % enkel secundair onderwijs. 5 Het opleidings niveau is gemiddeld het hoogste
in de Kamer, waar 89,2 % een universitair diploma behaalde, ten opzichte van ongeveer 79 % in het Vlaams Parlement en de Senaat.

1960-1969
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GRAFIEK 2.

Opleidingsniveau van de fractievoorzitters in de Kamer, Senaat en het
Vlaams Parlement (1962-2014).

u.J

Cl.
Cl.
<(

J:
V

Wanneer we de evoluti es in de tijd bekijken, z ien we dat het opleid ingsniveau vrij

z

co nstant blijft doorheen de tijd, waarbij h et aantal universitairen s teeds rond de

Vl
u.J

1u.J

~ ' - - - - - - -- ~
RES PUBLICA • 2015 - 2

201
TUSSEN PART IJ EN PARLE M EN T

83 % scho mmelt. Ook in de onderzochte parlementen afzonderlijk blijft het opleidingsniveau stabiel.

5.3

Parlementaire ervaring

In hun onderzoek stelden Depauw en Fiers (2008) da t Kamerl eden steeds minder
kunnen terugvallen op hun parlementaire ervaring als tege ngew icht voor de relatief onervaren maar wel machtige uitvoerende macht. Maar in we lke mate is dat
het geval voor de fractievoorzitters? Hoeveel parlemen ta ire ervaring hebben fractievoorzitters bij het begin van hun mandaat? Zijn de fractievoorzitters vandaag meer
of minder ervaren dan hun voorga ngers?
Vaa k wordt gesteld dat fractievoorzitters parlem entsleden z ijn die vele jaren
parlementaire di enst op hun conto hebben staan. Ons onderzoek leert ons dat fracti evoorzitters in de Kam er, Senaat e n het Vlaams Parlemen t bij de aa nva ng va n het
fractievoorzi tterschap gemiddeld reeds 7,95 jaar zeteld en in een Europees, federaal
of deelstaatparlement. De standaarddev iati e bedraagt 5,4 jaar. Bovendien zijn er
hi erbij quasi geen versc hill en te bemerken tussen de drie parlementaire in stellin gen (voor het gemiddelde noch voor de standaarddeviatie).
In grafiek 3 zien we de parlementaire erva ring van de fractieleiders in een evolutief perspectief. We zien hierbij duidelijk dat fracti eleiders sind s de jaren 60 aanz ienlijk aa n parlementaire ervaring moeten inboeten. De voo rbij e vijftig jaar is de
gemiddelde parlementa ire ervaring van frac tieleid ers van o ngeveer 8,9 jaar naar
7,2 jaa r gezakt: een verschil van 1,7 jaar. De parl ementa ire a nciënniteit begon te
da len vanaf de jaren 80, en dan voora l in het Vlaams Parlement en de Senaat. De
correlatie tussen startjaar en parlementaire ervaring is negatief en bedraagt -0 ,16.
Hoe recenter aa ngesteld , des te mind er parlementaire ervaring een fractieleider
heeft.
Net als bij lee ftijd verloopt de daling va n de parlementaire ervaring van fracti evoorzitters deels para llel met deze van a lle parleme ntsl eden sa men . Waar deze in
de jaren 60 nog gemiddeld meer da n 8 jaa r bedroeg, was deze ei nd jaren 90 gezakt
naar iets meer dan 5 jaar (Fiers et al., 2006). Anders dan bij leeftijd, is de gem iddelde parlementaire ervaring van fracti eleiders wel groter dan die van gewone parlementsleden.
In overeenstemming met de concl usies va n Depauw en Fiers (2008) , kan de vermind erde parlementaire ervaring van fractieleiders een impact hebben op de wij ze
waarop zij hun rol opnemen. We doelen hi ermee niet op een eventu eel verzwakte
struct urele positie ten aan z ien van de uitvoerende macht , maar wel een gewij zigde
positie binnen de partijorgan isa tie. Zoals we reeds in de inl eid ing stelden , vervu llen fract ievoorzitters een bel a ngrijke brugfunctie tussen de ' party in public office'
en de 'pa rt y in centra! office'. In principe vertaalt dit zich in de tweeledige rol die ze
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kunnen verv ullen (cf. supra). Omdat de fracti evoorzi tters minder kunnen terugvallen op hun persoonlijke erva ring, zo u dit echter kunnen betekenen dat ze minder
sterk staan tegenover de partijelite in de 'party in centra! office' , waardoor hun rol
veeleer top-down georiënteerd is richting de parlementaire fractie in plaats van in
twee richtingen.

Kamer

GRAF I EK 3.

Senaat

Vlaams Parlement

■ 1960-1969

□ 1970-1979

■ 1980-1989

■ 1990-1999

□ 2000-2 009

□ 201 0-2014

Totaal

Parlementaire ervaring van de fractieleiders in de Kamer, de Senaat en
het Vlaams Parlement per decennium (1962-2014) (in jaren) .

Wanneer we een opdeling maken tussen meerderheid en oppositie, zien we eveneens duidelijke verschill en. Fract ieleid ers van opposit iepart ijen hebben gemiddeld
7,3 jaar pa rl ementaire erva ring. Bij meerderheidspartij e n is dat gem idd eld 8,6
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jaar. Fractie leiders van de oppos iti e zijn dus duidelijk minder ervaren dan hun
collega's van de meerderheid. De standaarddeviaties z ijn vergelijkbaar: 5,5 jaar
(regering) versus 5,3 jaar (oppos iti e) . Opnieuw zou dit een teken kunnen zijn
dat de partije lite eerder een meer ervaren persoon aa nstelt aan het hoofd van
de parlementaire fractie om beter kunnen waken over de congruentie tussen het
parlementair werk en het regee rakkoord. Wan neer een partij in ee n oppositierol
z it , blijkt ze sneller geneigd jonge, minder ervare n politici aan te stellen als fra ctiel eid ers.
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54

Ministeriële ervaring

Een tweede vorm van politieke ervaring die we behandelen, is de ervaring die de
fractievoorzitters opbouwden als lid van een federale of regionale regering. Een exminister aanstellen als fractievoorzitter zou immers interessant kunnen zijn voor
de partijelite, omdat deze persoon reeds het klappen van de zweep kent. Bovendien zou het fractievoorzitterschap nogal eens gegeven worden aan een voormalig
minister die bij de verdeling van de ministerposten uit de boot viel (Devos & Mus,
2011).
Van alle personen die sinds 1962 de functie van fractievoorzitter bekleedden,
hadden 74 personen ervaring als federaal of regionaal minister. Dat komt overeen
met ongeveer 25 % van alle fractievoorzitters. In de Kamer ligt dit percentage het
hoogst met 28,5 %, terwijl het Vlaams Parlement het laagst scoort met 16,7 %.
Allicht speelt hier het geringe politieke belang dat men in de beginjaren aan de
Cultuurraad hechtte, een belangrijke rol (Goossens , 2003).
Gemiddeld zaten de 301 fractievoorzitters in 0,6 regeringen en waren ze 1, 1 jaar
minister. De standaarddeviatie bedraagt 2,7 jaar. Opgesplitst naar enkel diegenen
met ministeriële ervaring (n = 74) zaten de fractieleiders gemiddeld in 2,3 regeringen en waren ze 4,3 jaar minister. Deze cijfers moeten evenwel genuanceerd worden, aangezien er bij de voormalige ministers enkele grote uitschieters te bemerken
zijn, zoals bijvoorbeeld Laurette Onkelinx, huidig Kamerfractieleider (PS), die op
het moment van haar aantreden als fractievoorzitter in 2014 maar liefst 22,6 jaar
ervaring als minister op de teller had staan.
In tegenstelling tot bij de leeftijd en de parlementaire ervaring van de fractieleiders, blijven de cijfers omtrent de ervaring a ls minister of staatssecretaris vrij constant doorheen de volledige onderzoeksperiode. De correlaties tussen startjaar en
resp . aantal regeringen en aantal jaren regeringservaring zijn slechts licht positief
(resp. 0,03 en 0,09). Er is geen verschil tussen fractieleiders die in de oppositie beginnen en fractieleiders van de meerderheid wat betreft voorafgaande ministeriële
ervaring.
Ook hier moeten we er rekening mee houden dat betrekkelijk weinig personen
uit onze dataset vóór het fractievoorzitterschap een ministerpost had, en dat het
aantal jaren ministeriële ervaring sterk varieert van persoon tot persoon.
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Naast ervaring als parlementslid of als minister kunnen fractieleiders natuurlijk
ervaring opbouwen als fractievoorzitter. Door meerdere jaren aan te blijven als
leider van de 'party in parliament ', kunnen fractieleiders hun specifieke positie
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De gemiddelde duur van het mandaat van fractievoorzitter in de Kamer, Senaat
en het Vlaams Parlement is 3,4 jaar, met een standaarddeviatie van 3,3 jaar. De nu
nog zetelende fractievoorz itters werden hierbij buiten beschouwing gelaten . Opva ll end aan dit cijfer is dat het lager ligt dan de gemiddelde duur van een volledige
legis latuur (zowel in het Vlaams Parlement (5 jaar) als in Kamer en Senaat (voorheen 4 jaar)). Bijgevolg kunnen we hieruit afleiden dat een aanzienlijk deel van
de fractieleiders geen voll edige legislatuur uitzit , terwijl men in principe wel voor
de volled ige duur ervan wordt verkozen door de andere fractieled en . Onze data
tonen bovendien slechts zeer kleine verschillen aan in de gemiddelde duur van
het fractievoorzitterschap tussen de verschill ende parlementen, ondanks het feit
dat het Vlaams Parlement sedert 1995 een legisl atuurparlement is en sinds 1999
een legislatuur kent van vijf jaar. De standaarddeviatie ligt in de Senaat (2,8 jaar)
wel een stuk lager dan in de Kamer (3,5 jaar) en het Vlaams Parlement (3,7 jaar).
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De gemiddelde duur van het mandaat van fractievoorzitter in Kamer,
Senaat & Vlaams Parlement (1962-2014) (in jaren).
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Wanneer we de gemiddelde duur van de fractievoorzitterschappen opdelen per
decennium, zien we echter duidelijke verschi ll en. De fractievoorzitters die werden
aangesteld in de jaren 60 bekleedden hun mandaat gemiddeld 5, 1 jaar lang. In de
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jaren 70 daalt dit cijfer drastisch. De gemiddelde duur van het fractievoorzitterschap wordt gehalveerd naar 2,6 jaar. Hierbij is het belangrijk op te merken dat
we voor de jaren 1962 tot 1970, zoals reeds gezegd, enkel beschikken over de gegevens van de Kamerfractievoorzitters, omdat de fracties nog niet officieel erkend
werden in het Senaatsreglement en omdat de Vlaamse Cultuurraad (voorloper van
het Vlaams Parlement) nog niet was opgericht. Hoewel de gemiddelde duur van
het fractievoorzitterschap in de Kamer daalde in de jaren 70, is de halvering van de
totale duur vooral te wijten aan het zeer lage cijfer in de Senaat en de Cultuurraad.
We zien echter dat in de jaren 80 de gemiddelde duur van het fractievoorzitterschap sterk stijgt , mede onder impuls van ontwikkelingen bij de Senaatsfracties,
maar zeker bij de Vlaamse Raad die steeds meer aan politiek belang wint, wat
zich vertaalt in meer stabiliteit inzake het fractievoorz itterschap (Goossens, 2003) .
Merk op dat de gemiddelde duur van het fractievoorzitterschap in de jaren 70 en
80 vrij hoog is, ondanks het feit dat deze periode wordt gekenmerkt door een aanzienlijke politieke instabiliteit waarbij de verschillende (federale) regeringen elkaar
in een snel tempo opvo lgden.
Over de hele periode kunnen we echter stellen dat de gemiddelde duur van het
mandaat als fractievoorzitter duide lijk daalt, een opstoot in de jaren 80 en 90 niet
te na gesproken. We zien dat de gemiddelde duur van de fractievoorzitterschappen
in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement sterk convergeren vanaf de jaren 2000 tot
een beperkte duur van gemiddeld 2,9 jaar in het eerste decennium van 2000 en
zelfs tot 1,5 jaar tussen 2010 en 2014. Opnieuw werden de nog zetelende fractievoorzitters hier buiten beschouwing gelaten. Er is een negatieve correlatie tussen
startjaar en duur van het mandaat van -0 , 17, die evenwel verdwijnt als zetelende
fractieleiders buiten beschouwing worden gelaten.
In tegenstelling tot bij de leeftijd en de parlementaire ervaring zijn er geen
duidelijke verschillen te bemerken tussen oppositie en meerderheid wat betreft de
duur van het fractievoorzitterschap. Fractieleiders van oppositie en van meerderheid blijven over de volledige onderzoeksperiode gemiddeld ongeveer 3,4 jaar aan
als fractieleider.

5.6

Wat na het fractievoorzitterschap?
:E
m

We zagen reeds dat fractievoorzitters gemiddeld 3,4 jaar aanblijven. De laatste
jaren is deze duur zelfs nog verder gezakt. Het feit dat de gemidde ld e duur van het
fractievoorzitterschap lager ligt dan de gemiddelde duur van een legislatuur, wijst
erop dat nogal wat fractieleiders hun mandaat voortijdig beëindigen . Daarom rest
ons de logische vraag wa t er gebeurt met fractievoorzitters na hun mandaat.
We anal yseren hiervoor het eerstvolgende politieke mandaat dat de fractielei ders in on ze dataset opnamen na hun mandaat als voorzitter van een parlementai-
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re fractie in de Kamer, de Senaat of het Vlaams Parlement. Dit is om verschillende
redenen interessant.
Ten eerste krijgen we op deze manier een beter zicht op de redenen om het
fractievoorzitterschap af te breken, wat vrij frequent gebeurt (cf. supra). Bovendien
kunnen we hierdoor een beter zicht krijgen op het parlement als rekruteringspool
voor mandaten die hoger staan in de politieke machtshiërarchie. Ten derde leert
dit ons wat de plaats is van de fractievoorzitters in de politieke pikorde: voor welk
politiek mandaat is men bereid het fractievoorzitterschap op te geven? Ten vierde
staat dit ons - samen met de andere vergaarde informatie - toe versch illende 'type
fractievoorzitterschappen' te onderscheiden. Vormt het fractievoorzitterschap een
springplank voor een hogere functie? Wordt het gezien a ls een troostprijs voor een
politicus die naast een ministerportefeuille greep? Of is het een ' fin-de-carrièrebeloning' voor een hardwerkend parlementslid? Zijn er ook hier duidelijke evo luties
doorheen de tijd?
Wanneer we de dataset bekijken , val t meteen de grote diversiteit aan 'vervolgjobs' op. Sommige fractieleiders schoppen het tot parlementsvoorzitter, minister,
partijvoorzitter of zelfs premier of minister-president. Anderen worden terug 'gewoon' parlementslid en nog anderen stoppen volledig met de politiek. Opvallend
is dat recent sommige fractieleiders na het aflopen van hun mandaat hun ' carrière
als fractievoorzitter' verderzetten in een andere instelling, en bijvoorbeeld van het
Vlaams Parlement naar de Senaat verhuizen.
Wanneer we de nog zetelend e fractievoorzitters buiten beschouwing laten,
stellen we vast dat 43 ,2 % een lager politiek mandaat ('gewoon' parlementslid)
bekleedt na het fractievoorzitterschap; 38,5 % stoot door naar een hoger politiek
mandaat (minister, partijvoorzitter, parlementsvoorzitter of lid van het Grondwettelijk Hof) en 5,4% wordt fractievoorzitter in een ander parlement. 12 ,9 % zegt de
national e politiek definitief vaarwel na het fractievoorz itterschap. Globaal gezien
is het aantal fractieleiders dat een minder hoog mandaat krijgt na afloop van het
fracti evoorzitterschap groter dan het aantal fractieleiders dat doorstoot tot de hogere politieke echelons. Overigens maken de Kamerfractieleiders het meeste kans
op promotie: 46,7 % stroomt door naar een belangrijkere politieke functie. In het
Vlaams Parlement en de Senaat is dit respectievelijk 36,9% en 28,6%.
Wanneer we bekijken hoe deze gegevens zijn geëvolueerd doorheen de tijd ,
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stellen we vast dat fractievoorzitters na 2000 veel minder doorstoten naar hogere
politieke mandaten dan ervoor. Grafiek 5 laat zien dat het fractievoorzitterschap
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in de Kamer initieel helemaal geen opstap was naar een hoger mand aat. Vanaf de
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jaren 70 neemt het percentage fractieleiders dat doorstoot naar een hoger mandaat
toe, om tot en met de jaren 90 constant te blijven rond iets meer dan 40%. Na 2000
neemt de aantrekkelijkh eid van het fractievoorzitterschap voor een verdere carrière
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sterk af: in het eerste decennium stoot slechts 35 % van de fractieleiders door naar
een hoger mandaat, en in de jongste jaren is dit verder gezakt naar 24 , l % . De evo-
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lutie lijkt duidelijk: het fractievoorzitterschap is minder dan voorheen een springplankfunctie voor politieke mandaten die hoger in de politieke pikorde staan.
80% - - - - - - - - - - -- -- -- - -- -- - - - - - - -- ~
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GRAFIEK 5.
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Lager mandaat

□

Evenwaardig mandaat

2010-2014

Fractievoorzitterschap als springplank naar een hoger mandaat per decennium (1962-2014).

Omdat het aantal observaties voor recente jaren te klein is voor een opdeling per
parlement, zijn deze niet opgenomen in de grafiek. Nog zetelende fractieleiders
worden immers niet in de analyse opgenomen. Over de volledige periode die we
hier analyseren, kunnen wel een aantal verschillen genoteerd worden tussen parlementen (telkens ongeveer 7 % ) . Het percentage stoppers ligt in de Senaat (met 25 %)
een stuk hoger dan in de andere twee parlementen. In de Kamer is het percentage
fra ctieleiders dat doorstroomt naar een hoger mandaat (45 % ) dan weer groter dan
in andere parlementen (resp. 37% en 29% voor Vlaams Parlement en Senaat).
Er zijn geen verschillen te bemerken tussen meerderheid en oppositie: zowel
fractieleiders in de oppositie als in de meerderheid hebben gemiddeld ongeveer
40 % of iets minder kans op een hoger mandaat na het fractievoorzitterschap.
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6.

Naar een typologie van fractieleiders

Het geschetste politieke profiel van de fractieleiders, als brug tussen de 'party in public
office' en de 'party in centra! office' in België, staat ons toe een typologie te ontwikkelen van deze parlementaire leider. Meer in het bij zonder combineren we hiervoor twee
van de voornaamste hierboven besproken variabelen. De eerste variabele, de politieke
ervaring, 6 heeft betrekking op de politieke carrière vóór het fractievoorzi tterschap en
kan beschouwd worden als een belangrijk selectiecriterium die de partij hanteert bij
de aanstelling van een nieuwe fractieleider. De tweede variabele, het eerstvolgende politieke mandaat na het fractieleiderschap, heeft betrekking op de carrière na het fractievoorzitterschap en kan beschouwd worden als een waa rdeoordeel over hoe deze persoon zijn rol als fractieleider volgens de partijleiding en/ of de kiezers heeft ingevuld.
Door deze twee variabelen te combineren, verkrijgen we vijf types fractievoorzitters. 7

TABEL 4.

