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Woord vooraf
Joop van Holsteyn en Johan Ackaert

Het debat over de voo rd elen en nadelen van een opkomstp lich t bij verkiezingen is
al oud en hieraan afgemeten dan ook bepaald niet origineel of innovatief. Hiervan
getuigen bijvoorbeeld de recente polem iek ontstaan na de bekendmaking dat in de
prakti jk de Belgische justitie niemand vervolgt bij het overtred en van de opkomstplicht of de a l dan niet verantwoorde in schat tingen van het effect van het opheffen
van de opkomstp li cht op de verkiezingsuitslagen. Al zeer lange tijd werden en worden normatieve dan wel empirische argumenten aangevoerd die tot de conclusie
leiden dat een opkomstpli cht, in enigerlei vorm, wenselijk of onwense lijk, nodig
of onnodig is . Ongeveer vijftien jaar geleden kreeg dit debat een kracht ige impuls,
toen Arend Lijphart zijn rede als president van de American Politica! Science Association aan het vraagstuk besteedde. In zijn betoog wees hij nadrukkelijk op de
nadelen van een ongelijkmatige opkomst van het electoraat bij verk iezingen en
de mogeli jkheid deze in z ijn ogen onwensel ijke onevenwichtigheid te herstellen
middels een opkomstp licht. Het debat over de opkomstplicht was weer actueel. En
het mag dan geen nieuw vraagstuk zijn, het belang erva n is en blij ft onverminderd
groot.
In dit thema numm er van Res Publica staat dit vraagstuk van de opkomstpli cht
centraal. Arend Lijphart zet in het openingsbetoog dat geldt als de inleiding van
dit themanummer - wat de gastredactie heeft doen besluiten zic h te beperken
tot slech ts dit woord vooraf - nogmaals uiteen waarom hij van mening is dat
de (her)invoering of handhaving van een opkomstplicht een vanuit democratisch
oogpunt goed verdedigbare zaak is. Moge lij k heeft het feit dat hij al lange tijd in
de Verenigde Staten van Amerika woonachtig en werkzaa m is hem in de loop der
tijd sterker doe n beseffen wat de politieke en praktische gevolgen kunnen zijn van
een relatief lage opkomst waarbij niet alle groepen burgers zich op verkiezingsdag
in gelijke mate melden bij en doen gelden in het stem lokaa l. Maar hij kijkt ook
nadrukkelijk naar Nederla nd en België, waar ooit (tot 1970) een opkomstplic ht bestond respectievelijk tot op de dag van vandaag een regime van verplichte opkomst
bij verkiezingen geldt.

:E
m
--;

m

z

V\

(")

:i:
)>

v
v

m

f;
;,,:

m

)>
;:o

:::!
;,,:

m

'

- - - - - - - - ~ V\

2010 - 1 • RES PUBLICA

6
WO ORD VOO RAF

Ten aanzien va n d e Ned erlandse casus vraagt Lijphart z ich ond er meer a f of men
z ich in het debat dat uiteindelijk leidde tot de a fschaffing va n de opkomstplicht
wel rea liseerde wat de gevolgen zo uden (kunnen ) zijn in termen va n een uitee nlopende opkomst onder diverse maatschappelijke groepen . Irwin en Van Holsteyn
staan in hun bijdrage aan dit themanummer stil bij deze vraag, als ond erd eel va n
ee n bredere historische en hoofdzakelijk beschrijvende schets van de ge hanteerde
argumenten in h et politieke en parlementaire deba t dat oo it een opkomstplicht tot
gevolg had en vervo lge ns de vele pogingen die werden ondernomen om daar weer
vanaf te komen. In dat deba t, zo blijkt, speelden praktische, empirische argumenten een beduidend geringere rol dan meer normati eve. In het zoge noemd e disco urs
rondom de opkoms tpli cht in Nederla nd was er simpelweg na uwe lijks aandacht
voo r de praktische vragen naar gevo lgen die Lijphart in zijn APSA-rede formu leerde en ook in z ijn inleidende beschouwing nog de m eest pert inente vind t.
In hun bijdrage over de opkomstplicht in Be lgi ë ver trekken Dri es Verlet, Ann Ca rton en Marc Ca llen s va nuit ee n heel andere dan de Nederlandse startp os iti e. Hun
vraag is ni et zozeer hoe het geko men is en o f m en (in Nederland) beter had kunnen of moeten weten, m aa r in hun op met na me Vlaa nd eren betrekking h ebben de
analyse vrage n z ij z ich af wat verwacht kan word en al s ooit zo u worden beslot en
de opkomstplicht in België af te schaffe n. Hoe gerechtvaardigd is da n de angst
dat b epaald e groepen burgers afhaken e n de ve rki ezingen aan zich voo rbij laten
gaan? De bevindingen va n Verlet en zijn collega's wijzen erop dat de even tuele
afschaffing van de opkomstplicht we l degelijk enkele va n di e gevolgen va n over
het electoraa t als geheel gedifferentieerde opkomst heeft die door Lijphart worden
vermoed en gevreesd.
og ee n andere bijdrage in dit th emanumm er gaat specifiek in op mogelijke gevolgen va n de opkom s tpli cht. Tom va n der Mee r en Jan van Deth gaan in hun land en verge lijke nd e studi e in op het effect va n een opkomstplicht op de opkomst maar
voora l ook op and ere vormen van politieke betrokkenheid en participatie. In het
pleidooi voo r een opkoms tpli cht wordt immers ni et zelden betoogd da t de in voering erva n niet alleen directe, maar tevens enkele wenselijke indirecte neveneffec-
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ten zou hebben. De (zacht e?) dwa ng va n ee n opkomstplicht zo u een gro tere prakti sch e betrokkenh eid va n de betreffende burgers tot gevolg hebben, is de lijn van
de redenering, waartegenover echter een and ere reden ering geplaatst kan wo rden
die als kern heeft dat dwang slechts leidt tot afkeer en terugtrekkende bewegingen.
De bijdrage van Van der Meer en Van Deth geeft geen uitsluitsel over d e verm eend e
positieve da n wel negatieve neveneffecten va n de aa nwezigh eid va n een effectieve
opkomstplicht. Het d irecte maar in zekere zin tri via le effect op de opkomst is wel
degelijk aanwezig , maar de empirische aanwijzigen voor a nde re, indirecte effecten
zijn zwa k dan wel ni et aanwezig.
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En zo past de conclus ie van Van der Meer en Van Deth heel nadrukkelijk in het
oude maar voortgaande debat over het wel e n wee van de opkoms tpli cht binnen een democratisch politiek bestel. Er zijn , zoa ls ook uit de overige bijdragen
bleek , voordelen te noemen en nadelen, er is op normatieve basis veel te zeggen
voor maar eveneens tegen de invoering of handhaving van een opkomstplicht.
En vanwege het gro te belang van democratische verkiezinge n en in dat kader een
aanzien lijke opkomst bij di e verki ezingen, mag worden verwacht dat het debat
over de opkomstp licht nu noch in de nabije toekomst definitief beslist zal worden.
Al mogen we hopen dat dit debat za l worden gevoerd mede op basis van de argumenten die in de navolgende bijdragen nader op hun hi sto ri sche en emp iri sche
houdbaa rheid z ijn bekeken.