Typologie van fractieleiders in België (met vermelding percentages t .o.v.
totaal aantal fractieleiders).
Politiek mandaat na het fractievoorzitterschap

Lager mandaat of gestopt Evenwaardig mandaat
Weinig ervaring
Politieke
ervaring
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Veel ervaring

Snel in, snel uit
(9,7%)
Trouwe soldaten
(46,7%)

Level-hoppers
(5,4%) ...

Hoger mandaat
Snelle springplank
(10,4%)
Geleidelijke klimmers
(27,7%)

Het eerste type hebben we gelabeld als 'snel in , snel uit'. Het gaat over parlementsleden die met relatief weinig parlementaire ervaring fractieleider worden, maar
daarna terug gewoon parlementslid worden of zelfs helemaal stoppen . Voorbeelden
hiervan z ijn Rik Torfs (CD&V, Senaat) en Annemie Van de Casteele (VU, Kamer) .
De duur van hun fractievoorzi tterschap is korter dan gemiddeld, het gaat vooral
om vrouwen en we vinden hen vooral terug in oppositiepartijen. Bijna 10 procent
van de fractie leiders valt in deze categorie.
Het tweede type zijn de 'trouwe soldaten'. Dit zijn personen die vooraleer ze
fractieleider worden al heel wat parlementaire erva ring hebben opgedaan, die langer dan gemiddeld aanblijven als fractieleider en daarna een lager mandaat opnemen of helemaal stoppen. Een voorbeeld van dit type is Dirk Van der Maelen (sp .a,
Kamer). We vinden ze vooral terug bij regeringspartijen. Bijna de helft van all e
fractieleiders valt in deze catego rie.
Het derde type zijn de zogenaamde ' level-hoppers' (zie ook Fiers, 2001) . Deze beperkte groep zet zijn mandaat van fractievoorz itter voort op een ander beleidsniveau.
Dit fenomeen is typisch voo r multilevel-systemen, waar meerdere beleidsniveaus
zulke overstappen mogelijk maken. We vinden dit type fractieleider vooral terug in
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regeringspartijen, hun mandaat is korter dan gemiddeld en het zijn exclusief mannen.
Een voorbeeld van dit type is Bart Tommelein (OpenVld, eerst Kamer, daarna Senaat
en Vlaams Parlement).
Een vierde type hebben we gecatalogeerd als 's nelle springplank'. Het gaat over
relatief onervaren fractieleiders , die naderhand een grote carrière maken. Ze blijven iets langer aan dan gemiddeld en we vinden ze iets vaker in de Kamer. Voorbeelden zijn voormalig eerste minister Yves Leterme (CD& V, Kamer) en huidig
minis ter van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA, Kamer) . Ongeveer 10 % va n
alle fractieleiders valt in deze categorie.
Een laatste type is dat van de 'geleidelijke klimmers '. Dit z ijn personen die hun
carrière geleidelijk opbouwen. Ze leren eerst gedurende geruime tijd de stiel kennen als parlementslid, doen dan verder ervaring op als fractieleider om uiteindelijk
door te groeien tot het ministerschap . Ze komen vooral voor in de Kamer. Voorbeelden z ijn de huidige Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA , Kamer) en
Louis Tobback (sp.a, Kamer).
Deze typologie opent interessante perspectieven voor verder onderzoek. Zo kan
onder meer onderzocht worden of de selectiemethode of de wijze van functioneren
verschilt tussen de verschillende types die hier worden onderscheiden.

7.

Conclusies

In deze eerste, verkennende studie onderzochten we het politieke profiel van de
fractievoorzitters in het Vlaams Parlement, de Kamer en de Senaat. Deze functie
vormt een unieke verbinding tussen de 'party in centra! office' (zijnde de partijleiding) en de ' party in public office ' (in dit geval de parlementaire fractie) . Bevindingen over het profiel van de fractieleiders vertellen ons dan ook ruimer iets over de
verhouding tussen deze twee partijgezichten.
Een eerste vraag die we behandelden, is of dit profiel gewijzigd is sinds de eerste frac tieleider officieel werd aa ngeduid in 1962. Onder impuls van verschillende
maatschappelijke en politieke verschuiv ingen zijn er immers verschillende aanwijzingen dat ook de interne partijverhoudingen - meer bepaald tussen de 'party in
public office ' en de ' party in centra! office', waartussen de fractievoorzitter pivoteert - zijn gewijzigd. We gaan ervan uit dat partijen doorheen de jaren een steeds
grotere vinger in de pap hebben gekregen bij het aanduiden van de fractieleider.
Het is evenwel niet duidelijk welk effect dit zal hebben: prefereren partijen een
sterke fractieleider die zijn fractie in het gareel houdt, of een zwakke fractieleider
die hen weinig weerwerk biedt? We hebben met behulp van een kwantitatieve
analyse van de biografische gegevens van de fractievoorzitters gekeken hoe de
politieke carrièrekenmerken van deze politici z ijn gewij zigd.
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Een tweede vraag die aan bod kwam, is of er verschi ll en in dit profiel zijn tussen
fractieleiders van oppositiepartijen en van regeringspartijen. De fractiecohesie, die
fractieleiders moeten bewaken, is crucialer voor regeringspartijen, aangezien het
voortbestaan van de regering daarvan afhangt.
Wat de evolutie doorheen de tijd betreft, stellen we vast dat het merendeel van
de resultaten wijst op een 'verzwakking' van het profiel de fractieleider doorheen
de tijd. Fractievoorzitters worden niet alleen jonger doorheen de tijd, ze kunnen
steeds minder terugvallen op lange politieke ervaring als ze aan hun mandaat
beginnen. Dat blijkt ten eerste uit het feit dat de gemiddelde voorafgaande parlementaire ervaring van fractieleiders stelselmatig is afgenomen sinds het begin
van onze metingen. Ten tweede blijven fractieleiders vandaag minder lang aan als
fractievoorzitter dan vroeger. Daarnaast lijken fractieleiders minder dan voorheen
na hun mandaat te kunnen doorstromen naar een hoger mandaat, zoals het partijvoorzitterschap of het ministerschap. De gemiddelde ministeriële ervaring, die vrij
beperkt is, blijft daarentegen wel stabiel doorheen de tijd.
We argumenteerden dat politieke ervaring cruciaal was voor fractieleiders omwille van de specifieke positie die ze innemen binnen partijorganisaties. Om een tegenmacht te kunnen bieden tegen de 'party in centra! office', verwachten we dat meer
ervaren fractieleiders gemakkelijker en krachtiger de democratisch verkozen leden
van de parlementaire fracties kunnen betrekken in de partijbesluitvorming. Omdat
fractieleiders steeds jonger zijn, over minder parlementaire bagage beschikken en
minder lang aanblijven als fractievoorzitter, bestaat de vrees dat fractievoorzitters althans op basis van hun politiek profiel - structureel aan macht inboeten binnen
partijorganisaties, en dat zo de ' party in centra! office' versterkt wordt ten nadele
van de 'party in public office'. Het is interessant om te noteren dat in een land waar
de particratie en de dominantie van partijen over parlementaire fracties al stevig uitgebouwd was, er zich een verdere verzwakking van die fractie heeft voorgedaan als
we kijken naar het profiel van de fractieleider. Die specifieke evolutie stemt overeen
met een meer algemene evolutie naar grotere invloed van de partij, ook in landen
waar die dominantie van oudsher minder groot was (Heidar & Koole, 2000).
De partijleiding heeft er blijkbaar de voorkeur aan gegeven om haar toenemende
macht aan te wenden om zwakkere fractieleiders tegenover zich te krijgen. Al dienen
we voor ogen te houden dat deze evolutie deels een weerspiegeling is van de verander-
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de samenstelling van de parlementaire fractie waaruit de fractieleider wordt gekozen.
De verschillen tussen oppositie en regeringsmeerderheid zijn , ten tweede, inte-
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ressant en kunnen een aanzet zijn tot bijkomend onderzoek. De parlementsleden
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meerderheid. Dit kan erop wijzen dat regeringsdeelname een belangrijke factor
is bij de selectie van een nieuwe fractievoorzitter, in de zin dat regeringspartijen
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mentaire fracties in het gareel te doen lopen. Eens de fractieleiders zijn aangesteld,
verdwijnen de verschillen tussen meerderheid en oppositie echter: fractieleiders uit
beide kampen blijven gemiddeld ongeveer even lang aan en nadat hun mandaat is
beëindigd, hebben ze evenveel kans op een hoger politiek mandaat.
Deze verkennende kwantitatieve studie, die enkele interessante inzichten oplevert,
opent enkele pistes voor verder onderzoek naar de positie van de fractievoorzitter in
België. Zo zou, naar analogie met het partijvoorzitterschap (Fiers, 1998; Pilet & Wauters, 2014) het selectieproces van de fractievoorzitter verder uitgespit kunnen worden,
waarin kan nagegaan worden of het werkelijk de partijleiding is die dit proces stuurt,
zoals we hebben aangenomen in dit artikel. Hier kan aandacht zijn voor zowel de
formele en werkelijke besluitvormers, als voor de criteria die er gehanteerd worden.
Ook de eigenlijke rolinvulling (Searing, 1994) van het fractievoorz itterschap kan
verder onderzocht worden . Bijzonder relevant is om na te gaan hoe fractieleiders zelf
invulling geven aan de verhouding tussen de 'party in centra! office' en de 'party in
public office' , welke van beide componenten voor hen prioritair is, in welke richting
deze relatie verloopt (top-down versus bottom-up), en of daar een evolutie doorheen
de tijd te bespeuren valt. De verschillen in profiel tussen regeringspartijen en oppositiepartijen zijn hier ook interessant. De vraag rijst of regeringsdeelname zorgt
voor een andere invulling van het fractievoorzitterschap. Tot slot kunnen de carrièreeffecten van fractieleiders gerelateerd worden aan de invulling die ze gegeven hebben aan hun mandaat. De redenering zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn, dat fractieleiders die na hun mandaat doorstoten naar het ministerschap hun mandaat anders
hebben opgevat dan fractieleiders die daarna terug gewoon parlementslid worden.

Noten
1. Met dank aan de diensten Documentatie en Archief van het Vlaams Parlement , de
Kamer en de Senaat.
2.

Het betreft hier de jongste versies van de diverse partijstatuten, die werden geraad-

pleegd in maart 2015.
~

3.

Het totale aantal onafgebroken mandaten ligt hoger dan het aantal fractievoorzit -

ters, aangezien verschillende personen meermaa ls voorkomen in de dataset, omdat zij,
na het fractievoorzitterschap te hebben onderbroken voor een ander politiek mandaat,
opnieuw werden aangesteld als fractieleider binnen datzelfde parlement.
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5.

Van 2,7% van de fractievoorzitters is het opleidingsniveau niet gekend.

6.

We nemen 4 jaar (dit is éé n legi sla tuur) als afbakening om een onderscheid te ma-

ken tussen personen me t weinig en veel voorafgaande erva ring . Daarnaast catalogere n
we persone n met voorafgaandelijke mini steriële ervaring eveneens als personen met
veel ervaring.

7.

Omwille va n het beperkte aantal observaties voor fracti e leiders di e ee n evenwaar-

dig mandaat opnemen na afloop van hun fractievoor z ittersc hap, maken we hier geen
onderscheid tussen degenen met weinig e n met veel ervaring .
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Waarom sport een
prominente plaats verdient
binnen de CommissieJuncker: opportuniteiten en
beperkingen voor EU-invloed
op de FIFA
Arnout Geeraert

Wanneer de nieuw verkozen Europese

woording hoeft en wenst af te leggen ,

Commissievoorzitter Jean-Claude Junc-

lijkt de EU een unieke capaciteit te bezit-

ker zijn ploeg voorstelt op 10 septem-

ten om de federatie te beïnvloeden en zo

ber 2014 wordt sport niet expliciet ver-

voor de externe controle te zo rgen die ze

meld als een onderdeel van de verdeelde

momenteel ontbeert. De FIFA heeft echter

bevoegdheden

Commissie,

diverse strategieën ontwikkeld om EU-

2014). 1 Sport is een ietwat minderwaar-

invloed te kanaliseren en kan zelfs macht

(Europese

dig Europees thema ; een aanhangsel van

uitoefenen op afzonderlijke EU-lidstaten .

de op zic h al minder belangrijk geachte

Slechts wanneer de EU eenzelfde proac-

portefeuille Onderwijs, Cultuur, Jeugd

tieve houding ten opzichte va n de FIFA

en Burgerschap. Noga l logisch, kan men

aanneemt, zal ze haar grotendeels on-

stellen, gezien de zeer beperkte - onder-

benutte potentieel kunnen aanwenden .

steunende - bevoegdheid va n de EU in

Omdat de Commissie minder onderwor-

het domein. Dit essay toont echter aan

pen is aan de macht van de FIFA dan af-

dat de beperkte Europese bevoegdheid

zonderlijke EU-lidstaten en ook minder

voor het thema sport niet in verhouding

begrensd is door binnenlandse politieke

staat met de grote potentiële Europese

overwegingen die gerelateerd z ijn aan de

invloed op de wereldvoetbalbond FIFA.

specifieke culturele status van sport , lijkt

Deze internationale sportfederatie lijkt

ze de beste kaarten in handen te hebben

wel immuun te zijn voo r externe verzuch-

om EU -invloed op de FIFA te ve rhogen

tingen over de vele corruptieschandalen

door zich proactief op te stellen. Dit essay

waarmee ze de laatste paar decennia te

voert aan dat (internationale) sport om

kampen hee ft. Hoewel de FIFA inderdaad

die reden een prominente plaats verdient

:::!

slechts in beperkte mat e externe verant-

binnen Junckers ploeg. 2
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Bestuursfalen en
hervormingen

~

V)
V)

u.J

z

u.J

:.::
u.J

Duizenden voetba lfans jouwden FIFAvoorzitter Sepp Blatter uit tijdens de prijsuitreiking van het recente were ldkam pioenschap voetbal. De controversiële
Zwitser lijkt de verpersoonl ijking van het
gesjoemel in de hoogste bestuurskringen
van de wereldvoetba lbond. De voorbije
jaren werd de organisatie onophoudelijk
in verband gebracht met aan corruptie gerelateerde onfrisse praktijken. Het schandaal aangaande de toekenning van het
WK voetba l 2022 aan Qatar is de meest
recente ep isode in een reeks on thullingen
over omkoping van hooggeplaatste bestuursleden.
De corruptieproblemen in de FIFA
hebben hun wortels binnen een ruimere
problematiek inzake internationale sportfederaties. Toen deze organ isat ies werd en
opgericht, weerspiegelde hun gebrek aan
een solide interne werking namelijk in
grote mate de amateurist ische tijdsgeest
waarin sportbeoefening plaatsvond. Door
de opkomst van het vermarkten van televisierec hten, sponsoring en merchandising
rijfden grote sportfederaties als de FIFA
plots miljarden euro's binnen. Terwijl het
financiële klimaat aanzienlijk veranderde,
bleven de organisatorische structuren
echter grotendeels onveranderd. Bij gebrek aan zowel hoogwaard ige (financiële)
controlesystemen die gangbaar zij n in internationale (private) instellingen als gelimiteerde ambtsterm ijnen voor bestuursleden ontstond zo een patronagesysteem:
leden van het uitvoerend comité van de
FIFA leverden financiële gu nsten aan bevriend e bestuurders op lagere niveaus of
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aan commerciële entiteiten en vice versa
(Tom lin son, 2000).
Toch is er ruimte voor enige nuance.
In een poging om het imago van de FIFA
op te krikken, kreeg Sepp Blatter in 2011
een mandaat om een hervormingsproces
te starten . Dit resulteerde in de oprichting
van een onafhankelijke hervormingscommissie, die enkele belangrijke organisatorische veranderingen li et doorvoeren
(Pieth, 2014). Zo heeft de FIFA nu een
sterke, onafhankelijke ethische commissie
die de bevoegdheid heeft om onderzoeken
te starten naar corruptie en andere handelingen, die de nieuwe, robuustere ethische code overschrijden. Deze commissie
onderzocht bijvoorbeeld de aantijgingen
over corruptie met betrekking tot Qatar
2022, maar interne onvrede over de officiële conclusies van dit onderzoek leidden
tot het vrijwillige ontslag van de voorzitter
van de onderzoekskamer, Michael Garcia .
Volgens Garcia heeft de FIFA nood aan
sterk leiderschap en moet ze dringend de
interne cultuur veranderen (BBC, 2014).
Een hieraan gerelateerd probleem is dat belangrijke hervormingsvoorstellen die door
de FIFA-hervormingscommissie werden
voorgesteld door een gebrek aan interne
steun niet werden doorgevoerd . Zo zijn er
nog steeds geen gelimiteerde ambtstermij nen, wat machtsconcentratie in de hand
werkt, en ontbreken state-of-the-art financiële controlesystemen en selectieprocedures met betrekking tot bestuursleden en
WK-gastland en. Dit gaat ten koste van een
robuuste, democratische en transparante
besluitvorming. Er is met andere woorden
nog een lange weg af te leggen vooraleer de
FIFA een aanvaardbaar niveau van transparantie en externe vera ntwoord ing behaa lt.
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Idea liter hadden de recen te hervo rmingen b in nen de FIFA du s het sta rt punt

di gd.

Inte rn a tio na le

spo rt o rga ni sa ties

zoa ls de FIFA krege n zodoe nde een regu-

gevormd voor een doo rl opende zoe kt ocht

le re nd m on opo li e over hun res pectieve

naa r beter bestuur. Maar binnen de FIFA

spo rt e n .

heerst er in feite geen cultuu r di e ge ken-

De s port wereld voert bovendien aa n

mer kt wo rdt doo r het in vraag stell en en

dat de regulerin g va n georga niseerde

verbeteren va n de interne we rking. Ee n

sport best in een aut onome, priva te sfeer

ongezo nde mi x van bestuurd ers die ja-

plaa tsv indt. Pierre de Co ubertin , oprichter

re nlan g hun ma ndaat bekl eden, resta nten

va n de moderne Olympi sche Spelen, zette

van he t oud e pa tro nagesysteem en poli -

de toon door her haa lde lijk te w ijzen op

tieke overwegingen binnen de a lgemene

het gevaa r van politieke in terven ties voo r

vergadering bemoeilijken het opstart en en

de integriteit va n sport. Het klopt da t po-

do orvoe ren van hervorminge n aa nzienlijk

litieke inm enging in s port vaak kwa lijke

(Pieth, 2014) . Bove ndien ge ni et de orga-

gevolgen heeft ge had, de nk bij vo orbeeld

ni satie een ruime bestuurlijke a uton omie,

aa n de uitbuiting va n sport voor geopoli-

aangezien er slechts in beperkt e mate ex-

ti eke do eleind en do or de Sovjetunie, di e

te rn ve rantwoording moet worde n afge-

leidde tot systematisc h do pinggebru ik .

legd.