2010 - 1 • RES PUBLICA
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Stemrecht, stemplicht,
opkomstplicht:
inleiding tot het debat
Arend Lijphart

ABSTRACT

Compulsory voting was abolished in the Netherland s in 1970 without a thorough
debate about the likely consequences. On several occasions,

1 have

recommended its

retention in countries that have it and its introduction in countries that do not have
it. Compulsory voting has a positive effect on turnout and is a guarantee for equal
electoral participation by different groups in society. Howeve r, the debate is far from
closed . In particular, the relationship between compulsory voting and type of democracy (majoritarian vs consensus democracy, majoritarian vs proportional electoral systems) requires further resea rch .
KEYWORDS: compulsory voting, turnout, electoral participation, electoral systems, types of democracy

, . Inleiding
In 1970 is de afschaffing van de opkomstplicht in Nederland met grote meerderheid (91 stemmen voor en slechts 15 tegen) door de Tweede Kamer aangenom e n
(Irwin, 1974: 293). Het voornaamste arg ument was dat de burgers als ' politieke
volwassenen' moesten worden b eh and eld en dat de verp li chting om op te komen
bij verkiezingen ni et meer nodig was. De beslissing was weli swaar niet unaniem,
maar weinig co ntroversiee l. Er is zeker geen sprake geweest van een groot nationaal debat over deze kwestie (zie verder de bijdrage van Irw in en Van Holsteyn
aan dit nummer).
Wellicht had een dergelijk debat wel plaatsgevonden als men had geweten hoe
sterk de opkom st zo u dalen, voora l bij de ve rki ezingen va n de Provinciale Staten
en de gemeenteraadsverkiezingen, n a de afschaffing van de opkomstplicht (vgl.

~

m
--1
m

z

V,

(')

::i::
)>
-0
-0

m

f;

;,::

m

)>

~

;,::

,...m

- - - - - - - - ~ v,

2010 - 1 • RES PUBLICA

10
STEMRECHT, STEMPLICHT, OPKOMSTPLICHT: INLEIDING TOT HET DEBAT

Andeweg & Irwin, 2002: 74-76). Hadden de leden van de Tweede Kamer dit kunnen
voorzien? En hadden politicologen hun op de waarschijnlijkheid ervan moeten en
kunnen wijzen ? Er bestond tenslotte al literatuur over dit onderwe rp, zij het da t
deze dateerde van voor de Tweede Wereldoorlog. Zo li eten de vergelijkende studies
van Harold F. Gosnell en Herbert Tingsten, gepubliceerd in 1930 respectievelijk
1937, er geen enkele twijfel over bestaan hoe groot het effect van de opkomstplicht
op de participati e bij verkiezingen was . Recente literatuur was aan de vooravond
van de besluitvorming over de afschaffing evenwel ni et beschikbaar. En de tweede
golf van belangrijke vergelijkend e studies, bijvoorbeeld G. Bingham Powell , Jr.
(1980, 1986), Robert W. Jackman (1987), Wolfgang Hirczy (1994) en Mark N.
Franklin (1996), zou pas ruim na 1970 op gang komen .
In 1970 woonde ik in Nederland en was ik als politicoloog verbonden aan de Leidse
unive rsiteit. Ik herinner me dat ik de afschaffing van de opkomsplicht steund e,
hoewel zonder groot enthousiasme en ook zonder aan deze kwesti e veel aandacht
te sch enken. Ik kende de boeken van Gosnell en Tingsten niet, hoewel ik als stu dent aan het Principia College in lllinois van 1955 tot 1958 bevri end was geweest
met John Gosnell, de zoon van Harold Gosnell, en me daarom meer in het werk
van vader Gosnell had moeten verdiepen!
Mijn be langstelling voor dit onderwe rp werd eigenlijk pas gewekt in 1994, toen ik
werd uitgenodigd om deel te nemen aan een conferentie in Nijmegen ter gelegen heid van de 2Se verjaardag van de vakgroep politicologie. Het th e ma was 'Ci vic
Polities and Civil Society'. Een van de vragen die de organisatoren opwierpen
was: gez ien het lage niveau van politieke participatie in de meeste democratische
staten , kan participatie in maatschappelijke organisaties als een nuttige aanvulling op, en misschien zelfs als substituut voor politieke participatie dienen? Mijn
antwoord was dat politieke en maatschappelijke participatie elkaar goed kunnen
complementeren, maar dat maatschappelijke participatie niet de functie van politieke parti cipatie kan e n mag ove rnemen. In het bij z onder, zo betoogde ik, kan
de meest fundamentele vorm van politieke parti cipati e, namelijk participatie bij
verkiez ingen , nooit door andere vormen van participatie worden vervangen. Ver-
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der nadenkend over de vraag hoe een hoge opkomst bij verkiez ingen kan worden gestimu leerd, kwam ik tot de conclusie, gebaseerd op de toen beschikbare
onderzoeksresultaten , dat de opkomstplicht in dit verband de meest effectiev e
methode was. Mijn praktisch ad vies was om de opkomstplicht in te stellen in
alle democratische staten waar deze nog n iet bestond, te handhaven waar hij wel
bestond, zoals in België, en opnieuw in te stellen in Nederland (Lijphart, 1995).

u

Dit argument is teven s het centrale thema geworden van mijn presidentiële red e
bij het jaarlijkse congres van de Am erican Politica! Science Association in 1996

z

(zie Lijp hart, 1997).
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Ik sta nog steeds achter deze aanbeveling. Mijns inziens is meer dan voldoende
bekend over het effect van de opkomstplicht om een positief advies te (blijven)
rechtvaardigen. De twee belangrijkste gegevens zijn dat de opkomstplicht de participatie bij verkiezingen sterk stimuleert en dat dit in het bijzonder geldt voor de zogenaamde ' second -ord er' verkiezingen: provinciale en gemeentelijke verkiezingen
alsmede de verkiezingen voor het Europese Parlement; in feite dus alle verkiezingen behalve nationale parlements- en presidentsverkiez ingen. Hiermee z ijn echter
lang niet alle vragen definitief beantwoord. In de eerste plaats heb ik het tot dusver
gemakshalve alleen gehad over ' opkomstplicht' en niet over ' ste mplicht '. Welke
van deze twee is het meest effectief en welke plicht is het meest aan te bevelen?
Dezelfde twee vragen moeten ook worden gesteld met betrekking tot de sancties
die op niet-opkomen en niet-stemmen staan. Voorts: zijn er ook nadelen aan een
hoge opkomst verbonden? Is het democratisch om aan participatie bij verkiezingen - een essentieel democratisch recht - ook een verplichting te koppelen? Een
heel andere vraag is hoe we kunnen verklaren dat deze verplichting in sommige
de mocratische landen wel maar in andere niet bestaat.