Autonomie is echter een obsessie voor (i ntern ationale) sport orga ni sa ties. Dit komt
doord at georga ni seerd e sport in essentie
geworteld is in libera lisme, met name in

De autonomie van de FIFA

de vrijheid va n ve reni ging, waa rdoor de

Het orga ni sere n van z in vo ll e spo rt co m-

een di epgeworteld maar ook een sterk

petitie ve reist h et impl e menteren van

gekoesterd principe is in de spo rt wereld

scheiding van sport en staat niet allee n

consistente s portregels . Ee n intern ati o-

(Szy m ans ki, 2006). Net a ls and ere inter-

na al ka mpi oensc hap als h et W K voe tba l

nationa le s portorga nisati es heeft de FIFA

kan b ijvoorbee ld enke l p laa tsv ind en a ls

haar bestuurlijke m onopolie dus steeds fel

er voo raf regels wo rden vas tgelegd di e

verdedi gd (Geeraert & Drieskens, 2015) .

de (spo rtieve) voortgang va n het toe r-

De ruim e bestuurlijke autonomie va n

no o i in goed e ba ne n leid e n . Er is du s

de FIFA is echter voora l veroorzaakt door

een duid elijke nood aan orga ni sa ti es di e

de externe co ntext. Intern ati onale sportfe-

er op int ernationaa l niveau voo r zo rgen

dera ties opereren op mo ndi aa l niveau en

dat sp ortregels worde n uit gevaa rdi gd e n

zijn vrij in de keuze voo r hun thuish ave n .

afgedwo nge n . Va nd aa r dat int e rn atio-

Naa r het voorbeeld va n het Internationaa l

nale s porto rga nisati es werden o pge richt

Olympisch Co mi té nestelde een ruim e

toen bij het begin va n de twintigs te ee u w

meerd erh eid va n deze orga nisa ties zich in

geo rga ni seerd e intern ati ona le spo rt co m -

Zwitserland , waa r ze genieten van een bij -

::0
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petitie ont sto nd. Regels z ijn va nze lfs pre-

zonder laks reg ul erend kader. Zo worden

::!:!

kend consistenter w a nn eer ze slec hts

aan de FIFA weinig tot gee n organisatori-

"mz

door één orga nisatie word en uit ge va ar-

sche vereisten opge legd en ge niet de or-
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gan isati e va n bij zonde re pri vileges inzake
belast inge n .

Bovendien

ka n

co rrupti e

noga l logische repress ieve maa tregel di e

slec ht s in be pe rkte m a te ve rvo lgd wo rd en

jamme r genoeg nie t gepaa rd gaa t met ee n

doo r de Zwitserse ove rh e id . Het uitreiken

preve nti eve aa npa k. De Zwitserse ove r-

va n steekp e nningen was la nge tijd zelfs

he id zo u inte rn a ti o na le spo rt o rgani saties

ge bruike lij k in h et Zw itserse za ken leve n

a ls de FIFA bij voo rb eeld fu ndam entele

e n ge rela teerde uitgave n wa ren aftrekbaar

rege ls inza ke goed bes tuur kunn en op-

va n bed ri jfsbelastinge n (M rko njic, 2013).

legge n , waardoor de ka ns o p corrupti e

De recen te co rru pti esc ha nd ale n binne n

ve rklein t. Internationale spo rt orga ni saties

de FIFA inspi reerden de Zw itserse over-

he bben in he t ve rl eden ec hte r een stren-

heid o m wetsvoo rstellen voor te legge n

gere regul ering va n de Zwitserse overh eid

me t he t oog op ee n e ffi cië nt e re bes trij d ing

kunnen a fwe nd en doo r te dreige n met

va n co rrupti e.

een ve rhui s naa r ee n a lte rn ati eve loca ti e

Ind ie n het Zw itserse pa rl e me nt deze

Te rw ijl Zwitserla nd slec hts in be perkt e

w ijzigt de juridi sche s ta nd va n zake n op

ma te contro le u itoefen t op de FIFA, zijn

twee belangrijke pu nten. Ten ee rste zo u

a nd e re be trokke n ac to re n niet in staat of

pri va te corrupti e strafbaar worde n . Mo-

zelfs ni e t bereid o m de FI FA te r vera nt-

me nteel is co rruptie slec ht s s trafbaar in-

woo rdi ng te roepen . Ten eerste zijn e r

dien ze leid t tot oneerlij ke concur re nti e.

nationa le voe tba lfede ra ti es d ie in prin -

Te n tweede zo u corru pti e door de over-

cipe de directe princ ipale n va n de FIFA

he id ve rvo lgd worde n , zelfs als de be na-

zijn , aa ngez ie n ze de orga ni sa ti e h ebbe n

deelde pa rtij nalaa t ee n kl ac ht in te di e-

opge ri cht. De FIFA telt mo menteel ni e t

ne n . In he t huidige systee m is da t ni e t het

minde r da n 209 aanges loten nati ona le

geva l. De mogelij ke impac t va n deze wij -

fede raties, di e o nderlin g e rg verschi llen

ziginge n is bijgevo lg groo t. Co rru pti e bin-

in grootte e n s tru ctu ur, maa r wel elk éé n

nen de FIFA, bijvoo rb eeld m et be tre kkin g

ste m kun nen u itbrengen in de Alge me ne

tot de toew ijzing va n het WK voe tba l, zo u

Ve rgaderin g. De stem va n een grote fe-

acti e f ve rvo lgd kunn en wo rden doo r de

derati e als bi jvoo rb eeld de Duitse weegt

Zw itserse auto riteit e n en daders zo ude n

eve n zwaa r doo r als deze van pa kweg de

Er werd ac ht er de sc he rm e n ec ht e r

z

~

u.l

ei:

(Geerae rt , Mrko nji c & Cha ppelet, 2014) .

voo rstell en in de to e kom st goedkeu rt , da n

stra frec htelijke vervo lging ri ske re n .

u.l

heid is bovend ien ee n bela ng rijke, m aa r

federatie va n he t d we rgei la nd Sint Maa rten. Voor ee n FIFA-bes tu urslid da t tra cht

ste rk gelobbyd door de priva te sec to r,

te w ord e n (her-)verkozen of s te un zoekt

di e, hoewel de maa tregele n e r uitdrukke-

voor ee n bepaa ld e be leidsage nd a, vo lstaa t

li jk op geric ht zijn om corru pti e b inne n

het in principe om vo ldoe nde 'kleintj es'

inte rna ti on ale spo rtorgan isa ties in te d ij-

te overtui gen. Aa ngezien de personen

ke n, in zijn ge heel zou wo rden getroffe n .

di e namens deze fe de ra ti es ste mme n uit-

Mo me ntee l is het daaro m o nduid elijk of

bre nge n vaak gee n o nbes proke n reputa ti e

deze ve ra nd eringen daa d we rkelijk z ull e n

geni e te n , hoeft he t ni et te ve rbazen da t

wo rd e n doo rgevoerd . De (ac ti eve) ve rvo l-

s te mm e n in he t verl ede n va ak gekoc ht

ging va n co rruptie door de Zwitserse over-

we rd e n . Kl eine re federati es zijn bove n-
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dien vaak afhanke lijk va n de financiële

cieel product eenvo udi gweg ni et bestaan.

steun die de FIFA uitkee rt, waardoor zij

Deze potenti ële hefboo m heeft zich echter

z ich noga l welwillend opstellen ten op-

nooit vertaald in een effecti eve impact op

z ichte va n FIFA-bestuursleden , di e in

de governance van de FIFA door ee n ge-

sterke mate bepalen hoe steunfondsen

brek aa n interne organisatie. De na ti ona le

worde n ve rd eeld. Daarnaast vo rmt het le-

trend binnen supporte rsmili eus om zich

denbestand va n de FIFA a ll es behal ve ee n

te organiseren in belangengroepen heeft

homogeen blok, aa ngez ien de prioriteiten

zich voora lsnog niet doorgezet op inter-

en voor keuren va n federaties onderling

nationaal niveau.

enorm

verschillen.

FIFA-bestuursleden

Ten vierde hebben (onafhankelijke)

kunnen dit gebrek aan homogeniteit uit-

onderzoeksjournalisten een grote rol ge-

spelen om zo druk vanuit de federaties te

speeld in h et publiek maken van corrup-

verminderen .

tieproblemen in de FIFA. Het belang va n

Ten tweede heeft de FIFA commerci-

grote voetbalevenementen belet de media

ele partnerships met multinationale be-

in het algemeen echter om een sterke

drijven die in staat zijn om dankz ij hun

druk uit te oefenen op de organisatie.

commerciële slagkrac ht voe tbalregels en

Ten vijfde wordt algemeen erkend dat

wedstrijd sc hema 's te beïnvloeden. Hun

sterke niet-go uve rnemen tele organisaties

impact mag echter niet wo rd en overschat.

(ngo's) imagosc hade kunnen berokkenen

Bedrijven a ls McDonald's, Coca-Cola en

aan int ernationale acto ren en hun gedrag

Visa wo rd en ind erd aad liever niet geas-

zo kunn en beinvloeden (Keek & Sikkink ,

socieerd met corruptie, en ze heb ben de

1998; Risse, Ropp & Sikkink, 1999). Be-

FIFA in het ve rl eden herha a ld elijk open-

paa lde ngo's stellen zelfs sta ndaa rd en

lijk opgeroepe n om stru cturele vera nd e-

vast voor intern ation ale bed rij ve n (Patt-

ringen door te voere n. Maar imagosc had e

berg, 2005). Weinig ngo 's hebbe n zich

door corruptie binnen de FIFA lijkt niet

echter to egelegd op int ern ationale spo rt.

op te wege n tegen de voo rdelen die ge-

Een belangrijke uit zo ndering is Play th e

paard gaan met een (co mmerciële) asso-

Game, een Deense organisatie die als doel

ciatie met het WK voe tbal, ze ker op het

heeft democratie, transpara ntie en vrij-

vla k va n zichtbaarh eid. De concurrentie

heid van meningsuiting in internationale

tussen bedrij ven om de schaarse voetbal-

sport te promoten (Play the Game, 2014). 3

gerelateerde reclamecontracten belet de

In het algemeen kan men dus stellen

commerciële partners van de FIFA dus om

dat de FIFA wordt gekenmerkt door een

verregaa nde druk uit te oefenen op de or-

hoge mate van autonomie, omdat er wei-

ganisatie.

nig actoren zijn die haar bestuursleden ter

Ten derd e bezitten voe tbalfans in prin-

verantwoording kunnen roepen. Maar is

cipe een enorme potentiële macht, omdat

dit problemati sch? Internationale sportor-

zij inkomsten genereren voo r de FIFA

ganisaties claim en immers da t zij sport

via het aa ns cha ffen va n ti ckets, telev i-

best zo autonoom mogelijk regu leren.

sieabo nne me nten , mercha ndi sing, enzo-

Enige vorm van extern e co ntrol e op de

voo rt. Zo nd er fa ns zo u sport als co mmer-

FIFA is niettemin noodzakelijk .
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Waarom externe controle op
de FIFA noodzakelijk is

Zuid-Amerikaanse voetballers betrokken
zijn. Deze uitbuiting wordt gestimuleerd
door het feit dat makelaars recht hebben

De grote mate van bestuurlijke autono-

op minstens 10% van de transferbedragen

mie heeft duidelijk een negatieve invloed

die voor de diensten van hun cliënten be-

gehad op de performantie van FIFA. Be-

taald worden (Tshimanga & Bakadiababu ,

stuursleden moeten zowel intern als ex-

2001). De FIFA herbekijkt momenteel haar

tern slechts in zeer beperkte mate verant-

licentiesysteem, maar slaagt er voorlopig

woording afleggen en dit belet het continu

niet in om deze misstanden te bestrijden .

in vraag stellen van de interne werking

Ten vierde heeft de FIFA het potentieel om

van de organisatie. Deze situatie is proble-

door de sociale, culturele, opvoedkundige

matisch, omdat de voetbalsport geteisterd

en psychologische kracht van voetbal bij

wordt door transnationale problemen die

te dragen tot de emancipatie van minder-

een sociaaleconomische impact hebben

heden en zo een belangrijke actor in inter-

op de ruime samenleving en die daarom

nationale ontwikkelingssamenwerking te

effectieve en innovatieve acties van voet-

zijn (Eisen berg, 2006). Het gebrek aan een

balfederaties vereisen. Ten minste vijf

transparante verdeling van ontwikkelings-

voorbeelden

aangehaald

fondsen door de FIFA heeft echter meer-

Ten eerste heeft de algemene stijging

blijkt het WK voetbal voor organiserende

van voetbalgerelateerde inkomsten die

landen een weinig duurzame in vestering

kunnen

hier

worden.

verband

maals tot misbruiken geleid. Ten slotte

uitzendrechten ,

te zijn. Vooraf vastgelegde criteria inzake

sponsoring en merchandising sinds de ja-

houden

met

economische, sociale en milieuduurzaam-

ren 90 een enorme commercialisering van

heid zouden tot een win-winsituatie kun-

het professionele voetbal veroorzaakt. Dit

nen leid en voor de FIFA en de landen die

leidde tot een zeer sterke toename van

het WK organiseren.

internatio-

Hoewel de FIFA uiteraard geen direc-

nale geldstromen, wat witwaspraktijken,

te verantwoordelijkheid draagt voor alle

zowel

transferbedragen

als

fraude en malversaties in de hand werkt.

misstanden waarmee voetbal op interna-

Bijgevolg wordt voetbal steeds meer het

tionaal niveau geconfronteerd wordt, to-

doel van (internationale) criminele orga-

nen deze vijf voorbeelden aan dat er een

nisaties en de FIFA lijkt niet in staat om

sterke nood is aan een performante en in-

deze problemen passend aan te pakken.

novatieve mondiale voetbalfederatie. Deze

Ten tweede worden voetbalcompetities

kwestie is des te relevanter binnen een Eu-

geteisterd door omkoping van spelers en

ropese context, aangezien Europa het epi-

scheidsrechters door machtige criminele

centrum is van de voetba lsport (Geeraert,

netwerken, die zodoende zelfs topwed-

2014a). EU-lidstaten hebben er a ll e belang

strijden kunnen vervalsen (Hili, 2010).

bij om de FIFA te nopen tot meer perfor-

Ten derde werd door malafide voetbal-

mantie. Toch lijkt het vooral de FIFA te

z
LU

makelaars een

zijn die in vloed uitoefent op afzonderlijke
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Hoe de FIFA EU-lidstaten
onder controle houdt

aan de kansen van een land om een be-

Door het belang van voetbal in Europa

om die reden bijvoorbeeld nagelaten om

langri jk voe tbaleve nement te organiseren.
Verscheidene Europese lidstaten hebben

en omdat (Europese) landen afzonderlijk

een sterk standp un t in te nemen toen Qa-

geen mogelijkheden hebben to t het uitoe-

ta r ten nadele van hun kandidatuur de or-

fe nen van hi ërarchische macht op de or-

gan isa tie van het WK voetbal 2022 kreeg

ganisa tie, heeft de FIFA een aantal belang-

toegewezen na een - zo zo u later blijken

rijke troeven in handen om EU-lidstaten

- dubieuze interne ste mmingsronde.•

onder de knoet te houden. De FIFA heeft
zodoende zelfs het (voetbalgerelateerde)
beleid van som mige lid staten weten te
wij zigen.
De FIFA kan landen (en hun voetbal-

De schaduw van de interne
markt

clubs) beletten om deel te nemen aan inte rnati ona le competities of de organisatie

Terwijl haar afzonderlijke lidstate n duide-

van een evenement intrekke n (Garcfa &

lijk niet in staat zijn om contro le uit te oe-

Meier, 2013; Garcia & Weatherill, 2012, p.

fenen op de FIFA, lijkt de EU in een unieke

249 ; Kçdzior & Szczepanik , 2012 , p. 212).

positie te verke ren om de organisatie te

Zo dreigde de FIFA met een schorsing van

beïnvloeden (Geeraert & Drieskens, 2015).

de Griekse, Spaanse en Pool se nationale

Dat de EU, een regionale organisatie met

voetbalfederaties wanneer hun res pec-

28 lid state n, con trole kan uitoefenen op

tieve nationale overheden deze federaties

de FIFA, een wereldwijde organisatie met

aan banden wilden leggen door het invoe-

209 aangesloten nationale voetbalfede-

ren van een strenger toezicht op hun han-

ra ties, is allesbeha lve va nzelfsprekend .

delingen (Garcia & Meier 2013). De Poolse

Toch heeft de EU twee opties voor het uit-

overheid wilde bijvoorbeeld een strakker

oefenen van invloed op de FIFA: via (de

regulere nd kader introduceren om ern-

handhaving van) het EU-recht en door het

stige problemen inzake corruptie binnen

nemen van 'zachte' maatregelen die res-

de Poolse nati onale voe tba lfedera tie te

sorteren onder haa r sportbeleid . De eerste

bestrijden . De FIFA kreeg hi erb ij de steun

interventies van de EU in internationale

van de Europese voe tbalfederatie UEFA,

sport dateren van de jaren 70 en hielden

die prompt dreigde om Polen de orga ni-

verband met het toepasse n van interne

satie van het Europese kampioenschap

marktregels op internationale sportfedera-

voor landenteams te ontnemen (Kçdzior

ties. Regels d ie worden uitgevaa rdigd door

& Szczepanik, 2012, p. 212). In de dri e

deze organisaties vallen vaak binnen de

afzonderlijke gevallen kreeg de FIFA haar

interne marktbevoegdheid van de EU en

zin en wijzigden de respectieve overheden

schenden dus mogelijk Europese regels

C

hun plannen .

in za ke vrijh eid van beweging en mede-
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In strijd handelen met de voorke uren

dinging (Parrish, 2003) . De FIFA realiseer-

m

va n de FIFA kan ook schade toebrengen

de z ich dit echt er pas in 1995, toen het
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Hof van Justitie van de EU (HvJ) in het

(a ls uit voerder) e n het Europees Parle-

Bosma n-a rrest oordeelde dat zowel het

ment (dat voornamelijk informele invloed

toenmalige internationale tra nsfersystee m

heeft), steeds vake r een impact op de FIFA

voor voe tballers als een quotasysteem

(Gee rae rt , 2014a). Aangezien de EU slechts

dat het aantal buitenland se voetballers

een beperkt e bevoegdheid heeft ter zake,

in een team beperkte de regels inzake

waardoor wetgeving ge ri cht op het regule-

schonden. 5

ren va n de FIFA zo goed als uitgesloten is,

Het Hof en de Europese Co mmi ss ie heb-

moet ze 'zachte', niet-h iëra rchische maat-

ben zich sindsdien een aa ntal keer ge-

regelen treffen om te trachten de FIFA te

vr ij verkeer van we rkn emers

bogen over internat iona le voetba lrege ls.

beïnvloeden (Kooiman, 1993; Osborne &

Hoewel eige nlijke afdwinging eerder be-

Gaebler, 1992). Zulke maatregelen komen

perkt bleef, heeft dit toch geres ulteerd in

neer op onderhandelen en overtu igen, bij-

uitspraken va n het Hof va n Justitie en in

voorbeeld door midd el va n het promoten

regul ere nde praktijken door de Commis-

van principes van goed bestuur (E uropese

sie. Het Hof heeft voo rn amelijk ge ha ndeld

Commissie, 2011 , p. 13), het vers preid en

op basis van het beginsel van vrij verkeer

va n best pra cti ces (Europese Comm issie,

(van werknemers) in voetbal- en sportza-

2013; Raad van de EU, 2011), en het finan-

ken. De impact va n de Commissie da ar-

cieren va n projecten en studi es . Zodoende

e nt egen komt hoofd zakelijk voo rt uit haa r

wordt de FIFA in ee n bepaalde richting

ve rregaa nde bevoegdheden als publieke

'gestuurd '. Aangezien de FIFA niet ge-

ha ndh av ingsinstantie va n het Europ ese

dwo nge n wordt om haar gedrag aan te

mededingingsrecht.

pa ssen, bes list ze vrijwillig en autonoom

In tegenstelling tot de hi ëra rchi sc he

of ze ingaa t op de pogingen tot sturen van

mogelijkheden van de EU in relati e tot de

de EU. De laa tste jaren laa t de FIFA zic h

FIFA op ba sis van interne marktbevoegd-

steeds vaker beïnvloeden door zachte EU-

heden heeft de EU slechts ee n coördin e-

maatregelen . Inspanningen van de Com-

rende bevoegdh eid voo r het uitbouwe n

missie leidde n bijvoorbeeld tot de steun

van een sport beleid. De FIFA heeft boven-

van de FIFA voor minimumvoorwaarden

dien haar thuisbasis in Zw it serla nd , waar-

in contracten tu ssen voe tb all ers en clubs

door ze in principe buiten de ha rmoni se-

die sociale missta nd en in Oost-Europese

re nd e EU-wetgeving va lt. 6 Hi erdoor lijkt

voetbalcompetiti es helpen te bestrijden

de Europese in vloed op de FIFA beperkt

(Geeraert, 2014b).

tot het afdw inge n van intern e marktre-

Dat de FIFA z ich laa t beïnvloeden door

gels. Si nd s het Verdrag va n Lissabon h et

de EU lijkt op het eerste gezicht merk-

sportb eleid van de EU fo rm ali seerd e door

waardig. De gove rn ance- litera tuur sug-

het to eke nn en va n een coördinerende en

ge reert na me lijk dat entit eiten die worden

ondersteunende

onderworpe n aa n

bevoegdh eid,

~
u.J

ei:

zac hte

maatregelen

beleidsmaatregelen,

slechts een mate van meegaa ndheid zul-

o ntwikkeld binnen een same nspel tu s-

len ten too nspreid en wanneer een weiger-

(ni et-hiëra rchische)

zu.J

hebben

se n de Raad (als uiteindelijke bepa ler va n

achtige houding leidt tot kosten (Héritier

het Europese sportbeleid) , de Co mmi ss ie

& Rhod es, 2011 ; Scharpf, 1994) . Aange-
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zien de Commissie door haar gebrek aan
hiërarchische mogelijkheden niet in staat
lijkt om kosten op te leggen aan de FIFA
(bijvoorbeeld door het reguleren van de
FIFA door middel van het instellen van
wetgeving), lijkt het alsof de Commissie
volkomen afhankelijk is van de goodwill
van de FIFA, wanneer ze deze in een welbepaalde richting tracht te sturen. Maar
waarom zou een mondiale organisatie
van het economische en politieke kaliber
van de FIFA luisteren naar de EU? Enkele
jaren geleden merkte Sepp Blatter zelfs
hoogmoedig op dat de EU "slechts een regionale organisatie [is], die zelfs niet alle
landen op het Europese continent vertegenwoordigt" (Blatter in Garcfa, 2007) .
Het antwoord op deze vraag is te vinden in de indirecte externe effecten van
de "market power" van de EU, dat wil
zeggen in het vermogen om haar grote in terne markt te reguleren (Damro, 2012).
Eigen onderzoe k toont aan dat de capaciteit van de EU om de FIFA te beïnvloeden
via zachte maatregelen niet kan worden
begrepen zonder rekening te houden met
de regulerende capaciteiten van de EU in
het kader van haar interne marktbevoegdheden (Geeraert & Drieskens, 2015) . Indien de FIFA de pogingen van de EU tot
sturen door middel van zachte maatregelen gewoon naast zich neer zou leggen,
dan zou dit namelijk de kans op hiërarchische EU-maatregelen (en dus 'kosten'
voor de FIFA) verhogen, en wel om twee
redenen. Ten eerste kan het de goodwi ll
van de Commissie in de toepassing van
EU-(mededingings)recht op de FIFA beinvloeden. Momenteel onderhandelt de
Commissie vooral met sportfederaties zoals de FIFA in plaats van naleving af te

dwingen door middel van sancties. In het
algemeen houdt de Commissie bovendien
erg veel rekening met de "specifieke kenmerken van sport [... ] bij de beoordeling
van het feit of de sportregels aan de voorschriften van het EU-recht vo ldoen" (Europese Commissie, 2011 , p. 11). Sommige
auteurs vinden daarom dat de Commissie
in haar regulerende praktijken inzake mededinging "te genereus" is voor de FIFA
(Weatherill, 2003, p. 92). Een weigerachtige houding van de FIFA inzake zachte
maatregelen zou ervoor kunnen zorgen,
dat de Commissie haar aanpak in haar
mededingingsbeleid ten opzichte van de
FIFA verstrengt.
Ten tweede kan een weigerachtige houding de stimu lans verhogen voor de EUlidstaten (verenigd in de Raad) om te interveniëren in de activiteiten van de FIFA,
wat weer kan leiden tot Europese wetgeving in voetbalgerelateerde domeinen.
Zoals aangehaald, zijn de op ties van de
EU om de FIFA te reguleren door middel
van het instellen van wetgeving beperkt.
Toch zou de EU in principe op basis van
haar interne marktbevoegdheid bepaalde
aspecten aangaande spelermakelaars,
match-fixing en mediarechten kunnen reguleren. De Europese instellingen respecteren momenteel in hoge mate de au tonomie van de FIFA om voetbal te reguleren,
maar dit respect zo u kunnen verminderen
ind ien de FIFA niet zou openstaan voor
sturende acties vanwege de EU. De FIFA
weet dat ze er daarom goed aan doet om
goodwill te creëren bij de EU. Sepp Blatters ietwat neerbuigende opmerking over
de EU stamt uit een tijdperk waarin de
FIFA zich grotendeels onbewust was van
de potentiële macht van de EU. 7 Vandaag
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tracht de FIFA een constructieve dialoog
te onderhouden met de Europese instellingen, voornamelijk met de Commissie,
om zo de goodwill van de EU te behou den inzake de handhaving van het Europees recht. De FIFA treedt ook in dialoog
met de Commissie om zo Europese regelgeving in voetbalzaken af te wenden.
De open houding van de FIFA ten opzichte van Europese initiatieven lijkt de
Commissie - de uit voerder van het Europese sportbeleid - een enorm potentieel te
geven om een sturende rol aan te nemen
ten opzichte van de FIFA. Door gebruik
te maken van zachte maatregelen kan de
Commissie de FIFA beïnvloeden en de
organisatie in een welbepaald e richting
sturen . Toch is hier enige nuance aangewezen. De macht van de Commissie ten
opzichte van de FIFA is namelijk beperkt,
aangezien ze EU-invloed heeft weten te
kanaliseren door gebruik te maken van
diverse strategieën.

Het terugwinnen van
autonomie
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De FIFA heeft niet lijdzaa m toegekeken
hoe de EU zich steeds meer mengt in haar
activiteiten . De organisatie heeft in toenemende mate strategieën ontwikkeld die
haar in staat stellen om haar autonomie te
verdedigen en tot op een bepaalde hoogte
zelfs terug te winnen. Deze strategieën
zorgen ervoor, dat de FIFA Europese inmenging maximaal afwendt.
De FIFA kan inspelen op het gebrek aan
eenduidigheid onder EU-lidstaten over het
nut van overheidsinterventies in sport/

:::,
c:: ~ -- -- -- -RES PUBLICA • 2015 - 2

voetbal. Sport is duidelijk een zeer gevoelig beleidsthema dat verbonden is met
nationale culturen en tradities. Bovendien
onderhoudt de FIFA net als andere voetbalfederaties goede contacten met politici ,
die voetbal vaak gebruiken om stemmen
te winnen en zelfs voetbalfan worden om
politieke redenen . Nationale voetbalfederaties hebben ook vaak sterke banden met
hun overheid, waarop de FIFA kan inspelen (Garcfa, 2011 ; Garcfa & Weatherill,
2012; Niemann & Brandt, 2008). Gesteund
door andere internationale sportfederaties
heeft de FIFA zodoende de steun verkregen van de Europese staatshoofden en
regeringsleiders voor de idee dat ze een
speciale behandeling verdient inzake EUrecht en dat de Europese instellingen haar
autonomie moeten respecteren. Lobbyen
zorgde er op die manier voor dat EU-lid staten minder geneigd zijn om te interveniëren via recht en sportbeleid. De openlijke steun van lidstaten zorgde bovendien
voor de nogal genereuze behandeling van
voetbalzaken door de Commissie op basis van haar mededingingsbevoegdheden
(Garcfa, 2011; Niemann & Brandt, 2008;
Parrish, 2003; Weatherill, 2003). Hoewel
de Commissie met een zekere mate van
autonomie kan handelen in mededingingszaken, is het duidelijk dat ze haar
beslissingen niet in een 'politiek vacuüm'
neemt (N iemann & Brandt, 2008, p. 98).
Door de macht van de FIFA over afzonderlijke EU-lidstaten zijn deze, wanneer
ze voorzitter zijn van de Raad, erg terughoudend om onderwerpen op de agenda
te plaatsen die zouden kunnen leiden tot
een verhoogde EU-inmenging in de activiteiten van de FIFA. De Raad heeft een
zeer belangrijke agenda-settingrol en be-
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invloed! daardoor de maatregelen van de
Commissie aanzienlijk.

Ten slotte heeft de FIFA in een aantal
rechtszaken een schikking getroffen voor-

Ten slotte kan de FIFA het Europese

dat het Hof van Justitie een uitspraak kon

sportbeleid beïnvloeden door contacten te

doen. Hierdoor voorkwam ze de ontwik-

onderhouden met het Europees Parlement

keling van jurisprudentie in voetbalzaken,

en de Commissie. Toen het Parlement

wat er waarschijnlijk voor zou zorgen dat

zich beraadde over het uit vaardigen van

stakeholders zich sneller richten tot de EU

een resolutie aangaande corruptie binnen

wanneer ze niet akkoord gaan met een

de FIFA, werd contact opgenomen met ge-

beslissing of regel uitgevaardigd door de

zaghebbende parlementariërs in een po-

FIFA.

ging hen te overtuigen deze plannen te laten varen. Deze strategie bleek succesvol. 8
De FIFA participeert daarnaast sinds kort
in vergaderingen e n seminaries die door
de Commissie worden georganiseerd. Zo
nam ze onder meer deel aan de vergade-

Concluderend: een
sterke Commissie is een
"winning team"

ringen van de expertengroep goed bestuur
die de Raad moet informeren over de rich-

Ondanks de recente positieve verande-

ting van toekomstige Europese maatrege-

ringen in het bestuur van de FIFA blijft

len over sport.

het ter verantwoording roepen van de

De FIFA heeft de bevoegdheid aan-

organisatie noodzakelijk. Daar waar an-

vaard van het Internationale Sporttribu-

dere actoren hiertoe niet in staat blijken

naal (TAS), een internationaal arbitra-

te z ijn, kan de EU de autonomie van de

getribunaal dat bevoegd is om private

FIFA gevoelig inperken. Hoewel de EU

sportgerelateerde geschillen te beslechten .

steeds meer een sturende rol speelt in het

De oprichting van het TAS heeft geleid tot

bestuur van de FIFA, blijft er heel wat po-

de verdere ontwikkeling van private arbi-

tentieel onbenut. De FIFA heeft, geholpen

trage in sportgeschillen, wat de sportwe-

door andere sportfederaties, de invloed

reld in staat stelt om geschillen te beslech-

van de EU weten te kanaliseren door mid-

ten volgens eigen regels en procedures .

del van verschillende strategieën. Deze

Sportarbitrage is flexibeler, goedkoper en

proactieve houding staat in schril contrast

sneller dan het afdwingen van private

met de voorzichtige benadering van de EU

rechten via het Hof van Justitie, waar-

ten opzichte van internationale sportfede-

door ontevreden voetballers, clubs en an-

raties.

dere stakeholders minder geneigd zijn om

Een voetbalmetafoor stelt ons in staat

voetbalregels in vraag te stellen op basis

om de zaken scherp te stellen. Wil de EU

van het Europees recht. Sinds de FIFA de

haar invloed op de FIFA uitbouwen, dan

bevoegdheid van het TAS heeft aanvaard,

moet ze zich bewust z ijn van de regels van

is het aantal voetbalgerelateerde geschil-

het spel die de mate van invloed bepalen.

len die door het tribunaal werden behan-

Waar de FIFA aanvankelijk duidelijk wed -

deld enorm gestegen (Wild, 2012).

strijdritme miste, getuige de ietwat stun-

m
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telige opmerking van Blatter over de EU,

gegeven door sport als Europese bevoegd-

geraakt de organisatie steeds meer inge-

heid meer zichtbaarheid te geven. In het

speeld in dit spel en kan ze de EU stilaan

geval van de FIFA doet hij er, als liefheb-

op de eigen helft terugdringen. Hoewel de

ber van sportmetaforen, immers goed aan

EU in staat is om af en toe speldenprikjes

om de beroemde voetbalmetafoor van de

uit te delen, is ze slechts een schim van de

legendarische Nederlandse voetbaltrainer

sterke speler die ze zou kunnen zijn. Het

Rinus Michels in het achterhoofd te hou-

grote probleem is dat de spits van de EU-

den: "Topvoetbal is zoiets als oorlog. Wie

ploeg, de Europese Commissie, vaak op

te netjes blijft, is verloren".

een eiland speelt, aangezien de Raad, als
spelverdeler, voor onvoldoende aanvoer
en steun zorgt.

Noten

Een sterke Commissie met een duidelijk politiek mandaat lijkt inderdaad een
absolute voorwaarde voor het uitbouwen

1.

Na protest werd dit aangepast. Sport

van EU-invloed op de FIFA. Dit wordt ech-

maakt nu voor de eerste maal een zichtbaar

ter bemoeilijkt door de twijfelende hou-

onderdeel uit van een Commissieportefeuille.

ding van de Raad, die veel belang hecht
aan de autonomie van sportfederaties. De

2.

Commissie is minder onderworpen aan

analyse. Dit essay doet dus geen uitspraken

De relatie FIFA-EU is het voorwerp van

de macht van de FIFA dan afzonderlijke

over relaties tussen de EU en andere inter-

EU-lidstaten en ook minder begrensd door

nationale sportorganisaties, al vertonen deze

binnenlandse politieke overwegingen die

met de UEFA en het IOC (samen met de FIFA

gerelateerd zijn aan de specifieke culturele

de machtigste organisaties in hun soort) erg

status van sport. Om die reden lijkt vooral

veel gelijkenissen en zijn de opportuniteiten

de Commissie in staat om een sterkere on-

en beperkingen voor EU-invloed grotendeels

dernemende rol te spelen in internationa-

dezelfde (Geeraert & Drieskens, 2015; Gee-

le sport in het algemeen en voetbal in het

raert, Mrkonjic & Chappe let, 2014}.

bijzonder. Sport niet expliciet vermelden
als EU-bevoegdheid bij de voorstelling

3.

In opdracht van Play the Game voert de

van de nieuwe ploeg van Commissaris-

auteur van dit stuk momenteel een onder-

sen getuigt echter niet van enige ambitie

zoek naar goed bestuur in de 35 Olympische

om het onbenutte EU-potentieel te willen

sportfederaties uit op basis van de Sports

vervullen.

Governance Observer, een benchmarkinstru-

Juncker noemde zijn ploeg een "winning team" bij de voorstelling van de

ment dat werd ontwikkeld in samenwerking
met zes Europese universiteiten.

nieuwe Commissie (Europese Commis-

~

sie, 2014). Indien hij wil dat zijn ploeg

4.

u.J

de komende jaren een rol van beteke-

2013.

z
u.J

nis gaat spelen in de governance van de

u.J

FIFA, had hij beter een krachtig signaal
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6.

Al werde n er ve rsche id ene bilaterale

library/policy_doc um ents/xg-gg-20 1307-

akkoorden ges loten tussen de EU e n Zwit-

dlvrbl2 -se pt201 3.pdf

se rlan d. He t onderzoeke n va n de juridische

juni 2014).

co ntin ge nti es hiervan valt ec ht e r bu iten het

Europese Commissie

(geraadp leegd

in

(2014). The Juncker

Commission: AStrongandExperiencedTeam

kader van dit essay.

StandingforChange. lP/ 14/984 10/09/2014,

Dit in tegenstelling tot de Union of Eu-

7.

ropean Footba ll Associations (UEFA), de
federatie die bevoegd is voor de organisatie
van voetbal co mp etiti es op Europees ni veau

beschikbaar op

http: //europa.eu/ rapid/

press-re lease_lP -14-984_en. htm (geraadpleegd in sep tember 2014).
Garcfa, B. (2007). UEFA and th e European
Uni on: From Confronta tion to Coopera-

(cf Garcfa, 2007).

tion. Journal of Contemporary European
Interview Europees Parlementslid 10 ju li

8.

Research, 3(3), 202-223.

Garcfa, B. (2011). The 2001 Informal Agree-

2013.

ment on th e Int e rn a ti o nal Transfer System . European Sports Law and Policy Bulletin , 2, 17-29.
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Euthanasie: gaat het nog wel
goed in de Lage Landen?
Gerbert van Loenen, Heleen Weyers en Herman Nys

Het Nederlandse euthanasiebeleid is in

ker wordt e uthanasie toege kend na een

het buitenland veel bekritiseerd. Verhalen

psychiatrische diagnose of gevorderde

over bejaarden die hun leven niet zeker

dementie. De nieuwe wetgeving rond de

waren deden en doen de ronde. Als re-

participatiemaatschappij

actie op deze kritiek wezen Nederlandse

dat patiënten in veel grotere mate afha n-

zorgt

ervoor

deskundigen op het terrein van euthana-

kelijk zullen worden van hun familie en

sie vaak op een aanta l waarborgen in het

zich dus bezwaard kunnen voelen ten

systeem (zowel in de wet als in de omrin-

opzichte van fam ilieleden die mant elzorg

gende instituties):

moeten verlen e n. En de huisarts wordt

-

omzeild door de popu laire levenseinde-

-

Euthanasie wordt a lleen gegeven na
een weloverwogen ve rzoek door een

kliniek waar patiënten euthanasie kunn e n

wilsbekwame patiënt.

krijgen door relatief onbekende artsen die

De Nederlandse gezondheidszorg is

coulant staan ten opzichte va n euthana-

uitstekend geregeld. Pati ënten die een

sie. Ethicus Theo Boer maakte bekend dat

leve nsbedreigende ziekte krijgen hoe-

hij uit zijn toetsingscommissie euthanasie

ven in Nederland - anders dan in de

stapte, omdat hij zich niet kon verenigen

VS - niet bang te zijn dat z ij hun fa-

met de bredere indicatiestelling .
Ook uit België horen we over nieu-

milie aan de bedelstaf bre nge n. Een

-

euthana sieverzoek is in Nederland dan

we

ook echt ee n verzoek van de patiënt,

vroegen e uth a nas ie aan, omdat z ij geen

ontwikkelingen.