2.

Stemplicht of opkomstplicht?

In Nederland hield de opkomstplicht enkel en alleen in dat de burgers zich moesten
melden bij het stembureau. Er bestond geen verdere verplichting om te stemmen
en men was zel fs niet verpli cht een stembiljet aan te nemen. In Be lgië is volgens
artikel 63 van de grondwet de stemming 'verplicht en geheim '. Artikel 143 van het
algemeen kieswetboek maakt voorts duidelijk dat de kiezers verplicht zijn om een
stembiljet aan te nemen en hiermee naar het stemhokje te gaan, waar zij uiteraard
blanco kunnen stemmen of het stembiljet ongeldig maken , zodat uiteindelijk een
geldige stem nooit kan worden afgedwongen. Een dergelijke verplichting bestaat
ook in Australië. Bij mijn weten bestaan er echter geen systematische gegevens
over de precieze vorm van de verplichting in andere landen met stem - of opkomstplicht - en ook geen analyses of stemplicht dan wel opkomstplicht effectiever is in
het stimul eren van participatie bij verkiezingen. Indi en er weinig of geen verschil
zou blijken te zijn , dan lijkt de minder verreikende opkomstp li cht de voorkeur te
verdienen .
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Nauw hiermee verbonden z ijn de kwesties van de straf die op het niet nakomen
van de verplichting staat en of die st raf metterdaad wordt opgelegd. De voorlo-
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pige conclus ies lijken te zijn dat dreigen met een vrij geringe boete, zoals in Bel-
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gië, Australi ë en vroeger in Nederland , voldoende is om een hoge participatie te
waarborgen en dat het niet nod ig is om veel va n de overtreders te beboeten. Het
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voorbee ld van Venezuela, waar de formele verplichting in 1993 bleef bestaan maar
alle sancties werden afgeschaft en de participatie sterk terugli ep, wo rdt vaak aangehaa ld om aan te tonen dat het afsc haffen van sanct ies in de praktij k gelijkstaa t
met afschaffing van de verp li chting zelf. Ook hi erover z ijn er ec ht er, voor zover ik
weet, geen systema ti sche gegeve ns en analyses.

3.

Voordelen en nadelen van een hoge opkomst

Over de wense lij kheid va n een hoge opkomst bestaat weinig one nigheid. In de
eerste plaats is vrijwel iedereen het erover eens dat het algemeen kiesrecht een
essenti ële eigenschap is van de democratie en dat een krachtige democratie alleen
kan bestaan als de burgers zich betrokken voelen bij het politieke gebeuren en metterdaad gebruikmaken van hun kiesrecht. Een lage opkom st daare ntegen, vooral
als die beneden de 50 procen t ligt, betekent een ernsti g probleem voor de democra ti e. Ku nnen we nog steeds va n de mocrati e - een "government by the people "
in de woorden van Abraham Lin coln - sp reken als de meerderh eid van de burgers
verki es t om niet mee te doen ?
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Een tweede voordeel van hoge opkomst is dat er geen gro te ve rschillen kunnen
optreden in de opkoms t door versc hillende groepen in de sa menlevi ng, dat w il
zegge n dat deze groepen redelijk evenredig vertegenwoo rdigd worden. Bij een lage
opkomst is de kan s groo t dat leden van bepaalde groepe n in grotere aanta ll en
opkomen dan deze van andere groepen , wat een oververtege nwoordiging enerz ijds en ondervertegenwoordiging anderzijd s oplevert. In mijn toespraak tot de
American Politica ! Science Assoc iati on in 1996 heb ik er de nadruk op gelegd dat
deze over- en ondervertegenwoordiging in het bij zonder bedenkelijk is, omdat toch
a l bestaande klassen ve rschillen erd oor nog verd er vergroot worden: welgestelde
burgers komen meer op dan minder welgesteld en; zij zi jn daarom oververtegenwoord igd; hun belangen worden beter behartigd ; en hun (co nservat ieve) partijen
worden bevoordeeld. Het baanbrekende artikel van Irwin (1974: 299) levert zeer
duid elijke gegevens op over de versch ill en in opkomst tu ssen burgers van hogere
en lagere sociaa leconom ische klassen (gemeten aan de hand van hun verschillend e
opleidingsni veaus); Sidney Verba , Norma n H. Nie en Jae-on Kim (1978: 7) maakten hiervan een grafiek die dit verband verder verduidelijkt. Vooral interessan t
is ni et alleen dat de opkomst in 1970, zonder opkomstplicht, geleidelijk oploopt
van gemiddeld 69 procent voor de laagste groepen tot 87 procent voor de hoogste
groep, maar ook dat in 1967, met opkomstpli cht en een ge midd elde opkomst bove n
de 90 procent, dezelfd e tend ens nog steeds enigermate aanwezig is.

f-

LIJ

s ~------RES PUBLICA • 2010 - 1

13
STEMRECHT, STEM PLI C HT, OPKOMSTPLICHT: INLEIDING TOT HET DEBAT

In dezelfde toespraak citeerde ik reeksen andere o nd erzoeksresultaten , die vrijwel
unaniem wij zen op de ongelijkheid in opkomst door en vertegenwoordiging va n
hogere en lagere klassen. Een rece nt th ema numm er va n Electoral Studies zet echter vraagtekens achter deze co nclu sie. De redacte uren va tten de res ultaten van de
zeven artikelen in dit numm er als vo lgt sa men: "The main finding of this volume
is that turnout does not ma tter a grea t dea l, no matt er what method, dataset or
period of time the authors apply. The va riou s co ntribution s eac h demonstrate that
overa ll e ffects are minimal. Where they ca n be observed , th ey do not point in the
o riginally ex pected direction th at low turnout ha rm s left-of-centre parties. We can
co ncl ude th at one of the main wo rries about low turnout expressed by Lijphart
(1997) a mong others is not borne out in empirica! analysis " (Lutz & Marsh , 2007:
544). Omda t de tegenstellin g tussen deze conclusie en eerdere onderzoeks res ultate n zo groo t is, lijkt ve rd er onderzoek geboden. Het laats te woord over deze
kwes ti e is nog lang ni et gezegd.
Klassenverschillen in opkomst en vertegenwoordiging zijn natuurlijk ni et de en ige
soort verschillen die z ich bij lage opkomst kunn en voordoen . Er z ijn bijvoorbeeld
ook duidelijke ve rschill en tu ssen leeft ijd sgroepen : oudere kie zers stemmen meestal
in grotere aantall en dan jongere (Wa tten berg, 2008) . En zelfs als bewezen kan
worden dat som mige, of zelfs de meeste, va n deze ve rschillen wein ig uitmaken ,
dan blij ft de conclusie standhoud en dat ee n hoge opkomst de enige manier is om
een grote mate van gelijkheid of evenredigheid te garanderen. Bovendien, zelfs als
een hoge opkomst in dit opz icht gee n groo t voo rd eel is, kan deze zeker niet als een
nadeel beschouwd worden.
Een laa tste voo rdee l van hoge opkomst, waarover zo goed a ls gee n verschil van
mening bestaat, is dat participatie b ij verkiezingen de belangs telling voor en participatie in andere vo rmen van po lit ieke activiteiten kan st imul e ren. Al in 1964 namen Bernard Berelson en Gary A. Steiner de volgende stellin g op in hun inven taris
van op d it pun t releva nte we tensc hap pelijke bevindingen: "Peop le w ho participate
in polities in one way are likely to do so in another".
Er is echter toch één nad eel dat so ms ge noemd wordt, namelijk een hoge opkomst
die veroorzaakt wordt doo r een e rnstige politieke en/ of sociaaleconomische cri -
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sis . Voor politicologen di e dit prob leem benadrukken - va n Tingsten (193 7: 225)
tot Seymo ur Martin Lipset (1960: 140-52, 218-219) - speelt hierbij het schrikwek-
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ieder geval kan dit probleem niet als een nadeel van de opkomstplicht beschouwd
worden. Het doel van de opkomstplicht is immers een stabiel hoge opkomst, niet
plotse stijgingen in de opkomst.

Argumenten pro en contra
stemplicht of opkomstplicht

4.

Wanneer ik de wenselijkheid van de opkomst- of stemplicht te berde breng in gesprekken met mensen die over dit onderwerp niet eerder nagedacht hebben, is hun
reactie vrijwel unaniem negatief: stemmen mag enkel en alleen een recht zijn en
verplicht stemmen is een ondemocratische aantasting van de individuele vrijheid.
De meesten zijn echter wel gevoe lig voor mijn (tegen)argumenten. Het all ereerste
tegenargument is dat burgers in democratische landen verplicht zijn om in het
algemeen belang een groot aantal andere daden te verrichten, zoals belasting betalen, militaire dienstplicht, zitting nemen in jury's, leerp li cht , waarvan de meeste
de individuele vrijheid veel sterker beknotten.
In de tweede plaats, zelfs als er formeel een 'stemplicht' bestaat, kunnen burgers aan
deze verplichting ontkomen door blanco of ongeldig te stemmen. Stemplicht houdt
in feite weinig meer in dan opkomstplicht. Toch is het voordeel van de opkomstplicht
dat het volledig duidelijk is dat aperte tegenstanders van verplicht stemmen het
recht hebben om expliciet te weigeren eraan deel te nemen. Om deze reden geef ik
de voorkeur aan de opkomstplicht , ongeveer in de vorm die voor 1970 in Nederland
bestond. De ervaring met de Nederlandse opkomstplicht bewijst bovendien dat, hoewel veel mensen spontaan zeggen dat ze het recht willen hebben om niet te stemmen, bijna niemand , eenmaal bij het stembureau gearriveerd, van dat recht gebruik
maakte en weigerde om een stembi ljet aan te nemen en in te vullen.
Een a lgemeen-theoret isch argument voor verplicht stemmen is af te leiden uit de
rational -choice theorie. De co ll ectieve actie van deelnemen aan verkiezingen is
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noodzakelijk om een democratisch bestuur tot stand te brengen, maar voor de
individuele burger is bijna geen objectief nut verbonden aan het uitbrengen van
z ijn of haar stem. Niet stemmen is daarom een vorm van free riding, dat wil zeggen profiteren van wat andere burgers doen zonder er zelf aan mee te doen. De
algemene remedie die de rationa l-choice theorie voor free riding voorschrijft is om
dit gedrag te verbieden. Voor participatie bij verkiezingen betekent dit dat stemmen
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verplicht moet worden - en vo lgens de logica van dit argument liever in de vorm
van stemp licht dan van opkomstplicht , want burgers die wel opkomen maar niet
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Een tweede algemeen-theoretische redenering die uitmondt in een aanbeveling tot
de instelling van een opkomstplicht is te vinden bij Verba, Nie en Kim (1978: 6).
Zij vragen zich of hoe het democratisch gelijkheidsprincipe bij verkiezingen het
best te realiseren is en concluderen dat hiervoor regels voor zowel een maximum
(een 'ceiling') als een minimum (een 'floor') nodig zijn: "Each citizen is allowed
one and only one vote, thereby removing any differences among citizens in their
amount of influence over the electoral outcome. Such a ceiling goes a long way
toward equalizing politica! participation, but it does not eliminate the possib ility
that citizens will differ in their use of the franchise. Turnout is usually related to
socioeconomic status. Thus it may be necessary to place a floor under politica!
activity as well, to make it compulsory" (cursivering A.L. ).
Een prakti sch voordeel van verplicht opkomen dat vaak genoemd wordt, zelfs al
door Gosne ll (1930), is dat verkiezingscampagnes zich de moeite en vooral ook de
kosten kunnen besparen om de kiezers te stimuleren om naar de stembus te gaan.
Hierdoor kan de rol die geld bij verkiezingen spee lt worden teruggedrongen. Gosnell (1930: 185) betoogt dat "elections are therefore less costly, more honest, and
more representative". De logica lijkt sterk, maar mij is geen onderzoek bekend dat
systematisch onderzoekt of deze stelling empirisch klopt.
Ten slotte kom ik terug op het fundamentele punt dat ik in het begin van deze
inleiding heb benadrukt: als een stabiel hoge opkomst wenselijk is, dan is de opkomst- of stemplicht, die een hoge opkomst immers zo goed als garandeert, ook
wenselijk. Dit verband is duidelijk bewezen. De enige vragen die nog overblijven
zijn hoe groot precies het effect van deze verplichting is en of de vorm van de verplichting en de sancties op het niet nakomen ervan dit effect in belangrijke mate
beïnvloeden.

s.

Welke landen kennen de opkomst- of stemplicht?