Tbs-veroordeelden

niet een poging om de familie van de

behandeling krege n en hun situatie als

patiënt te behoeden voo r finan ciële el-

hopeloos beleefden. Minderjarige kind e-

lende.

ren komen in België in aanmerking voor
een

euthanasie. Eind 2012 werd het ve rzoek

huisarts die hen over het algemeen al

om euthanas ie gehonoreerd va n ee n Bel-

geruime tijd kent als zij een euthana -

gische tweeling (45 jaar). Beiden waren

sieverzoek doen. De huisarts kan dan

doof geboren . Toen ook hun gezichtsve r-

ook goed inschatten of dit verzoek

mogen achteruitging, voorzagen zij dat e r

persistent is en ni e t in een opwelling

ee n tijd zou komen dat ze elkaar alleen

gedaa n.

nog maar zouden kunn e n voe len. Dit ver-

Nederlandse

patiënten

hebben

schrikkelijke vooruitzicht ze tte hen aan
Op al deze waarborgen va lt echter anno

tot ee n ve rzoek om gezamen lijke eutha-

2015 het nodige af te dingen. Steeds va-

nasi e.
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In de rubriek Symposium stellen we

der van medische hulp bij zelfdoding. De

ditmaal de vraag: Gaat het nog wel goed

groei van de euthanasiepraktijk in Neder-

met euthanasie in de Lage Landen? Zit-

land en België stemt Borasio kritisch. Zo

ten er nog voldoende waarborgen in het

neemt het aantal mensen dat van een arts

systee m om ons voor eventueel afglijden

euthanasie of hulp bij zelfdoding ontvangt

te behoeden? Of zijn die waarborgen niet

snel toe, terwijl ook steeds nieuwe vor-

(langer) nodig? Of moeten we denken aan

men van lijden als grond worden aange-

nieuwe, andere waarborgen en, zo ja ,

voerd, zoals psychiatrische aandoeningen

waar zijn die dan te vinden? Gerbert van

en dementie. In vergelijking met de Lage

Loenen , auteur van verschillende boeken

Landen doen Zwitserland en Oregon het

over medische hulp bij het levenseinde,

volgens Borasio beter. Daar is alleen hulp

verzorgt de aftrap. Heleen Weyers schreef

bij zelfdoding toegestaan, en moet degene

een proefschrift over de totstandkoming

die wil sterven zelf medicatie in dodeli jke

van de euthanasiewet in Nederland (2004)

dosis innemen. Door die begrenzing bl ijft

en is sindsdien blijven publiceren ove r dit

de praktijk daar beperkter dan in Neder-

onderwerp. Herman Nys, hoogleraar me-

land en België, waar euthanasie is toege-

disch recht aan de KU Leuven, bespreekt

staan , denkt Borasio. Land e n die zoeken

de ontwikkelingen in België.

naar mogelijkheden om mensen meer
regie over hun levenseinde te laten voeren, kunnen daarom beter naar Oregon of

Is er een grens aan de
euthanasie?
Gerbert van Loenen

Zwitserland kijken dan naar de Benelux. 1
'Euthanasie' definiëren we in Nederland als ' opzettelijk levensbeëindigend
handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek '.2 Voor 'hulp bij

Ook in Duitsland is nu een debat losgebar-

2

::i
V,

zelfdoding' geldt de definitie 'het opzette-

sten over de regie die velen willen voeren

lijk een ander bij zelfdoding behulpzaam

over hun eigen levenseinde. Gian Dome-

zijn of hem de middelen daartoe ver-

nico Borasio is een van vier prominente

schaffen'. ' Artsen kunnen beide vormen

wetenschappers die een voorstel heeft ge-

van hulp verlenen zonder zich strafbaar

daan om artsen uitdrukkelijk toe te staan

te maken, mits ze voldoen aan de zorg-

hun patiënten te helpen bij zelfdoding.

vuldigheidseisen van de 'Wet Toetsing

Opvallend genoeg verwijst deze palliatie-

Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij

ve arts en hoogleraar uit München daarbij

zelfdoding' , hier kortweg 'euthanasiewet'

naar België en Nederland als voorbeeld

genoemd.

van hoe het niet moet.

Kritiek uit het buitenland pareren Ne-

0

Dat kenden we nog niet. Aanvallen op

derlanders doorgaans met een verwijzing

2
>
V,

de euthanasiepraktijk kwamen van con-

naar de zorgvuldigheidseisen. De belang-

servatieve katholieken in het Vaticaan of

rijkste is wel dat de patiënt er zelf moet

Q.

z
u.J

van christelijk-rechtse groepen in Noord-

om verzoeken te mogen sterven. Dankzij

u.J

Amerika . Nu dus ook van een voorstan-

deze voorwaarde kon euthanasie in de
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publieke opinie uitgroeien tot symbool

Pijn, dat stellen mensen zich vaak voor

van de zelfbeschikking: iemand wil ster-

als wordt gesproken over zulk uitzichtloos

ven, laat haar! Overigens kan een burger

en ondraaglijk lijden bij een baby. Wie wil

een arts nooit tot euthanasie of hulp bij

dat een baby nu aandoen? Van 22 baby's

zelfdoding dwingen; in die zin is de eu-

is tussen 1997 en 2004 in Nederland ge-

thanasiewet minder op zelfbeschikking

meld dat hun leven is beëindigd omdat

gebaseerd dan velen denken.

zij leden aan ernstige vormen van spina
bifida; ze hadden, anders gezegd, een
open ruggetje. 7 Volgens de artsen die deze

Kinderen

levens hebben beëindigd, hadden alle 22
baby's 'uitzichtloos en ondraaglijk' ge-

De voorwaarde dat een leven alleen mag

leden. Vreemd, zeggen de Rotterdamse

worden beëindigd op verzoek van de

kinderneurochirurg De Jong, de klinisch

patiënt zelf is in Nederland zonder veel

ethicus Kampanje en de kinderneurologen

inhoudelijke discussie opgegeven toen

Arts en Rotteveel. 8 Baby 's met een open

artsen wezen op het lijden dat wilsonbe-

ruggetje hebben namelijk helemaal geen

kwamen kan treffen. In 2001 werd Bente

pijn, en als er al pijn is, is deze volgens

geboren, die leed aan epidermolysis bul-

hen goed te bestrijden . De critici schrij-

losa, een huidziekte waardoor zij wel pijn

ven dat hier iets anders aan de hand moet

leed maar waaraan zij niet zou overlij-

zijn. Kennelijk is bij deze 22 baby's ge-

den . Hoe was het mogelijk, in een land

zegd dat zij 'uitzichtloos en ondraaglijk

waar een volwassene om eu thanasie kan

lijden', omdat zij een ernstig gehandicapt

vragen, dat een baby die lijdt moet door-

leven tegemoet gaan. Inderdaad blijken

leven? Dat is onrechtvaardig, vonden de

de behandelende artsen die het leven van

4

geschokte ouders. De behandelende art-

deze 22 baby's hebben beëindigd een vrij

sen, onder wie kinderarts Eduard Verha-

ruime definitie te hebben gehanteerd van

5

gen, hadden hier begrip voor. Bente was

'uitzichtloos en ondraaglijk lijden'. Ook

de aanleiding om het Gronings Protocol

een gebrekkige zelfredzaamheid en grote

op te stellen, dat levensbeëindiging regu-

afhankelijkheid van het medische circuit

leert bij baby's d ie weliswaar buiten de

in de toekomst werden genoemd als reden

intensive care kunnen overleven maar die

om van uitzichtloos en ondraaglijk lijden

ernstig lijden. In 2005 werd d it protoco l

te spreken. In 13 van de 22 gevallen was

voor Nederlandse kinderartsen een richt-

bovendien de voorspelde lange levens-

lijn, met impliciete steun van de regering-

duur van de baby een argument om voor

Balkenende 11. 6 Met zelfbeschikking heeft

levensbeëind iging te kiezen. 9

het niet te maken als het leven van een

De laatste jaren is er meer prenatale di-

baby wordt beëindigd, het kind kan im-

agnostiek, waardoor ouders die een kind

mers niet zelf beslissen. De ouders en art-

verwachten met spina bifida vaker kiezen

sen beslissen in het belang van het kind,

voor abortus. 10 De argumenten in deze

'voor zijn eigen bestwil'.

discussie blijven van belang, omdat ze
laten zien hoe verschillend ouders en art-
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sen kunnen de nken over wat ' uit zic htl oos

loos e n ondraaglijk li jdt , nodi gt op vo l-

en ondraagli jk lijden ' is, en hoe last ig he t

maakt logische wijze uit to t ee n discussie

kennelijk is vas t te houden aa n het ver-

ove r ee n aangrenzende groep patiënten

eiste van ee n verzoek va n de pati ë nt zelf

di e eve neens uit zichtloos e n ondraaglijk

o m tot leve nsbeëindiging over te gaa n. Le-

lijdt. Elke grens di e wo rdt ge trokken bl ijkt

ve nsbeëindiging bij baby's is in de jaren

a l s nel iets w illeke urigs te hebben.

nege nti g in twee zake n gerec ht vaardigd

Leve nsbeëindiging

zo nd er

ve rzoek

geac ht door de rec hter. 11 Mede op die ju -

betreft ni et a ll een baby's. He t laatste on-

risprude nti e we rd he t Gronings Protocol

derzoek hi ernaa r had betrekking op 2010,

gebaseerd.

to en bleek dat a rtse n circa driehonderd

Al met al is levensbeëindiging sinds

maal iem a nds leve n hadde n beëindigd

2005 voor pasgebore nen di e e rn s tig lijden

zo nder diens uitdrukkelijke ve rzoek . 14

in Nede rland geregeld , te rw ijl vo lgens de

Wat in di e gevall e n precies aan de ha nd

Nede rlands e e uthanasiewet va n 2001 e u-

was, is ni e t bekend ; he t onderzoek is ge-

thanasie mogelijk is vanaf he t twaalfde

baseerd op ano ni eme e nquêtes onder a rt-

levensjaar. Enkele kinderartsen wezen in

sen. He t aan tal patiënten dat sterft over-

2014 op de inconsistentie: leve nsbeëin-

eenkomst ig d e e uth anasiewet ligt, ter

di ging is dus a lleen nie t toegesta an bij

ve rgelijking, veel ho ge r: in 2013 betrof

kinderen tu ssen het ee rs te en twa alfd e le-

dit 4824 mensen. Meestal gaat het vo l-

ve nsjaar. Een van deze kind erarts e n, Pa ul

gens de e uth anasiewe t, maar ni e t altijd.

Brand, schreef: "Als we ac ti eve leve nsbe-

Euth anasie e n

hulp bij

zelfdoding

eindiging bij uitzichtloos e n ondraaglijk

zijn in Nederland slechts to egestaan a ls

lijde n voo r volwassenen, tieners va naf

naar he t oordeel va n de arts, de patiënt

twaalf jaa r e n baby's aanvaardb aa r vin-

uit z ichtloos en o ndraa glijk lijdt. De ter m

de n, waarom dan niet voor kinderen tus-

' uit zichtloos e n ondraaglijk lijden ' klinkt

sen een e n twaalf jaar? Het lijden is bij hen

indrukwekke nd , maar biedt in de praktijk

net zo uit zichtloos e n o ndraa glijk a ls bij al

weinig hou vast . Zo con tro leren de regio-

die ande re mensen. Waarom zou de e uth a-

nale toetsingscom mi ssies euthanasie a l-

nasiewet dan voor hen niet mogen gelden z

leen of de arts zich ero p beroept da t de

Ik vind dat onrechtvaardig e n o nacce pta-

patiënt uit zichtloos e n o ndraaglijk leed ;

bel". 12 De kind e rartsen Brand e n Ve rhagen

of het lijd e n werke lij k uit zichtloos e n on-

e n e nkele collega's stelle n voo r om ook

draaglijk was, to e tsen z ij niet. " Dat kun

voor kinderen tussen het ee rste en twaa lf-

je niet checken , dan dring je de spreek-

de jaar euthan as ie mogelijk te maken Y

kamer binnen ", zeg t de eth icus Theo Boer
hierover. Hij was negen jaar lid van een

2

region a le toetsingsco mmissie euthanasie,
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Grenzen

tot sep te mber 2014.
Van oudsher komt vee l e uthana sie

Dit voors tel maakt zichtbaar ho e moeilijk

of hul p bij ze lfd od ing voo r bij mense n

he t is grenzen te bepa le n. De d iscussie

die kanker he bbe n , e n hun aantal stij g t

over de e ne groep pati ë nte n di e uit z icht-

s nel, zegt Th eo Boer, die werkt voor de
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Uni ve rsite it

niet mag doden is in Nederl and in 1984

en hoog lera a r is aa n de Th eol ogische

Protes ta nt se Theologische

doo rbroken, to en de Hoge Raa d onder

Universit eit Kamp e n. " Bij kanker wordt

voorwaarden euth a nas ie ge recht vaa rdi gd

e uth a nas ie

van

achtte. Al s je aa nvaa rdt dat je lijd en in

sterve n. " In ti en jaa r tijd is het aan -

het uiterste geva l mag wegnemen door

ee n

sta ndaardmani er

tal me n sen m et ka nke r da t euth a nas ie

het leven va n degene di e lijdt te beë indi -

krij gt to egenome n va n ongevee r 1500

ge n, vind je niet snel een nieuwe gre ns.

tot 3500 per jaa r. Nog snell er gro eit het

Meer dan dertig jaa r later blijken we nog

aa ntal m ensen dat eutha nasie vraag t,

steeds de grens va n de eutha nas iepraktij k

omda t ze lijd e n aan aa ndoenin ge n waar

te zoeken . De zorgv uldigheid seisen di e de

je niet dood aan gaat. Da n gaat het on-

Hoge Raad destijds stelde en di e vertrou-

der m eer om oudere m en sen met meer-

wen wekten , zoals het eigen ve rzoek van

dere ouderdomsklachten die hun leven

de patiënt en de ondraaglijkheid en uit-

voltooid vinden. " Ook de angst om naar

zichtloosheid van het lijden, blijken in de

h et verpleeghuis te moeten , begint een

praktijk niet als begrenzing te werken. Die

seri euze categorie te w orden ", z egt Theo

onbegrensbaa rheid is een probleem .

Boer. Nog een vorm van lijd en di e in euth anas iedo ssiers wordt aangevoerd , is

Noten

een zaa mh eid. " In prec ies een op de tien
dossie rs di e ik in het laa tste jaa r be kee k,
wordt eenzaa mh eid ge noe md ." Teven s

1.

Boras io, G.O. , Selbstbestimmt sterben.

neem t het aa nt a l me nse n to e da t sa me n

Was es bedeutet. Was uns daran hindert.

met z ijn pa rtn er o m euth a nas ie vraag t:

Wie wir es erreichen können, Mün chen, C. H.

" Du o-euth a nas ie be hoort ni et meer tot

Beek, 2014.

de u itzond erin ge n ". Verd e r word t steed s
v ro eger om e utha nas ie o f hulp bij zelf-

2.

Deze definiti e int rodu ceerd e de Staa ts-

do ding ve rzocht: " De p eri ode tu ssen de

commissi e Euthanas ie in 1985.

eutha nas ie e n het ve rwac hte natuurlijke
ove rlijden is toegenom en ". 15 ' Uitz icht-

3.

loos en ondraaglijk lijd en ' blijkt een rek-

Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij

baar begrip.

zelfdoding.

Deze definitie komt uit de Wet Toetsing

Nog altijd zijn de meeste gevall en
waarin artsen euthanasie of hulp bij

4.

zelfdoding ve rl en en aan een patiënt on-

mogelijke. Wi e beslist over het leven van je

Zie ook Schlikker, R., Ik wens je het on-

omstreden . Vaak betreft het mensen die

ki nd? Amsterd am, Nieuw Amsterdam , 201 2.
;;,:,

lij den aan kanker, vaak ook kunn en pati-

C

0,

enten dankzij deze hulp thui s sterven . De

5.

steu n in de bevolking voor de eutha nas ie-

over het Gronings Pro tocol: Loenen, G. va n,

prakti jk is zeer groot.

Hij had beter dood kunnen zijn. Oordelen

Co ntro ve rsiee l is de grens : tot hoever
ku n nen we gaan ? De oud e grens dat je

Zi e voor een interview met Ve rh age n

:!:!
m
m
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over andermans leven, Amsterd am, Va n
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Gennep, 2009, p. 100 e.v.
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6.

Staatssecretaris C. Ross-van Dorp van

13. De NVK gebruikt ze lf in deze interne

vo lksgezo ndh eid , welz ijn en sport en mi-

discussie het woord 'e uthanasie', dat daar-

nister J.P.H. DOirner van Justitie, Levens-

door van definitie zou verande ren en ook

beëindiging bij pasgeborenen. Brief aan de

van toepassing zou worden op mensen die

Tweede Kamer, 29 november 2005.

niet ze lf kunnen beslissen over hun levenseind e.

7.

Verhagen , A.A.E ., So l, J.J., Brouwer,

O.F. & Sauer, P.J., Actieve levensbeëindiging

14. Heide, A. van der, Brinkman-Stoppelen-

bij pasgeborenen in Nederland; analyse van

burg, A., Delden, H. van & Onwuteaka-Phi-

alle 22 meldingen uit 1997 / 2004 , Nederlands

lipsen , B., Euthanasie en andere medische

Tijdschrift voor Geneeskunde 2005, 149, 183-

beslissingen rond het levenseinde. Sterfgeval-

188.

lenonderzoek 2010, Den Haag, ZonMW, 2012.

Kampanje, E.J.O., de Jong, T.H.R., Arts,

15. Loenen, G. van, Lof der onvolmaakt-

W.F.M . & Rotteveel, J.J., Problematische ba-

heid. Waarom zelfbeschikking niet genoeg is

sis voor 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden'

om goed te leven en te sterven, Utrecht, Ten

als criterium voor actieve levensbeëindiging

Have, 2015, p. 92 e.v.

8.

bij pasgeborenen met spi na bifida, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2005,

149, 2067-2069.

tica! Reappraisa l, in Childs Nerv Syst, 2008,

Het gaat goed met de Wet
Toetsing Levensbeëindiging
op verzoek en hulp bij
zelfdoding

24, 13 -28.

Heleen Weyers (R ijksuniversite it Groningen)

9.