Het is betrekkelijk eenvoudig om een lijstje te maken van de democratische staten
waarin een opkomst- of stemplicht bestaat. Minder gemakkelijk is het om een
verband te ontwaren tussen deze verplichting en verschillende soorten democratie. Een hypothese die ik plausibel vind, is dat er in dit opzicht een verschil kan
bestaan tussen meerderheids- en consens usdemocratieën. Zuivere meerderheidsdemocratieën worden gekenmerkt door tweepartijenstelsels, regeringen gevormd
door de meerderheidspartij, meerderheidskiestelsels (districtenstelsels), politiek
machtige regeringen en zwakke parlementen, en pluralistische pressiegroepen.
Zuivere consensusdemocratieën daarentegen worden gekenmerkt door veelpartij-
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enstelsels, coalitie-kabinetten, evenredige vertegenwoordiging, een mac htsba lan s
tussen regering en parlement, e n corporatistische pressiegroepen . Deze vijf contrasterende eigensch appen vormen de eerste dimensie van het ve rschil tus sen de
twee soort en democratie; de tweede dimensie, die te maken heeft met het verschil
tussen federale en unitaire staten, is in dit verband niet releva nt. In de praktijk zijn
er slechts enkele landen die z ich dicht bij de z uivere vorm van consens us- of va n
meerd erh eidsd em ocratie bevinden: de meeste landen liggen tuss en de twee polen
in . In mijn vergelijkende st udi e van 36 democratische la nden in de periode 1971 -96
heeft, kwantitati ef uitgedrukt , Zwitserland de hoogste score voor consensusde mocrati e ( + 1,87) e n Jamaica d e laagste (-1,83) . De gemiddelde score is 0,00 en 20
land en hebben sco res hoger dan 0,00 and 16 lager dan 0,00 (Lijphart, 1999: 312) .
Mijn hypot hese is dat de opkomst- of stemplicht beter past bij de consensusdemocratie dan bij de meerderheid sdemocrat ie. Evenredige vertegenwoordiging is
namelijk een fund a mentele eigen schap van de consensusdemocratie, niet alleen
als een formule voo r het vertalen van stemmen in zetels maar ook met de fundamentele doel stelling om de ve rtegenwoordigers va n de verschillende groeperingen
in de sa men leving eve nredig gewicht te geven in de politieke besluitvorming. Di e
evenredigheid kan alleen gegarandeerd worden door een hoge opkomst - en voor
een hoge opkomst is opkomst- of stemplicht nodig . In Nederland zijn de eve nredige ve rtegenwoo rdiging en stemplicht/opkomstplicht bijna gelijktijdi g ingesteld
en het a rgum ent dat de twee logisch met e lkaar ve rbond en ware n, speelde daarbij
een rol.
Empiri sch blijkt mijn hypo these echter zeer zwak te z ijn. Va n de 7 landen die in
de jaren tu ssen 1971 en 1996 stem - of opkomstplicht kenden, bevinden zich er
4 (Australië, Costa Rica , Griekenland en Venezuela) aan de kant va n de meerderheidsdemocratie met scores lage r dan 0,00 e n slechts 3 aan de kant van de
consensusdemocrat ie (Be lgië, Itali ë en Luxemburg). De gemiddelde score voor de
7 landen is echter wel positief: + 0,13, vergeleken met een gem iddelde score va n
-0,02 voor de 29 landen zond er opkomst- of stempli cht. Dit verschil is echter minimaal en weinig indrukwekkend.
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Wel blijkt er een duidelijk verband te z ijn met het kiesstelsel va n evenredige vertegenwoordiging. Van de 7 land en m et stem- of opkomst plicht in de pe riode van
1971 tot 1996 werden de parl em en ten va n 6 landen met evenredige ve rtegenwoordiging en slechts één (Australië) met een di stricte nstelse l geko zen, ve rgeleke n met
een vrijwel gelijke verhouding va n 15 tot 13 in de landen zond er opkomst- of
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redige vertegenwoordiging. Australië is dus geen heel duidelijk uitz onderingsgeval.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de meeste landen met evenredige
vertegenwoordiging geen opkomst- of stemplicht kennen.

6.

Slotopmerking

Om het verband tussen opkomst- of stemplicht enerzijds en soorten democratie en /
of belangrijke democratische regels en instellingen anderz ijds nader uit te zoeken is
het waarschijnlijk nodig om in individuele gevallen te onderzoeken welke beweegredenen hebben geleid tot het instellen van de verplichting om te participeren. Het is
wellicht ook verhelderend om gevallen van de afschaffing van dez e verplichting en
gevallen waar opkomst- of stemplicht ernstig overwogen maar uiteindelijk niet aangenomen is, bij dit onderzoek te betrekken. Over deze kwestie is echter niet alleen
het laatste woord, maar z elfs het eerste woord nog niet of na uwelijks gezegd.
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Nieuwe vragen,
oude antwoorden
Het debat over de opkomstplicht in Nederland
Galen lrwin en Joop van Holsteyn

ABSTRACT
Are nd Li jpha rt has gene rated recent d iscussio n o n the top ic of co m p ul so ry voting
withi n politica l science. He also notes t hat the re was not a broad d iscussion in The
Netherlands co ncernin g the re pea l of compul sory voting in 1970 and asks w hethe r
the re wou ld have been m o re d iscussio n if t he me m bers of Pa rli ame nt had bee n awa re
of t he conseq uences of repea l (i.e. lowe r turn o ut, class and age disc repancies in turnout) . An d co uld politi ca l scie ntists have wa rn ed me m bers of pa rl ia m e nt of th ese consequences? Our co nt ribution exa m ines t he conte nts of t he pa rlia m e ntary deba tes ove r
compulsory voting, in pa rtic ular at t he tim e of repeal. lt concl udes that the arg um ents
in Parliame nt ce nte red o n t he ri g hts and duties of a citizen in t he state a nd t hat the re
was li ttle o r no discuss io n of t he co nseq ue nces of re pea l. Data we re ava ila ble th at
cou ld have m ade it possib le fo r po litica! scientists to m a ke fai rly acc urate predictions
concerning the co nsequ e nces of appea l. Th is, however, was not a n element of the
pa rli am e nta ry de bate.
KEYWORDS : compulsory voting, proportional representation, turnout, Dutch
parliamentary debate
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gedeelt elijk op te losse n door de invoering van een opkomstplicht. Niet veel later
trouwens achtte Jan Marijnissen, toenma lig fractieleider in de Tweede Kamer voor
de Socialistische Partij (SP), het vanwege de lage opkomst bij de Provinciale Staten verkiezingen van 1999 eve neens " tijd om eens nadrukkelijk te denken over een
herin voering van de opkomstplicht " (Marijni sse n, 1999). Dat z ijn pleidooi "wei nig
bijval" kreeg (de Boer et al. 2000: 73), is minder relevant dan het simp ele feit dat
een prominent prakti serend politicus een dergelijk pl eidooi hield .
De APSA-rede va n Lijph art en publi ca tie ervan in ee n gezaghebbend wetenschappelijk tijd schrift lijken mede te hebben geleid tot ee n toename van aa ndacht voor
het vraagstuk 'opko mstpli cht'. Op conferenties komt het onderwerp bijvoorbeeld
aa n bod , zoals in 2005 te Lille op het door het In stitut d 'Etude Politi q ue georganiseerde congres over 'Le Vote Obligatoire' en in een workshop 'Compu lsory Voting:
Principl es and Practice' tijdens de in 2007 te Helsinki gehouden joint sessions va n
de European Consortium for Politica! Resea rch . Recenteli jk versch een ook een eerste Enge lstalige monografie waarin ac ht ergrond en werking va n de opkomstp licht
in internationaal vergelijkend perspectief worden geanalyseerd e n beschreven
(Birch , 2009), en nu is er dit themanummer van Res Publica.
Het is tegen deze achtergrond passend dat juist Arend Lijphart de voorzet voor dit
thema numm er heeft geschreven. Hierin geeft hij een korte samenvatting van de
in z ijn ogen meest stee khoud ende redenen voor (h er)in voering van een opkomstplicht. Ook stelt hij een aa ntal hieraa n gerelateerde onderzoeksvragen. Enkele vrage n, zoa ls " Welke van deze twee verplichtingen [opkomstpli cht of stem plicht] is
het meest aan te bevelen? (... ) [Z] ijn er behalve voordelen ook nadelen aan een
hoge opkomst verbo nden ? Is het wel democratisch om participatie bij verkiezingen
(... ) ook een verpli chting te koppelen? Een heel andere vraag is hoe we kunn en
verklaren dat deze verpli chting in so mmige democratische landen wel maar in andere niet bestaat", kunnen slechts worden beantwoo rd op basis van door de tijd en
over landen vergelijkend o nderzoek en va ll en buite n het bereik van deze bijdrage
(zie hiervoor o.a. Birch, 2009 ; z ie ook de bijdrage van Van der Meer en Van Deth
aan dit nummer) .
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In zij n beschouwing stelt Lijphart echter enkele vragen die speciaal op Nederland zijn
gericht. Deze vragen zijn richtinggevend voor de navolgende bijdrage, die zich exclusief op de Nederlandse casus richt. Lijphart stelt ten eerste dat in Nederl and geen
sprake is geweest va n ee n groot, nationaal debat over deze kwestie. Misschien, zo
vraagt hij zich af, zou een dergelijk debat hebben plaatsgevonden als men het voordeel va n w ij sheid ac hteraf had bezeten en zo u hebben geweten wat de invloed van
afscha ffing va n de opkomstplicht op de opkomst bij ve rkiezingen zo u zijn geweest.
Hij vraag t zich vervolgens a f: "Hadden de leden va n de Tweede Kam er dit kunnen
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voorzien? En hadden politicologen hen op de waarschijnlijkheid ervan moeten en
kunnen wijzen?". Ook hier komen wij op terug (zie ook Aarts, 2001), maar voordat
deze vragen worden besproken zal de geschiedenis van invoering en afschaffing van
de opkomstplicht worden geschetst. Ook zal onderzocht word en of de argumenten
die Lijphart nu aanvoert voor de invoering van een opkomstplicht een rol hebben
gespeeld in de discussie rondom deze invoering en afschaffing.

2.
2.1.

Stemplicht en opkomstplicht
Stem- of opkomstplicht in Nederland

Een stem- of opkomstplicht - over de terminologie zo dadelijk meer - werd in
Nederland geïntroduceerd in de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798
(Co mmissie-Berger, 1967: 10). Alleen als men was ingeschreven in het openbare
stemregister kon men een stem uitbrengen in de zogeheten Grondvergaderingen of
kon men enige functie in het openbare bestuur of een publiek ambt bezetten of van
een pensioen genieten. Als men in drie achtereenvolgende jaren in de Grondvergadering zonder reden vers tek li et gaan, kon men in de daaropvolgende drie jaren
van deze voorrechten worden uitges loten.
Deze bepaling verdween met de Franse overheersing en het duurde tot het einde
van de vo lgende eeuw voo rdat de ste mplicht nogmaals ter sprake kwam . Tijdens
de bespreking van de Kieswet van 1892 werd door rooms-katholieke afgevaard igden een amendement ingediend dat een straf van 2 gulden bij een eers te overtreding, en van 10 gulden bij een tweede overtreding binnen een jaar, voor abstentie
zo u opleggen. De Kieswet werd door minister Tak van Poortvliet echter ingetrokken voordat dit amendement in behandelingen werd genomen. Na verkiezingen
werd in 1895 door de nieuwe minister, Van Houten , een wetsontwerp ingediend
waarin de stemplicht niet was opgenomen. Een katholiek Kamerlid diende daarop
een amendement in om dit vervo lgens uit angst voor de mogelijk al te vergaande
gevolgen in te trekken toen de minister er een portefeuillekwestie van maakte. Een
minder bevreesd collega-Kamerlid nam het amendement over, maar met 66 tegen
25 stemmen werd het wijzigingsvoo rstel toch verworpen (de Vos va n Steenwijk,
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In 1917 werd de Nederlandse Grondwet grondig gewijzigd, onder meer om een
stelsel van evenredige vertegenwoord iging en het algemene kiesrecht voor mannen in te voeren. In het in 1915 ingediende ontwerp had de regering (in artikel
80) voorgesteld het mogelijk te maken via de gewone wet de uitoefening van het
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kiesrecht te verplichten. Vanuit de Tweede Kamer klonk ve rvo lge ns het ve rlangen
om deze 'fa cultatieve ' bepa lin g in een krachtiger 'imperatief' voorschrift om te
zette n. Met name de katholieken waren voorstander van ee n stem pli cht; zij wa ren
wellicht of misschi en wel waarschijnl ijk "beducht dat zonder stempli cht ee n deel
va n hun kiezers thui s zou blijven, zoals ze van oudsher gewend wa ren te doen in
d is tri cten die bij voo rbaat gewo nn en dan wel verloren waren " (va n Klinken, 2003:
511 ) . De regering liet z ich door de vo lksvertegenwoord iging overt uigen en veranderde het voors tel door de volgende bepa ling: " De uitoefening va n het kiesrecht
is verplicht vo lgens regels in de wet te stellen" (in Hu ar t, 1925: 129). De socia li st
Schaper vo nd dit te ver gaan en diende een amendement in om terug te keren naar
de facultatieve tekst. De antirevolu tiona ir Beumer diende zelfs een amendement in
om de verplichting geh eel te la ten vallen. Minister Cort va n der Linden ontraadde
beide ame ndementen erns tig, waarna Beumer zijn amendement introk. Schaper
hi eld weliswaar voet bij stuk, m aa r had uiteindelijk geen s ucces. Zijn amendement
we rd met 53 tegen 25 stemmen verworpen, zodat het voornoemde lid 4 van artikel
80 in de Grondwet werd opgenomen (Verplanke, 1965 : 81-84).
Bij de eerste nationale ve rkiezingen m et algemeen mannenki es recht en evenredige vertegenwoord iging va n juli 1918 was de opkomst ond er de 1.517.380 kiesgerechti gden ruim 88 % ; in latere jaren zou het opkomstpercentage tot boven de
90 st ijgen. Tege nwoordig zo u men waarschijnlijk bij zo nd er tev reden z ijn met een
derge lijk resultaat, ma a r voor de Kam erl eden van toe n was dit res ultaa t veeleer
tele urste ll end, zo ni et ee n regelrecht " fi asco" (Huart, 1925: 167). Bijna 200.000
ma nn en hadden z ich blijkbaar ni ets va n de verplichting aangetrokke n . Met zo
veel overtred ingen va n de ve rpli chting te s temmen bl eef vervo lgin g trouwen s beter
ac hterwege (Verplanke, 1965: 84) Bij de behandelinge n va n de wijzigingen van
de Grondwet om onder meer het vrouwenkiesrecht een grondwettelijke basis te
geven, werd nu door de Ka mer echter wel aa ngedro ngen om ook op dit punt de
Grondwet te wij zigen. De rege ring gaf toe dat de eerste erva ring " niet bemoedigend" was geweest en stelde voor lid 4 va n artikel 80 te wij z igen in "De wet kan
de uitoefening van het kiesrecht verplicht stellen". Een amendement van de antirevolutionair Rutgers werd echter met 50 tegen 31 aanvaard, zodat de stemplicht
uit de Grondwet verdween. Een volgend amendem ent van de an tirevoluti onair
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Beumer om het dan ook uit de Kieswet te schrappen we rd echter met 50 tegen 35
verwo rpen. De eerste in veler ogen zo teleurstellende ervaringen met de opkomst-
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bepaa ld ni et uit te sluit en dat het toch teleurstell e nd e eerste verkiezingsresultaat
van de SOAP ond er het nieuwe ki esstelsel (vgl. Klinken, 2003: 534) in dit ve rband
mede een ro l heeft gespee ld.
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Daarna werden bij vrijwel alle voorgestelde wijzigingen van de Kieswet door vooral protestantse (met name ARP) en sociaaldemocratische (SOAP) volksvertegenwoordigers vo orstellen gedaan om de stemplicht uit de wet te verwijderen, heel
lange tijd zonder het beoogde effect. In 1923 bijvoorbeeld werd een amendementBeumer (ARP) met die strekking verwopen, zij het bijzonder nipt: in eerste instantie staakten namelijk de stemmen (39-39), maar de volgende dag werd het
wijzigingsvoorstel met 42 tegen 39 toch verworpen. In 1925 stelde de regering voor
om de strafsanctie te laten vervallen, maar door een aangenomen amendement
va n de rooms-katholiek Wintermans (43 tegen 30) werd de sanctie gehandhaafd.