Jong, R. de, Delibera te Termination of

Life of Newborns with Spina Bifida, A Cri-

10. Verhagen, A.A.E., The Groningen Proto-

Op 1 april 2002 is de wet Toetsing levens-

col for Newborn Euthanasia; Which Way Did

beëindiging op verzoek en hulp bij ze lf-

the Slippery Slope Tilt? J. Med Ethics 2013,

doding (WTL) in werking getreden. In die

0:1-3, doi 10.1136/ medethics-2013-101402.

wet is de algemene strafbaarheid van levensbeëindiging op verzoek (euthanasie 1)

ll. De zaak-Prins, Hof Amsterdam 7 no-

opgeheven voor een arts die handelt vol-

vember 1995 , Tijdschrift voor Gezondheids-

gens de wettelijke zorgvuldigheidseisen 2

recht 1996, 30-36, en de zaak-Kadijk, Hof

en de eut h anasie meldt. Het doel van de

Leeuwarden 4 apri l 1996, Tijdschrift voor

WTL is transparantie ten aanzien van eu-

Gezondheidsrecht, 1996, 284-291.

thanasie door artsen. Die transparantie
denkt de wetgever te bereiken door artsen

z

LU

::.:::
LU

ii:

12. Brand, P., Een waardig levenseinde, Dis-

meer rechts zekerheid te bieden. De wet-

cussiestuk van de Nederlandse Vereniging

gever beoogt voor rechtszekerheid te zor-

voor Kindergeneeskunde (NVK} op de site

gen door de zorgvu ldigheidseisen waar-

nvk.nl, 2014.

aan de arts moet voldoen in de wet op te

al
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0: ~

- - - -- -- -

RES PUBLICA • 2015 - 2

241
EUTHANASIE: GAAT HET NOG WEL GOED IN DE LAGE LANDEN?

nemen en door het Openbaar Ministerie

af het begin van de metingen (1990) on-

op afstand te ze tten. Dat laatste gebeurt

derwerp van discussie geweest. De kern

door het oordeel over de gemelde geval-

van de discussie betreft het probleem dat

Jen in handen te leggen van de Regionale

het moeilijk is om euthanasie heel precies

Toetsingscommissies Euthanasie (RTE's).

te onderscheiden van andere vormen van

Als een toepassing van levensbeëi ndiging

medisch handelen die mogelijk de dood

op verzoek door de RTE's als 'zorgvuldig'

bespoedigen. Vooral het onderscheid tus-

wordt aangemerkt, komt het Openbaar

sen pijnbestrijding en levensbeëindiging is

Ministerie er niet meer aan te pas.

soms moeilijk te trekken. 5 Het vermoeden

De vraag van dit symposium: 'Gaat het

was dat artsen de grenzen van euthana-

goed met de WTL?' beantwoord ik door

sie nauwer trekken dan de eva luatie-on-

te bezien of het doel van de wet bereikt

derzoekers. Dat vermoeden is inmiddels

wordt, of de instrumenten van de WTL

door het onderzoek van Van Tol beves-

werken (ik ga voo rbij aan de moeilijk te

tigd. 6 Zonder het met zoveel woorden te

beantwoorden vraag naar het causale ver-

zeggen, komen ook de onderzoekers van

band tussen WTL en de do elbereiking) en

de tweede evaluatie tot deze conclusie. 7 Ik

of er ongewenste neveneffecten optreden.

denk dat we veilig kunnen concluderen
dat, wanneer een arts euthanasie toepast
op een afgesproken tijdstip met behulp

Iransparantie

van in richtlijnen geadviseerde middelen,
zij of hij de euthanasie meldt. Het doel

Transparantie over euthanasie door art-

van de WTL, transparantie, wordt dus be-

sen ontstaat doordat artsen zich houden

reikt.

aan de meldingsverplichting . Of artsen dit
doen, is onderwerp geweest van evaluatieonderzoeken. De bevinding van de eva-

Rechtszekerheid

luatoren in een van de deelonderzoeken is
dat 98 % van de artsen stelt dat ze na de

De gedachte achter de WTL is dat artsen

invoering van de WTL alle gevallen van

door middel van het vastleggen van de

levensbeëindiging op verzoek melden;

zorgvuld igheid seisen in de wet en het op

96% van hen vindt het ondenkbaar om

afstand plaatsen van het Openbaar Minis-

ooit niet te melden. 3 Deze zelf-gerappor-

terie rechtszekerheid krijgen en daardoor

teerde melding ligt een stuk hoger dan de

euthanas ie melden. Rechts zekerheid is

melding die de onderzoekers berekenen in

een van de kernwaarden van het recht.

een ander deelonderzoek. In dit deelon-

Rechtszekerheid betekent dat "een ver-

derzoek bepalen de onderzoekers op basis

dachte ten tijde van het gedrag moet kun-

van een aanta l vragen of er sprake is van

nen weten of dat gedrag strafbaar is". 8 Dat

euthanasie. De onderzoekers komen tot

is zoiets als dat de arts moet weten wa t

een meldingspercentage van 77%.

4
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de regels van de WTL zijn en de centrale
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Het op basis van dit deelonderzoek

begrippen van de we t moet kunnen inter-
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vastgestelde percentage meldingen is van-
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situatie. Als een arts dat kan, kan zij of hij

thanasieverzoek van een wilsonbekwaam

het oordeel van de RTE voorspellen. Naast

geworden patiënt mag worden ingewil-

rechtszekerheid in deze betekenis heeft de

ligd, mits aan de zorgvuldigheidseisen is

wetgever de artsen ook meer rechtszeker-

voldaan. 16

heid willen geven ten aanzien van het be-

Deze bevindingen wijzen erop dat de

oordelingsorgaan. Bij de instelling van de

WTL artsen rechtszekerheid biedt op het

RTE's was de achterliggende gedachte dat

niveau van de kennis van de regels van

een college waarin naast een jurist ook

de wet maar minder op het niveau van de

een arts en een ethicus zitten , de drempel

interpretatie. Het is een vraag hoe ernstig

voor melding zou verlagen. De betekenis

dit laatste is. Zo laat een van de studies

van deze laatste vorm van rechtszeker-

zien dat de groep die persoonlijk van me-

heid is tot op heden niet empirisch vast-

ning is dat euthanasie niet toegepast moet

gesteld. 10 Wel is in de eerste evaluatie van

worden bij een chronische depressie of bij

de WTL de stelling voorgelegd dat eutha-

beginnende dementie ongeveer even groot

nasie een zaak van de arts en de patiënt is

is als de groep die meen t dat het niet mag.

waar een toetsingscommissie niet tussen

We kunnen aannemen dat deze artsen in

hoort te zitten. 81 % van de artsen wijst

een dergelijke situatie geen euthanasie

deze stelling af. 11

toepassen. 17

Kunnen artsen de oordelen van de RTE's

In mijn optiek schuilt hier wel een

voorspellen? Om dat te achterhalen zijn er

probleem met de WTL. Patiënten hebben

in onderzoeken kennis- en interpretatie-

geen recht op euthanasie, maar als een

vragen gesteld. Uit die onderzoeken blijkt

arts ten onrechte denkt dat de wet eutha-

dat bijna alle artsen weten dat euthanasie

nasie in een gegeven situatie niet toestaat

alleen mag als de patiënt erom vraagt, dat

en daarom het verzoek afwijst , wordt de

euthanasie geen recht van de patiënt is, en

patiënt tekort gedaan. De patiënt heeft er

dat verpleegkundigen geen dodelijke mid-

recht op dat een arts weet of een bepaalde

delen mogen toedienen .12 Ook weet een

situatie onder het domein van de wet valt.

grote groep artsen dat het ingetreden zijn

Persoonlijke redenen van de arts mogen

van de terminale fase niet vereist is 13 en

een euthanasie in de weg staan, kennis-

dat euthanasie bij een oudere, gezonde pa-

gebrek niet.

tiënt die levensmoe is niet mag.

14

Bij de interpretatievragen zijn tot nu
toe de twee inhoudelijk zorgvuldigheidsei-

Neveneffecten

sen - ondraaglijk en uitzichtloos lijden en
uitdrukkelijk en weloverwogen verzoek 2

Om een oordeel te kunnen geven over de

::,

onder de loep genomen. Gebleken is dat

WTL moet niet alleen gekeken worden of

V'I

29% van de artsen weet dat eu thanasie

artsen euthanasie melden , maar ook of er
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mogelijk toelaatbaar is bij een chronische

neveneffecten optreden. In geen van de

depressie en 19 % van hen weet dat dit het

onderzoeken wordt op deze vraag inge-

geval is bij beginnende dementie 15 , 40%

gaan. Ik zie twee mogelijke kandidaten:

van de artsen weet dat een schriftelijk eu-

de geconstateerde toename in het aantal
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gevallen van euthanasie' 8 en de toename

De overtuiging achter de WTL is dat

van meldingen van patiënten in een vroeg

door middel van de zorgvuldigheidseisen

stadium van dementie 19 en patiënten met

de euthanasiepraktijk beperkt wordt tot

psychiatrische aandoeningen 20 die door de

maatschappelijk aanvaarde normen. Is

RTE's in hun jaarverslagen worden gecon-

de toename van euthanasie bij vroege de-

stateerd.21 Om te kunnen spreken van een

mentie en bij psychiatrische aandoening

neveneffect moet duidelijk zijn dat een

een teken dat die grenzen nu wel worden

groei in het aantal niet het doel was van

overschreden? Ik denk het niet. Rechters

de wetgever (dat was het niet) en dat de

hebben zich nooit willen vastleggen op

toename een verband heeft met de WTL.

bepaalde ziektes of op de stervensfase. In

De onderzoekers verklaren de groei met

plaats daarvan is de wat vage omschrij-

een toename in het aantal verzoeken om

ving ondraaglijk en uitzichtloos lijden ge-

levensbeëindiging tussen 2005 en 2010 en

kozen. De enige relevante beperking komt

een grotere bereidheid van artsen om eu-

uit het Brongersma-arrest: het lijden moet

thanasie toe te passen. Op de vraag waar-

gerelateerd zijn aan een medisch classifi-

om deze veranderingen hebben plaatsge-

ceerbare aandoening (anders ligt het niet

vonden, gaan zij niet in. De RTE's leggen

op het pad van de arts om er iets aan te

een verband tussen de toenames en rechts-

doen). Blijft staan dat het lijden de mo-

zekerheid. Zij stellen dat de bekendheid

gelijkheid van euthanasie opent en niet

van artsen met het feit dat in eerdere jaren

de medische aandoening die daaraan ten

het toepassen van euthanasie bij patiënten

grondslag ligt. 23

met dementie of met een psychiatrische
aandoening als zorgvuldig is aangemerkt,
kan verklaren waarom artsen overgaan tot

Het gaat goed met de WTL

euthanasie. 22 Ik vermoed dat deze verklaring ook opgaat voor de algemene toena-

In de WTL wordt het levensbeëindigend

me. Dat zou betekenen dat deze toenames

handelen door een arts op verzoek van

neveneffecten van de wet zijn.

een patiënt gereguleerd. De WTL is geen
perfecte wet , het handelen dat erin gereguleerd wordt is moeilijk af te bakenen

Wordt de WTL met deze
neveneffecten opgerekt?

van ander medisch handelen rond het levenseinde en het controleregime is afhankelijk van melding van degene die gecon-

De WTL is een product van een decen-

troleerd worden. Deze beperkingen zijn in

nialang durend proces waarin rechtsza-

2002 voor lief genomen. Binnen die be-

ken een belangrijke rol hebben gespeeld.

perkingen functioneert de wet goed. Het

In het proces van rechtsverandering is de

doel wordt bereikt, de interventie lijkt te

omvang van euthanasie nooit echt onder-

werken. Een aantekening zou kunnen zijn

werp van debat geweest. Er is geen aan-

dat patiënten weinig rechten kunnen ont-

duiding dat een bepaalde omvang of groei

lenen aan de WTL, maar dat is ook nooit

als zorgwekkend wordt gezien.

de bedoeling geweest.
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Noten

percentages z ijn opgelopen va n 18% in 1990
naar 41 % in 1996, naar 54% in 2001 en 80%

1.

In deze bijdrage omvat het woo rd 'eu-

in 2005.

thanasie' zo wel levensbeëindiging op verzoek als hulp bij zelfdoding. Levensbeëindi-

5.

ging zo nd er verzoek va lt hi er dus niet onder;

schappelijke controle op levensbekortend

de WTL gaat daar niet over.

Zie onder andere Griffiths, J., De maat-

handelen door artsen. Een react ie, Medisch

Contact 1993, 783-785 en uitgebreider GrifDe zorgvuldigheidseisen zijn dat: de

fiths, J., Bood, A. & Weyers, H., Euthanasia

arts a. de overtuiging heeft gekregen dat

and Law in the Netherlands, Amsterdam:

er sprake was van een vrijwillig en wel -

Amsterdam Uni vers it y Press 1998.

2.

overwogen ve rzoek van de patiënt; b. de
Tol,

O.G.

va n, Grensgeschillen.

Een

overtuiging heeft gekregen dat er sprake

6.

was van uit zichtloos en ondraaglijk lijd en

rechtssociologisch onderzoek naar het clas-

van de patiënt; c. de patiënt heeft voorge-

sificeren van euthanasie en ander medisch

licht over de situatie waarin deze z ich be-

handelen rond het levenseinde, Proefschrift

vond en over diens vooruitzichten; d. met

Rijksuni vers iteit Groningen 2005.

de patiënt tot de overtuiging is gekomen
dat er voo r de situatie waarin deze z ich be-

7.

"Als de vraag naar melding met ' nee '

vond geen redelijke andere oplossing was;

werd beantwoord, werd gev raagd waarom

e. ten minst e één andere, onafhankelijke

geen melding had plaatsgevonden. In 98 %

arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft

van de geva llen va n euthanasie en hulp bij

gezien en schriftelijk zijn voordeel heeft

ze lfdoding gaf de arts aan dat het 'geen le-

gegeven over de zorgvu ldi gheidseisen, be-

vensbeëindigend hand elen, betrof ( ... ) Er is

doeld in de onderdelen a tot en met d en;

ook een sterke rel ati e tussen de gebruikte

f. de levensbeëindigin g of hulp bij zelfdo-

middelen en het al of ni et melden. Bij ge-

ding medisch zorgv uldi g heeft uitgevoerd

bruik van spierverslappers en barbituraten

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0012410/

wa ren euthanasie en hulp bij zelfdoding al-

geldi gheidsdatum_09-03-2015).

tijd gemeld, bij gebru ik van morfine en benzodiazepinen was geen enkel geval ge meld

3.

Heide, A. va n der et al. , Tweede evalua-

(Heide, A. van der et al., 2012b, 43).

tie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding, Den Haa g: Zo nMw

8.

2012a, 98-99.

heid, Netherlands Joumal of Legal Philoso-

Loth , M., Op de bres voor rec ht szeker-

phy l (2009), 17-26.

2
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4.

Heide, A. van der et al., Euthanasie en

andere medische beslissingen rond het le-

9.

Op z ich is het te verwac ht en dat artsen

venseinde. Sterfgevallenonderzoek 2010, Den

de rege ls kennen, want ze z iJn in een sa-

Haag: ZonMw 2012b, 41. De gegevens van

menspe l met de beroepsgroep ontstaan. Het

dit onderzoek zijn in de afge lopen jaren ge-

z ijn ni et alleen juridische normen maar ook

presenteerd als meldingsp erce ntages. Deze

beroepsnormen. En de beroepsgroep doet er

cQ
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veel aan o m de ke nni s erover te vers preid e n,

16. Onwutea ka-P hilip se n et al., 2007, 149.

d oor p u bli ca ti es, doo r ri chtli jne n e n doo r he t
omzett e n va n de regels in protoco ll e n in in -

17. Va n Deld e n et al., 2011 , 71-71.

stellinge n e n de rge li jke.
18 . Heid e, A. va n de r et al. , 2012b, 12. In
10. Albe rt Klijn heeft la te n zie n da t a rt se n

1990 was da t 1,9% van het totaa l aa nt al

de RTE's in ee rste in sta nti e a fwac ht e nd be-

ste rfgeva ll e n ; in 1995 2,6%; in 2001 2,8 % ; in

naderde n , da t de meld ings bereidh eid na de

2005 1,8 % en in 2010 2,9% . (He t jaar 2005

in voeri ng eerst, naa r a ll e waa rsc hijnlijkh eid ,

was du s ee n uit zo nde ring in deze opklim-

daalde. Da t w ij st erop dat er nog ee n derd e

mend e reeks, ee n uit zo nd e ring d ie verder

vorm va n rec ht sze kerh eid spee lt. Deze vorm

niet verklaard is.)

is gerelateerd aan de beteke ni s va n vera nderingen in de juridische situatie. (Klijn, A.,

19. In 2011 betrof het 49 gevall en , in 2012

De me ldingsbe reid e euthanasie. Rekensom

waren da t er 42 en in 2013 97 (Regionale

of beleid seva lu a ti e1, in M. Adam s, J . Grif-

Toetsingscommissies e uth a nas ie, Jaa rverslag

fith s e n G. de n Ha rt ogh (Eds.), Euthanasie.

2012, 2013).

Nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie (pp. 171 -198), Ka mpe n: Kok, 2003) .

20. In 2011 betro f he t 13 meldin ge n , in 2012

11. Onw ut eaka-P hili pse n , B.D. et al. , Eva-

sies Euth a nas ie, Jaa rve rslag 201 3).

14 e n 201 3 42 (Regio nale Toe tsingsco m m is-

luatie. Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding, De n Haag :

21. Mogelijk is er nog ee n de rde neve nef-

ZonMw 2007, 148.

fect: sede rt het eers te o nd e rzoe k naar de

12 . Delde n, J .J. M. va n et al., Kennis en

kere n da t a rtse n leve nsbeëind iging zo nd er

pra ktijk va n e uth a nas ie (1990) is het aa nt al

opvattingen van publiek en professionals

ve rzoe k to epasse n , gedaa ld (1990 0,8 % ;

over medische besluitvorming en behande-

1995 0,7 %, 2001 0,7%; 2005 0,4% e n 201:

ling rond het levenseinde van het leven.

0,2 % van het totaal aa ntal sterfgeva ll en

Het KOPPEL-onderzoek, De n Haag : Zo nMw

(Heide, A. va n de r et al., 201 2b, 22).

2011 , 71.
22. Regionale Toe tsingsco mmi ss ies Euth a13. Onw ut eaka-Philipsen et al. , o.c. , 149.

nasie, Jaarverslag 201 3, 9.

14. Va n Deld e n et al., o.c., 82.

23. Een rece nt rap po rt laat zie n dat verzoeke n om e uth a nas ie va n pat ië nt e n di e li jde n

15. Va n Delde n et al., o.c., 83 . Bij ee n ch ro-

zo nde r medi sche aa nd oe ni ng zo we inig

nische de pressie de n kt 41 % va n de a rt sen

voo rkom e n, da t ze o nzichtba a r blij ven in

dat leve nsbeë in digen d handelen op ve rzoek

re prese nt a ti ef o nd erzoe k (Heide, A. va n der

niet is toeges taan e n 30% weet het ni et; bij

et al ., Kennissynthese Ouderen en het ze1fge-

begin nende de me nti e z ijn d ie pe rce nt ages

kozen levenseinde, Oen Haag: Zo nMw 2014).

respecti eve li jk 58 % en 23 % .
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De Belgische euthanasiewet
anno 2015: nog steeds geen
rustig bezit

aa n de procureur moest wo rd en ge meld?