Een amendement van de sociaaldemocraat Vliegen om de stemplicht geheel te laten vervallen werd met een iets ruimere meerderheid van 45 tegen 28 verworpen.
In 1928 di ende de SGP een motie in die in 1929 met 40 tegen 30 stemmen werd
verworpen. In 1933 was het nog eens Beumer die een amendement indiende om
de stemplicht te doen schrappen, maar zijn voorstel werd, nu met 49 tegen 32
stemmen, verworpen. En in 1935 was het de sociaaldemocraat Drees die het zoveelste voorstel tot schrappen va n de verplichting deed, dat m et 44 tegen 39 werd
verworpen.
De positie van de protestantse politici en partijen, met name ARP en SGP, moet
overigens wel worden begrepen in het licht van een vraags tuk dat dwars door het
deba t over een opkomstplicht heenliep, te weten het vrouwenkiesrecht. De moeite
met of afkeer van deze specifieke rol van de vrouw in het maatschappelijke en
politieke leven kan in het debat over de opkomstplicht de bron zijn geweest van
(verzwegen) argumenten. Op zijn minst bezo rgde de combinatie va n opkomstplicht en vrouwenkiesrecht van aanvang af een hoogst onbehaaglijk gevoel: "Voor
het eerst [in 1922] trekken ook de Nederlandse vro uwen ter stembus, dank z ij een
in iti atief van het kamerlid Marchant. De protestants-christelijke partijen hebben
tegengestemd. Ze z ijn tegen vrouwenkiesrecht. Maar nu het tóch gekomen is, en
nu er zelfs stemp licht voor de vrouw geldt, wat moet er nu gebeuren? Beginselvast
blijven? De protestantse politici rillen bij de gedachte aan de gevolgen " (van Kaam,
1964: 64-65; z ie ook van de Velde, 1994; voor de SGP z ie Post , 2009).
De Tweede Wereldoorlog was in de strijd tegen de opkomstplicht veeleer intermezzo dan breuk (vgl. Daalder, 1986) en een jaar na de oorlog werd de draad
dan ook opgepakt. Bij de kieswetswijziging 1946 was het de regering die, al in
december 1945, voorstelde de stemplicht te laten verva ll en, "aangezien eenerzijds
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de ges telde sanctie niet het daarvan verwachte effect heeft gehad, anderzijds met
grond vertrouwd mag worden, dat onder de huidige omstandigheden het poli-
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tieke vera ntwoord elijkheidsbesef van het Nederlandsche volk van dien aard is , dat
ook zonder dwang aan de verkiezingen zal worden deelgenomen" (geciteerd in
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rooms-katholi ek Ruys de Beerenbrouck om de opkomstpli cht als complement van
de evenredige vertegenwoordiging te handhaven werd met 37 tegen 36 stemmen
aangenomen. Bij de kieswetswijziging van 1948 werd vervolgens de strafsanctie
voor abstenti e zel fs verhoogd va n 3 naar 5 gulden; alleen de antirevolutionairen
stemd en tegen . In 1951 werd de Kieswet aangepast, ond er meer om duidelijk te
stellen dat het hier een opkomst- en niet een stemplicht betrof, maa r amendementen tot afschaffing werden dit keer niet ingediend. De wijzigingen werden
zonder hoofdelijke stemming aangenomen (Verplanke, 1965 ; Commissie-Berger,
1967; Verboom, 1967) .
In 1965 stelde de regering nogma als enkele wij z igingen in de Kieswet voor, waaronder een verhogin g van de geldboete van 5 tot 25 gulden, wat later werd teruggebrach t tot 15 gulden. De antirevolutionair Schakel probeerd e in de hoop "dat
na zeven mislukte pogingen de achtste poging in deze reeks eindelijk succes zo u
hebben " (Verboom , 1967: 183) nog maar eens om de opkomstplicht uit de Kieswet
te schrappen , maar z ijn amendement werd met 98 tegen 30 stemmen ve rworpen
(Commissi e-Be rger, 1967: 17). Deze sch eve stemverhouding geeft echter niet geheel co rrect aan hoe de men ingen over de opkomstplicht lagen , aangezien een
van de motiva ties va n de (overigens verdeelde) sociaaldemocraten om tegen het
amendement te stemmen was dat het op dat mom ent niet opportuun was. Om de
disc uss ie erover beter te voorbereiden werd desalni ettemin op initiatief va n Scheps
(PvdA) in de Kamercommissie voor binnenlandse zaken - op typi sche Nederlandse wij ze - in juni 1966 een ad hoc Adviescommissi e opkom stplicht ingesteld , onder
voorz ittersch ap van J.J .A. Berger, op dat mom ent burgemeester va n Groningen en
lid van de PvdA.
Deze naar de voorzitter vernoemde Commissie-Berger rapporteerde op 15 november 1967. De overgrote m eerderh eid van de commissie adviseerde de opkomstplicht af te schaffen . Alleen de liberaal F. Korthals Altes wenste de opkomstplicht te
handhave n. Commi ssielid I. N.Th. Diepenhorst (CHU) stemde ni et zond er meer in
met a fschaffing, maar wild e door middel va n een tijdelijke afschaffi ng tijdens een
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proefperiod e vastst ellen of voldoende ki ezers vrijwillig hun stem zoud en blijven
uitbrengen . In aug ust us 1968 ste mde de Kiesraad in met de conc lu sies van deze
com missie ; bij meerderheid steld e de Kiesraad zich acht er afsc haffi ng van de wet telijke opko mstplich t (Han delingen Kamer Zi tting 1968-1969, 9181, nr. 5, Bijlage 1,
2 december 1968). De in august us 1967 ingeste lde sta atscommi ss ie Ca ls-Donner
brach t niet eerder dan in maart 1971 ad vies uit over een eventuele a lgehele herziening van de Grondwet en daaraan gerel ateerde wij zigin gen in de Kieswet. De
opkomstplicht was toen reeds afgeschaft. Op 18 februari 1970 vergaderde Tweede
Kamer namelijk over het voorstel de opkomstpli cht af te schaffen. De argumenten
voor en tegen uit dit debat, evenal s de argumenten die lange re tijd werden geha n-
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teerd, zu ll e n hieronder worden besproken. Twee dagen later werd met 91 tegen 15
het wetsontwerp aangenomen en na behandeling en eveneens aanname in de Eerste Kamer werd de verplichting afgeschaft , zodat de kiezer op 18 maart 1970 voor
de eerste maal na een halve eeuw niet meer verplicht werd voor de Provinciale
Staten te stemmen. De opkomst lag met 68,9% beduid e nd onder de 94,6% die in
1966, on der het oude regime, werd genoteerd.