Herman Nys (KLJ Leuve n)

gedaan waarvan op voo rh a nd vas tstaa t

ni et werd gerespecteerd zo nder dat dit
Wordt a lleen van die geva ll en aa ngift e
dat all e voorwaarden z ijn vervuld? Die

In België wordt de toepass ing van eutha-

voorwaarden zijn vaak als open normen

nasie geregeld door de we t betreffende de

geformuleerd ('medisch uitzichtloze situ-

euthanas ie van 28 mei 2002. Het uitgangs-

atie'; 'aanhoudend en ondraaglijk fys iek

punt va n deze wet is dat euthanasie een

of psychisch lijden dat niet gelenigd kan

misdrijf is (moord of een va ri an t hiervan)

worden '; 'ernstige en ongeneeslijke door

e n dat een arts die onder de in deze wet

ziekte of ongeval veroorzaakte aandoe-

bepaalde voorwaa rd en euthanasie toe-

ning') en zijn dus voor interpretatie vat-

past, dit misdrijf niet pleegt. Of die voor-

baar. Ongetwijfeld zijn er gevallen waarin

waarden zijn vervuld , wordt beoordeeld

een arts die aangifte doet met zekerheid

door de federale controle- en evaluatie-

kan weten dat hij alle voorwaarden heeft

commissie als de arts die euthanasie heeft

nageleefd. Maar het lijkt me moeilijk vol

toegepast, hiervan aangifte heeft gedaan

te houden dat dit zo is voo r alle aa ngiften .

aan deze commissie door middel va n het

Hebben artsen die geen aa ngifte doen om-

invullen va n een

registratiedocument.

dat ze twijfels hebben of ze alle voorwaa r-

Aangifte is wet telijk verp licht binnen vier

den wel naleefd en of die met zekerheid

werkdagen nada t de euthanas ie werd

weten dat dit niet het geval is, er vo ldoen-

uitgevoe rd op gro nd va n artikel 5, maa r

de vertrouwen op dat z ij ni et do or justitie

de wet voo rziet niet uitdrukkelijk in een

zullen worden vero ntru st? En zo ja, waar-

sanctie als de aangifte om welke reden

op steunt dit vertrou wen dan wel? Kan

dan ook niet is gebeurd. Het ni et (tijdig)

da t verband houd en met artikel 15 va n de

aangeven va n een uit gevoerd e euthanasie

wet dat stelt dat eu tha nasie 'geacht wo rdt

kan overigens op geen enkele wij ze for-

een natuurlijke dood te zijn '? Weliswaar

meel worden vas tgesteld.

is die bepaling geschreven om de uitvoe-

Als de commissie na onderzoek van
het ingevulde registratieformulier en na

~
:::,

ring

van

verzekeringsovereenkomsten

niet te belemmeren, maar ze wordt in de

de betrokken arts te hebben gehoord, met

praktijk ook toegepast bij het invullen va n

een tweederdemeerderheid van haar le-

de overlijdensoorzaak met het oog op de

den tot het besluit komt dat één of meer-

aangifte van het overlijden.

dere voorwaarden niet werden nageleefd,

Een andere prangende vraag is hoe

moet zij de bevoegde procureur (officier)

kan worden verklaard dat nog steeds 80%

va n justitie hierva n op de hoogte bren-

van de aangiften Nederlandstalig zijn en

0

gen (artikel 8) . Dat is tot nog toe nooit

slechts 20% Franstalig. Dat zijn all emaa l

~

gebe urd . 1 Dat roept uiteraard vrage n op.

vragen waar niemand een helder ant-

V">
Q..

>V">

Zijn er reeds gevall en geweest waarin ee n

woord op kan geve n. Ook de com missie

z
u.J

gewo ne meerderheid tot de vas tstelling is

zelf ni et, omdat artikel 12 van de we t sti-

u.J

gekomen dat minstens één voorwaarde

puleert dat alle leden gebonden z ijn door
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een zwijgplicht. De commissie functio-

(het niet helpen van een persoon in groot

neert in een klimaat van onbespreekbaar-

gevaar). De stelligheid waarmee de com-

heid en dat leidt tot een zeker wantrouwen

missie pretendeert dat de wet medische

en bij sommigen zelfs tot onbegrip. De wet

hulp bij zelfdoding toelaat onder de zelfde

is bedoeld om euthanasie toegepast door

voorwaarden als euthanasie is dan ook

artsen voor de samenleving transparant te

vatbaar voor kritiek. Hoe dan ook dient

maken en is daar tot op ze kere hoogte ook

deze interpretatie niet de rechts ze kerheid

in geslaagd. Paradoxaal is wel dat de com-

die de wet aan artsen beoogt te bieden.

missie die geacht wordt toe te zien op die

De commissie is voorts van oordeel

praktijk zelf geen toonbeeld is van trans-

dat euthanasie op basis van een verzoek

parantie. Daar komt nog bij dat de com-

om euthanasie dat werd gedaan door een

missie in het verleden uit haar rol is geval-

op dat ogenblik bewuste patiënt (vaak

len door bepaalde interpretaties te geven

een 'actueel' verzoek) nog kan worden

aan de wet die betwistbaar zijn. Zo is ze

uitgevoerd als de verzoeker inmiddels

van oordeel dat artsen op basis van de wet

niet meer bij bewustzijn is .4 Ook dit is

ook medische hulp bij zelfdoding mogen

een betwistbare interpretatie in het licht

bieden , terwijl de wet daarove r zwijgt. 2

van de wettelijke voorwaarde die stelt

Volgens de commissie regelt de wet niet

dat de arts die euthanasie toepast steeds

hoe euthanasie moet worden toegepast,

moet nagaan of de voorwaarden waaraan

wat op z ich juist is . Hieruit afleiden dat

een actueel verzoek moet beantwoorden

medische hulp bij zelfdoding ook eutha-

(waaronder precies het ' bewuste' karakter

nasie is, is heel wat anders. Artikel 2 van

van het verzoek) zijn vervuld . Ook hi er

de wet definieert euthanasie als het opzet-

schuilt er een gevaar dat de commissie

telijk levensbeëindigend handelen door

artsen op het verkeerde been plaatst en

een ander dan de betrokkene op diens

bevordert zij de door de wet nagestreefd e

verzoek. (Medische hulp bij) levensbe-

transparantie geenszins.

eindigend handelen door de 'betrokkene'
zelf, valt daar duidelijk niet onder. Ook al
is hulp bij zelfdoding in België, anders dan

Nieuwe wetsvoorstellen

in Nederland, niet uitdrukkelijk bepaald
als misdrijf (en dat is precies ook de reden

Dat de euthanasiewet in België geen rus-

waarom de wetgever oordeelde dat het

tig bezit is, blijkt nog hieruit dat sedert de

niet nodig was om die hulp mee te nemen

goedkeuring ervan talrijke wetsvoorstel-

in de wet in 2002), toch blijft het juridisch

len5 in het parlement werden ingediend

statuut ervan onduidelijk. In een arrest

om de wet aan te passen. Dat heeft reeds

van 23 maart 2010 3 oordeelde het Hof van

tweemaal geleid tot een wijziging ervan.

Cassatie (equiva lent van de Hoge Raad)

Een eerste keer door de wet van 10 no-

dat hulp bij zelfdod ing (nota bene door

vember 2005 met de bedoeling om de

een niet-medische, Vlaamse consulent van

apotheker die het euthanaticum aflevert

de Nederlandse Stich ting De Einder) straf-

meer rechtszekerheid te verschaffen (maar

baar kan zijn als 'schuldige nalatigheid'

vreemd genoeg zijn de belangrijkste bepa-
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lingen ervan nog altijd niet uitgevoerd,

dat verband is het wat merkwaardig dat

wat twijfels oproept of die wijziging wel

de commissie nog geen afzonderlijk re-

doordacht gebeurde) en een tweede keer

gistratiedocum en t heeft opgesteld voor de

6

door de wet van 28 februari 2014. Toen

aangifte van euthanas ie toegepast op een

slaagde een parlementaire w isselm eerder-

wilsbekwame minderjarige. De tweede be-

heid (bestaande uit enkele partijen die de

merking is principiëler van aard: behalve

toenmalige regering-Di Rupo vormden en

het schriftelijk verzoek van de wi lsbekwa-

uit enkele part ij en van de oppositie) erin

me minderjarige is ook het schriftelijk ak-

om te rea liseren wat in 2002 nog niet was

koord van diens beide ouders vereist. De

gelukt: het toepassingsgebied van de wet

vraag is of de eis dat beide ouders schrif-

uitbreiden tot de wi lsbekwame minderja-

telijk hun akkoord moeten geven wel in

rigen die feitelijk over de bekwaamheid

overeenstemming kan worden gebracht

beschikken om een weloverwogen ver-

met het principiële uitgangspunt van de

zoek om euthanasie te doen. Voor wie

wet dat euthanasie uitsluitend mogelijk is

van oordeel is dat een wettelijke regeling

op verzoek van de betrokkene en dus van

van euth anasie bij meerderjarigen binnen

hem of haar alleen. De wetgever lijkt hier

bepaalde voorwaarden geoorloofd is, is

zelf het spoor bijster: of de minderjarige is

een dergelijke uitbreiding geen omwente-

wilsbekwaam en dan moet diens verzoek

ling maar veeleer een logische stap: niet

volstaan; of de minderjarige is niet wilsbe-

de leeftijd op zich maar de feitelijke wils-

kwaam en dan kan hij geen geldig verzoek

bekwaamheid is doorslaggevend voor het

doen en niemand in zijn of haar plaats.

beoordelen van de geldigheid van een verzoek om euthanasie.
In het li cht van de titel van deze bij-

fronten blijft de discussie voortduren: over

drage passen wel twee kanttekeningen bij

de to epassing van de wet zoals ze er nu

deze uitbreiding . De wet is strenger voor

ligt en over een volgende wijziging ervan.

wilsbekwame

2

::::>

V,

Ook na de laatste we tw ij ziging is het
euthanasiedebat niet verstomd. Op twee

voor

Waar in de overgrote meerderheid van de

meerderjarigen in die zin dat psychisch lij-

minderjarigen

dan

gevallen euthanasie wordt toegepast bij

den alleen nooit in aanmerking komt voor

patiënten die lijden aan kanker, blijkt uit

euthanasie bij een minderjarige en dat de

de verslagen van de commissie dat eu-

minderjarige dient te lijden aan een aan-

thanasie in toenemende mate ook wordt

doening die binnen 'afzienbare termijn'

uitgevoerd op verzoek van patiënten die

tot zijn overlijden zal leiden (een zoge-

(voornamelijk)

naamde terminale ziekte) . Daar valt van-

psychiatrische patiënten en zeer oude

uit het oogpunt van de bescherming van

mensen die 'aan het leven lijden'. Hier-

minderjarigen heel wat voor te zeggen,

bij worden de grenzen opgezocht van de

psychisch

lijden, zoals

0

maar

vanzelfsprekend

normen van de wet die, zoals gezegd , een

2
>v,

wel de toepassing van de wet (d ie al voor

open karakter hebben zonder dat op zic h

dit

comp liceert

Q.

deze we tswijziging door zowel artsen als

kan worden gesproken van het overschrij-

z
u.J

publiek a ls ingewikkeld werd ervaren) en

den van die grenzen. Nu en dan duiken in

u.J

de controle hierop door de commissie. In

de media ver ha len op over het toepassen
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van euthanasie waarbij men zich kan af-

vegetatieve toestand ' (hetgeen volgens

vragen of de wettelijke voorwaarden wel

mij niet ruimer is dan het huidige crite-

vervuld waren. ' Zonder de medische en

rium). Opvallend is de voorzichtige hou-

andere details te kennen is het onmogelijk

ding van de grootste Franstalige partij , de

om zic h daarover uit te spreken, maar hier

sociali stische, die geen eigen voorstel in-

wreekt het gebrek aan transparantie van

diende maar aandrong op meer (medisch)

het bestaande contro lemechanisme zich.

onderzoek vooraleer de wet te wijzigen.

Een heel andere situatie doet zich voor

Mijn indruk is dat het nog een lange tijd

wanneer een aandoening op z ich niet on-

zal duren alvorens de wet op dit punt za l

geneeslijk is, maar de behandeling ervan

worden aangepast , als het ooit al zover

als gevo lg van een falend overheidsbeleid

komt. Intu ssen blijft euthanasie in België

voor geïnterneerde veroo rdeelden (tbs) in

met de regelmaat va n de klok voorwerp

België niet beschikaar is . Er lijkt consensus

van debat in en buiten het parlement.

over te bestaan dat in die omstandigheden
ingaan op een verzoek tot euthanasie de

Noten

grenzen van de wet ver zou overschrijden. 8
Minder consensus bestaat er over een
toekomstige wijziging van het toepas-

1.

Zie de tweejaarlijkse ve rslagen va n de

singsgeb ied van de euthanasieverklaring.

commissie onder de rubriek Overdracht aan

Artikel 4 van de wet erkent wel de princi-

justitie, te vinden op www.leif.be.

piële geldigheid van een verklaring waarin om euthanasie wordt verzocht voor het

2.

geval men zijn wil niet meer kan uiten,

sie, p. 63.

Zie het derde verslag van de comm is-

maar beperkt vervolgens het toep assingsgebied daarvan tot de patiënt die onom-

3.

keerbaar buiten bewustzijn is. Onbewust

Recente ontwikkelingen in het gezondheids-

Het arrest is gepubliceerd in Nys, H.,

zijn bij late dementie valt hier niet onder

recht, Mechelen , Kluwer, 2012, 108; een be-

(dat staat niet ter discussie), hoewel dat

spreking ervan in dezelfde publicatie, 79-81.

wel de verwacht ing blijkt te zijn van veel
mensen die een euthanasieverklaring heb-

4.

ben opgesteld. 9 In he t parlement werden

euthanasie, Informatiebrochure voor de art-

Federal e controle- en evaluatieco mmissie

a l meerdere wetsvoorstellen ingediend om

sen, zonder plaats of datum, 6 www.leif.be.

het toepassingsgebied van de euthanasieverklaring te verru imen , maar over de wij-

5.

ze waarop lopen de meningen nog uiteen.

van het parlement; wanneer het initiatief

Een wetsvoorstel gaat uit va n ee n lid

Voorgesteld is om het criterium 'o nom-

voor ee n wet of de wij ziging ervan uitgaat

C

keerbaar buiten bewustzijn ' te vervangen

van de regering, spreken we van een wets-

:!::!

door 'zich niet meer bewust zijn van zijn

ontwerp. In België heeft geen enkele rege-

"z

eigen persoon, zijn mentale en fysieke

ring ooit een wetgevend initiatief inzake eu-

to estand en zijn socia le en fysieke omge-

thanasie genomen en dit steeds overgelaten

ving' of 'zich bevindt in een persisterende

aan de vo lksvertegenwoordiging zelf.
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6.

Tegen deze wet is een verzo e k tot ve r-

ni etiging e rva n hangend e bij he t Grondwet -

8.

Gee n euthanasie voor Fra nk Van Den

Bleeken , De Standaard 6 janua ri 2015 .

telijk Hof, dat zich daarove r op korte termi jn
za l uitspre ke n .

9.

Het zee r bepe rkte toe pass ingsgebied

blijkt ook uit de aangiften aa n de co mmi s?.

Zie bijvoorbeeld : Tw ee lingbroe rs ki eze n

vo or euthanasie, De Standaard 14 januari
2013.
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Hoe populistisch is het volk?
Agnes Akkerman, Cas Mudde en Andrej Zaslove

EEN SAMENVATTING VAN
Akkerman, A., Mudde, C. & Zaslove, A. (2014). How Populist Are the People? Measuring Popu list Attit udes in Vo ters. Comparative Politica/ Studies, 47(9), 1324-1353.

Onderzoek naar popu lisme is pop ulair.

In het artikel van Akkerman, Mudde

Veel populismeonderzoek richt zich op de

en Zaslove wordt zo'n maat ontwikkeld.

aanbodzijde van populisme, dat wil zeg-

Een maat voor populistische houdingen

gen op populistische politieke partijen.

van kiezers maakt het mogelijk populis-

Een ander dee l va n het onderzoek naar

tische houdingen te vergelijken over tijd

populisme richt zich op de vraagzijd e:

en tussen politieke systemen. Bij het ont-

de populistische kiezer. Een belangrijke

wikkelen van dit meetinstrument wordt

vraag in d it vraagzi jde-onderzoek is waar-

aanges loten bij een veelgebruikte defini-

om somm ige kiezers op populistische

tie van popul isme van Mudde (2004). In

pa rtijen stemmen en wat de populariteit

deze definitie is populisme een 'thin cen-

van populistische vertege nwoordi gers en

tered ideology ' , een 'slanke' ideologie die

de vraag naar populi stische partijen kan

zelf weinig inhoudelijke elementen kent,

verklaren .

maar die zich hecht aan andere ideolo-

Opvallend in het vraagzijd e-on derzoek

gieën. Die andere ideologieën kunnen

is dat voor het meten van populisme on-

bijvoorbeeld de eerder genoemde rechtse

der kiezers vaak gebruik wordt gemaakt

ideologieën zijn, maar ook linkse ideolo-

van indicatoren die eigen lijk radicaal

gieën.

rechtse houd ingen, politiek wantrouwen

Populisme bestaat vo lgens deze defini-

en negatieve houdingen ten opzichte im-

tie uit twee belangrijke denkbeelden. Het

migranten

eerste denkbeeld is dat de samen lev ing

meten.

Hoewel

voorkeuren

;o
C
0:,

:::!
m
;;,;
m

voor populistische partijen samen kunnen

bestaat uit twee homogene groepen , die

gaan met negative houdingen ten opzich-

recht tegenover elkaar staan: de elite en

z

te van immi grant en, politiek wa ntrou wen

het vo lk. De rela ti e tu ssen volk en elite

0

en rad icaa l rechtse houdingen, is populis-

is an tagonist isch: het vo lk is 'goed' en de

m

me niet hetzelfde als deze houdingen. Een

elite is corrupt. Het tweede denkbeeld is

maat om populistische houdingen onder

dat politiek de uiting moet zijn van de wil

kiezers te meten, bestond echter nog niet.

van het vo lk.
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Aa n de ha nd va n deze definiti e word e n

pop uli sme, doorda t het uitgaat van ve r-

zes stellingen ontwikkeld, waa rin deze

schill en in de sa men lev ing. Deze verschil-

elementen al dan niet terugkom e n:

len moeten getoleerd wo rd en en kunnen

1. De politici in de Tweede Kamer moe-

opge lost worde n doo r compromissen en
dia loog tu ssen d ie groepen. Populisme

te n de wil van het volk volge n;
2. Het volk, niet de politici, moe t de be-

ziet het vo lk a ls homogeen. Wanneer de
scores op de populi smeschaa l niet of niet

la ngrijkste besli ssinge n nemen;
3. De politieke ve rschill en tussen het

veel sa menh ange n met de scores va n de

vo lk en de elite zijn groter da n de ver-

respondent en op de e liti sme- en de pl ura-

schill en bin nen het volk;

lismeschalen, onderscheidt de pop uli sme-

4. Ik wo rd liever vertegenwoordi gd door

schaal zich goed van deze twee a nto nie-

een gewo ne burger da n doo r een poli-

me houdingen. Ee n tweede as pect waaro p

ticus;

de kwaliteit va n de maa t beoo rd eeld moet

5. Volksvertegenwoo rdi ge rs

pra ten

te

veel en doen te weinig;

worden, is de voo rspelle nd e waa rde die
de schaal hee ft voo r het stemgedrag (o f

6. Wa t in de politiek een co mp ro mi s ge-

de politieke voorkeu r) van mensen. We

noe md wo rdt , is gewoo n het ve rraden

verwac hten van een goede schaal voor

van je principes.

populi stische houd inge n da t hoge scores
sterk sa menha nge n met de voorkeur voor

Deze stellingen werd en in 2011 voo rge-

populistische pa rtij en en slechts in gerin-

legd aan een representati eve steekp roe f

ge ma te met niet-pop ulistische partijen .

va n 600 Nederlanders via een web-s uruey.

De populi smesc haa l doorstaat beide

Res pondenten konden op een vijfpunts-

testen. Wa t betre ft de a ntoni eme houdin-

schaa l aa ngeven in welke mate zij het

ge n blijkt dat de scores op de populisme-

eens wa ren met elke stelling. Ee n lage

scha al slechts in ge ringe mate samenhan-

score betekent dat men het niet eens is

ge n met de sco res op de elitisme- en de

met de stelling; een hoge score betekent

pluralismeschaa l. De populi smeschaal on-

dat men het wel eens is met de stelling.

derscheidt zich du s goed va n a ntonieme

Door de waarden voo r elke stelling op te

houdingen .

tell en, ontstaa t voo r elke res po ndent een
sco re op de populi smeschaa l.

Daarnaast blijkt de pop uli smeschaal
een goed e voorspe ller voo r politieke voo r-

f-

Om de kwaliteit va n de populi sme-

keuren van mensen. Respo ndent en met

u

schaal te beoord elen, is de sc haa l aa n twee

een voorkeur voor de Socia li stische Part ij

testen onderwo rp en. In de ee rste pl aa ts is

of de Partij voor de Vri jheid - twee par-

:c
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w

onde rzoc ht hoe de schaa l z ich ve rh oudt

tij en die doorgaa ns als po pulistisch wo r-

tot twee houdinge n die in de po litico logie

de n beschou wd - kennen ge middeld de

0::

N
w

wo rd en gezien als antonieme n va n popu -

hoogste score op de po puli smeschaal. De

0

li sme: elitisme en plu ra li sme. Elitisme is

sco res voo r de twee populi sti sche partijen

0

de spiegel van populisme: in pl aa ts het

ve rschille n niet significa nt van elkaar, ter-

zw

volk moet de elite het volk leide n. Plura-

wijl de aanha nge rs va n deze twee popu-

li sme onderscheidt zich conceptuee l va n

li sti sche partij e n wel significant verschil-
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Jen van de mensen met een voorkeur voor

De schaal maakt het mogelijk om po-

niet-populistische partijen . De populisme-

pulistisch houdingen van kiezers in ver-

schaal blijkt dus een goede voorspeller te

schillende landen en politieke systemen

zijn voor een voorkeur voor een populis-

met elkaar te vergelijken en is inmiddels

tische partij.

opgenomen in surveys in onder andere
Chili en de Verenigde Staten.
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Populisme in West-Europa:
België, Duitsland en
Nederland vergeleken
Teun Pauwels

SAMENVATTING VAN
Pauwels, T. (2014) . Populism in Western Europe: Comparing Belgium, Germany and
The Netherlands. New York, NY: Routledge.

Wat het succes van populistische partijen

1:i:::
V

::J
LIJ

met mainstream-part ij en oftewel de la-

in (West-)Europa verklaart , is een com-

keien van grote ondernemingen. Ze plei-

plex vraagstuk, gezien de diverse verschij-

ten voo r een radicale veranderin g van

ningsvormen van populisme. In dit boek

het kapitalistische systeem. Gezien deze

baseer ik me op de definitie van Mudde

partijen zich niet langer profileren a ls de

(2004) die populisme ziet a ls een 'dunne'

'voorhoede' van het proletariaat maar

ideologie die de samen leving opdeelt in

wel als de vox populi, gaan zij door als

twee hom ogene en antagonistische blok-

populisten. (2) Neoliberale populistische

ken: het 'pure volk ' en de 'corrupte elite'

partijen beweren dat de inspanningen van

en stelt dat politiek de vertaling moet zijn

de hardwerkende belastingbetaler steeds

van de wil van het volk. Aangezien po-

meer worden verkwist door de bureau-

pulisme een dunne ideologie is met een

cratische en politieke eli tes en verwerpen

beperkte inhoud, heeft het nood aan an-

de 'grote overheid '. (3) Nationaa lpopulis-

dere ideologieën om als betekenisvolle

tische partijen hangen etnisch nationa-

politieke kracht te fungeren . Daarom lijkt

lisme, xenofobie, autoritarisme en popu-

het weinig zinvol om alle populistische

lisme aan. Hun voornaamste claim is dat

\.?

partijen over eenzelfde kam te scheren en

de multiculturele dromen van de politiek

::::)

is het aangewezen om gebruik te maken

correcte elites een fundamentele bedrei-

van typologieën.

ging vormen voor de homogene natie-

t::

:..:
LIJ
0
N
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Op basis van theoretische en empiri -

staat. In tegenstelling tot extreemrechtse

Cl

sche inzichten worden drie vormen van

partijen zoals NPD of Gouden Dageraad

0

populisme onderscheiden : (1) Sociaalpo-

onderschrijven

z
LIJ

pulistische partijen associëren het 'pure

partijen echter wel de basisregels van de

LIJ

volk' met de arbeidersklasse en 'de elite'

democrati e.
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In een tweede sta p word en op basis

cesvol zijn, terwijl a ndere partijen slechts

van zowel inhoud sanal yse als kwalita-

kortstondige fenom ene n blijken . Door de

tieve class ificatie de partij en (m et parle-

di ve rsiteit aan cases ve rmijden we facto -

menta ire vertegenwoordiging} in België,

ren te vinden die te maken hebben met de

Nederla nd en Duitsland geclassificeerd

gastideo logie (socialisme, neoliberalisme,

volgens de voorgestelde typologie. Als

nation a li sme} maar kunn en we op zoek

resultaat vinden we drie sociaalpopulisti-

gaan naa r gemeenschappelijke verklarin-

sche pa rtij en (SP in Nederland, Di e Linke

gen die specifiek zijn voo r populisme.

in Duitsland en PTB/ PVDA in België},
drie neoliberale populistische

pa rtij en

De res ultaten tonen aa n dat vooral
politiek wantrou wen en steun voor meer

(LPF in Nederl a nd en LDD en PP in Bel-

directe democra tie leiden tot populi stisch

gië} en zeven nationaalpopulistische pa r-

stemgedrag. Wellicht door het erod eren

tij en (CP' 86, CD en PVV in Nederland ,

van de vertegenwoordigende fun cti e va n

REP en DVU in Duit sland, en VB en FN

partijen, zie n kiezers deze partij en als

in België}. De N- VA is een interessa nte

ve r weg en te veel op elkaar gelijkend.

case omdat ze zich op regelmatige bas is

Het feit dat politi ek wantrouwende ki e-

a fzet tegenover de 'gevestigde partij en ' ,

zers populistische pa rtijen bijna als enige

maar to ch beschouw ik deze partij niet als

a ltern atief zien is zo rgwekkend en sug-

pop uli stisch. De red en hiervoor is dat de

ge reert een tran sform ati e va n Europese

N-VA een eerder elit aire visie op politiek

partijsystemen waa rbij er een rolverdeling

heeft, terwijl een essenti eel kenmerk van

plaat svindt tussen regerings partij en en

pop uli sme - het uitdragen va n de 'volks-

po puli sti sche partij en. Doo r de gevestigde

wil' - ontbreekt. Zo lezen we in het meest

politiek te hekelen, valt ook de omgekeer-

recente verkiezingsprogra mm a dat 'de

de ca usa liteit niet uit te sluite n, waarbij

samenleving inrichten en st uren' de ' no-

populi sti sche partijen politi ek wa ntrou-

bele opdrac ht va n de politiek' is, terwijl

wen voeden (Van der Brug, 2003} . Popu-

de partij gee n voo rstellen do et om macht

listisc he partij en schilderen de eli te niet

af te staan aa n de burger via bij voorbeeld

enkel a f als co rrupt , maar argument eren

het referendum (N- VA, 2014 , p. 77}

ook dat ze de stem van de 'stille meerder-

De belangrij ks te fo cus van het boek
ligt op het em piri sc h aftoetsen va n ver-

heid' kunne n herstellen door midd el va n
onder ande re het referendum . Het hoeft

klaringen voor het succes van populi sti-

dan ook niet te verbaze n dat steu n voor

sche partijen . Zes va n de eerder geïd enti-

d irecte democrat ie een tweede unieke fac-

fice erde partijen zijn vold oende gro ot en

tor is die bij draagt tot het stemmen voor

~
rn
;:,::

d us gesc hikt om a ls cases te dienen (S P,

populistische partij en.

z

;:,:,

C
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rn

DL, LPF, LDD, VB, PVV} . Enerzijds wordt

Een populaire th eorie om het succes

0

op bas is va n surveydata o nd erzocht welke

va n populistische partij en te verklaren ligt

0
rn

socio-demografische kenmerken en attitu-

in de toenemende opl eidings kloof tussen

z

;:,:,

N

0

rn

des bijdrage n tot een stem voor een popu-

laag- en hoogopgeleid en en het feit dat

li stische partij. Anderzijds onderzoek ik

laagopgeleiden niet langer politiek ver-

=i

waaro m bepaalde partijen la ngdurig suc-

tegenwoordigd worden (Bovens & Wille,
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2010). Hoewel dit klopt voor neoliberale

noodzakelijk zo hoeft te zijn. Een tweede

en nationaalpopulistische partijen, gaat

en mogelijk nog belangrijkere factor is

het niet op voor alle populistische par-

namelijk hoe de partijleider zijn of haar

tijen. De PDS (voorganger van Die Linke)

partij intern organiseert. Partijen die oog

werd oorspronkelijk zelfs vooral door ho-

hebben hun interne organisatie, belang

ger opgeleide ambtenaren gesteund die

hechten aan rekrutering en de coaching

aan prestige moesten inboeten na de val

van hun kandidaten , maken een grotere

van de Berlijnse muur. Ook de SP kende

kans om snel te institutionaliseren in

oorspronkelijk een beperkte aanhang van

moeilijke omstandigheden (De Lange &

laagopgeleiden. De res ultaten suggere-

Art, 2011). Dat is iets waar Wilders, in te-

ren dat populistische partijen erin slagen

genstelling tot Fortuyn of Dedecker, sterk

om gedepriveerde groepen te overtuigen,

op heeft ingezet.

maar deze groepen hebben geen vastomlijnd socio-demografisch profiel en kunnen verschillen naargelang de context.
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Middenpartijen en
meervoudig immigratiebeleid
De noodzaak van een gedifferentieerde analyse
Tj itske Akkerm an

SAMENVATTING VAN
Akkerman , T. (2015) , Immigration Policy and Electoral Competition in Western Europe. A Fine-grained Ana lysis of Party Positions over the Past Two Decades. Party
Polities , 21 (1), 54-6 7.

Im migratie en integra tie zijn belangri jke

voo r een brede ac hterban, waa rb ij ze

issues gewo rde n voor politieke pa rtij en in

vaak verschillend e be langen in hun pro-

veel West-Eu ro pese la nde n. Vaak wo rdt

gra mm a's m oeten z ien te verenigen. Voo r

veronde rsteld dat partij en in het centrum

midd enpartij en is daaro m de bela ngrijkste

in de a fgelopen jaren naa r rechts opge-

en misschien wel meest ge kozen optie om

schove n zijn ond er druk va n het electora le

een gemengde strategie te volgen , waa r-

succes va n ra di caal-rec htse partijen. Dat

bij ze slechts ten de le standpu n ten van

roept allereerst de vraag op of middenpar-

concu rre nten overn emen.

tijen inderdaad naa r rechts opgeschoven

ze doen op een terrein a ls immigratie- en

Dat kunnen

z ijn en of da t samenhangt met het electo-

integrati ebeleid , dat comp lex is en veel

ra le succes va n rad icaal-rechtse partij en.

ve rschill ende spelers en belangen heeft.

De tweede vraag is hoe ze de concurre nti e

Pa rtijen ku nnen daari n selectief w inke-

va n rechts te lijf te gaan . Middenpa rtij en

len.

hebben na melijk meerdere opti es om de

partijen. Ze z ijn vaa k uit ges proken voor-

electorale druk van uiterst rechts te pa-

sta nders va n een vrij e ma rkt met open

OJ

reren. Voor de hand liggend e opties voo r

grenze n en ze hebben doorgaa ns goede

m
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m

part ijen in het algemeen zijn om de issues

ba nden met werkgevers . Als deze par-

z

va n co ncurre nten te negeren of, als dat

tijen zich gedwo nge n voelen posities va n

0

niet mogelijk is, om hun sta ndpunten te

radicaal-recht s over te nemen, zullen ze

0

kopiëre n.

dat bij voorkeur selectief doe n en arbeids-

Nee m bijvoo rbeeld

rechts-liberale
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Er is echter nog een opti e die specifi ek

immigratie buiten beschouwing laten . Ze
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va n belang is voor midd enpartij en. Deze

kunn e n zich dan bij voo rb eeld ri chten op

::;

partij en hebben een breed programma

restricti es ten aa nzien va n as ielbeleid .
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Omgekeerd wordt va n sociaaldemocrati-

stellen van partijen omtrent immigratie en

sche partijen vaak gezegd dat ze moeite

integratie zijn geanalyseerd en gecodeerd

hebben om een coherent programma op

op basis van de vraag of de voo rstel -

dit terrein vorm te geven, omdat ze zowel

len een restrictiever immigrati ebeleid en

te maken hebben met een laaggeschoolde

strenger integratiebeleid behel ze n, neu-

achterban die tegen globalisering is als

traal zijn of versoepeling van immigrat ie

met een hooggeschoolde achterban die

en ondersteuning van sociale en culturele

erg kosmopolitisch ingesteld is. Ook voor

rechten van migranten voo rstaan.

sociaaldemocratische partijen is het daar-

Uit de analyses van dit nieuwe databe-

om aantrekkelijk om selectief te winkelen

stand blijkt allereerst dat middenpartijen

en een gemengde strategie te kieze n die

inderdaad door het electorale suc ces va n

restrictief is ten aanzien van arbeidsimmi-

radicaal-rechtse partijen onder druk zijn

gratie en sociale rechten maar op andere

gezet om immigrati e en integratie op de

terreinen een liberaal profiel laat z ien.

politieke agenda te zetten. Ze kunnen

Om de programmatische positionering

deze issues niet langer negeren. In het al-

va n middenpartij en te onderzoeken is het

gemeen zijn liberale partij en en in minde-

daarom van belang versc hillende dimen-

re mate conservatieve/christendemocra-

sies va n immigratie- en integratiebeleid

tische partijen naar rechts opgeschoven

te onderscheiden. Er zijn echter geen da-

in de afgelopen decennia . Sociaaldemo-

tabestanden die dat mogelijk maken. De

cratische partijen daarentegen hebben

grootschalige databestanden die er zijn,

minder last va n deze electora le druk van

zoals de Chape/ Hili Expert Surveys of het

radicaal-rechts en vertonen een grote

Comparative Manifesto Project zijn uitslui-

mate va n continuïteit in hun beleidspro-

tend gericht op globale inschattingen van

gramma's met betrekking tot immigratie

de posities van partij e n. Een onderscheid

en integrati e.

tu ssen de verschillende dimensies van

Daarbij moet aangetekend wo rd en dat

dit beleid ontbreekt. Daarom heb ik een

de rechtse middenpartijen ook onafhanke-

databestand gemaakt gebaseerd op een

lijk van de electorale druk va n radicaal-

meerdimensionaal analytisch kad er. Bij

rechtse partijen opgeschoven zijn.

In

immigrati e worden onder meer arbeids-

Nederland schoof de VVD al begin jaren

immigrat ie, asiel en gezinshereniging on-

negentig op naar rechts; in Duitsland in

1-

derscheiden en bij integrat ie wordt een

dezelfde periode deed de CDU/CSU dat

u

onderscheid gemaakt naar inburgerings-

ook en in Groot-Brittannië werden de

LJ

trajecten, sociale rechten en religieuze

Conservatieven strenger en restri ctiever

::)

rechten. Aan de hand va n deze fijnmazige

na 2001 zo nder noemenswaard ige con-

index heb ik partijprogramma's van mid -

currentie op rechts . In al die gevallen is
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denpartijen en radicaal-rechtse partijen in

echter de verandering relatief klein, ver-

0

zeven landen (Nederland, België (Vlaan-

geleken met de momenten waarop er

0

deren) , Duitsland, Oostenrijk , Frankrijk,

electorale druk ontstond va n radicaal -

z
u.J

Groot-Brittannië en Zwitserland) in de pe-

rechts partijen . Opvallend is dat deze ver-

riode 1989-2011 vergeleken. Beleidsvoor-

rechtsing va n middenpartijen niet geleid
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heeft tot convergentie met de koers van

caal-rechtse partijen. Ze houden vast aan

radicaal-rechtse partijen. De laatste zijn

de verdediging van religieuze vrijheden.

namelijk ook steeds verder opgeschoven

Sociaaldemocratische

partijen,

ten

naar rechts. De Partij van de Vrijheid en

slotte, hebben zich niet onder druk laten

het Vlaams Belang zijn daar belangrijke

zetten door de electorale successen van

voorbeelden van.

rechts-radicale partijen. Opvallend is dat

Ook al zijn de rechtse middenpartijen

sociaaldemocratische partijen zelfs niet

opgeschoven, ze doen dat niet over de

restrictiever geworden zijn ten aanzien

gehele linie. Liberale partijen zijn nog

van arbeidsmigratie. Dat wil niet zeggen

steeds (gematigd) liberaal als het gaat om

dat ze geen gemengde strategie voeren om

open grenzen voor arbeidsmigranten en

zowel hun laaggeschoolde als kosmopo li-

a ls het gaat om inburgeringstrajecten en

tische achterban te bedienen. Sociaalde-

religieuze vrijheden. Denk met name aan

mocratische partijen waren namelijk altijd

de FDP in Duitsland en de VLD in België,

al restrictief met betrekking tot arbeids-

die de afgelopen jaren meerdere voorstel-

migratie. Op alle overige dimensies, met

len hebben gedaan om arbeidsmigran-

name wat betreft asielbeleid en inburge-

ten aan te trekken. Liberale partijen zijn

ringstrajecten, zijn de sociaaldemocraten

vooral rechtser geworden met betrekking

onverminderd kosmopolitisch gebleven .

tot asiel, gezinshereniging en het beleid

Het onderzoek laat dus zien dat mid-

ten aanzien van illegale vreemdelingen.

denpartijen conflicterende belangen bin-

Christendemocraten

nen hun achterban rond immigratie en

en

conservatieven

zijn het strengst met betrekking tot ar-

integratie verenigen door gemengde stra-

beidsmigratie, maar soepel als het gaat om

tegieën te volgen. Onderzoek naar elec-

asielbeleid. Ten aanzien van inburgerings-

torale competitie en de strategieën van

trajecten zijn ze soms opgeschoven naar

partijen rond deze thema's moet begin-

rechts. Opmerkelijk is dat zowel liberale

nen met de erkenning dat immigratie- en

conservatieve/ christendemocratische

integratiebeleid sterk gedifferentieerde be-

partijen zich niet hebben laten meeslepen

leidsterreinen zijn, waar politieke partijen

door de anti-islamprogramma's van radi-

selectief kunnen winkelen .
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