2.2.

Pas op de plaats: kies-, stem- of opkomstplicht?

Tot nu toe wordt over zowel stemplicht a ls opkomstplicht gesproken, zonder dat
vo ldoende duidelijk is gemaakt of dit synoniemen dan wel te onderscheiden concepten zijn. In het Engels domineert een enkel begrip - compulsory voting - om
de betreffende verplichting van de kiezer aan te geven (zie ook Birch, 2009: 2-7),
maar in het Nederlands wordt een onderscheid gemaakt tussen kies-, stem- en
opkomstplicht. Deze worden omschreven door onder anderen Verplanke (1965:
78) . Een kiesplicht houdt volgens hem in " dat de kiezer gedwongen is een keuze
te maken uit een aantal candidaten". Mocht men bij een eventuele (her)invoering
va n deze kiesplicht de ze variant prefereren, dan zou men wellicht de keuze "geen
enkele van de (bovenstaande) kandidaten " op het stembilj et kunnen toevoegen
om de kiezer de gelegenheid te bieden aan te geven dat hij/z ij niet door een van
de beschikbare kandidaten vertegenwoordigd wenst te worden (vgl. Oversloot, van
Holsteyn & van den Berg, 2002; Birch, 2009: 147). Overigens zou en ig technisch
vern uft nod ig z ijn om onder dit regime te controleren of de kiezer in feite een keus
heeft gemaakt zonder dat het karakter van een geheime stemming verloren gaat.
Vanwege onder meer deze bezwaren wordt de mogelijkheid van een daadwerkelijke kiesp licht slechts zelden bepleit.
Een stemplicht houdt vo lgens Verplanke (1965: 78) in "dat men een stembiljet in
ontvangst moet nemen , doch de vrijheid heeft het terstond blanco in de stembus
te steken" en bij een opkomstplicht moet men zich melden op het stembureau
"zo nder dat men wordt verplicht een stembiljet in ontvangst te nemen" (zie ook
Commiss ie-Berger, 1967: 11). Onder artikel 80 van de Grondwet van 1917 was het
niet helemaal helder of er, in de terminologie van Verplanke, sprake was van een
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stem- dan wel van een opkomstplicht. Het artikel stelde en igszins dubbelzinnig :
"De uitoefening van het kiesrecht is verplicht ( ...) ". De Commissie-Berger legde vele
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wet bepaalde, dat ieder die volgens de kiezerslijst bevoegd was tot de keuze mede
te werken, verplicht was binnen de voor de stemming bepaalde tijd ter uitoefening
van zijn kiesrecht aan te melden bij het stembureau" (Commissie-Berger, 1967: 12 ;
cursivering in origineel). Deze evenmin glasheldere frase zou kunnen impliceren
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dat hi er toch sprake was van een stemplicht. De commissie wijst echter ter toelich ting op de manier waarop kennelijk met het artikel werd omgegaan: " In de praktijk
is deze plicht echter verstaan als een opkomstplicht". Dat zo u betekenen dat bij een
formele omschrij ving van een s templi cht in feite een opkomstplicht werd verstaan,
zoa ls al in 1925 werd verondersteld door Huart: "Reeds bij de totsta ndkoming van
dit vierde lid had men uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat het zonder inbreuk op
het gehei m der stemming onmogelijk ware, den kiezers de verplichting op te leggen om een geldige stem uit te brengen [d.w.z . een kiesp li cht in termen van Verplanke; de a uteurs]. Zoo moest men z ich wel tevred en s tellen met het mindere, den
opkomstplicht. In de afdelingen der Tweede Kamer, van w ie de wensch naa r een
imperatief voorschrift is uitgegaan, werd onder stemplicht verstaan de verpli chting
tot opkoming ter stembus. Op wien de kiezer zijn stem uitbrengt , of hem het stembiljet on ingevuld laat, moet hij ze lf weten. Daarop controle uit te oefenen zou met
het beginsel van geheime stemming niet vereenigbaar z ijn ".
Pas in 1951 werd de Kieswet gewijzigd om de onduidelijkheid over stem- of opkomstplicht definitief weg te nemen. Bij deze w ij ziging is gesteld dat men slech ts verplicht
was zich bij het stembureau te melden, maar ve rvol gens niet ve rpli cht was een stembiljet in ontvangst te nemen, laa t staan daadwerkelijk een stem uit te brengen.

3.

3. 1.

Voor of tegen de opkomstplicht
Argumenten voor en tegen de opkomstplicht

In de bijdrage aan dit nummer van Res Publica herhaalt Lijphart de in zijn ogen
belangrijkste argumenten voor (her) invoer ing van een opkomstp li cht (vgl. Birch
2009: 40-58) . In zijn toespraak a ls president van de APSA had hij eerder vijf
redenen genoemd waarom een lage opkoms t een serieus probleem voor de vertegenwoordigende democratie zou vormen. Van cruciaal belang was dat "unequa l
participation spe li s unequal influ ence" (Lijphart, l 997: 1). In zijn voorliggende bijdrage hamert hij op hetzelfde aambeeld: "bij een lage opkomst ( ... ) is de kans groot
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dat leden van bepaalde groepen in grotere aantallen opkomen dan van andere
groepen, wat een oververtegenwoordiging enerzijds en ondervertegenwoordiging
anderzijds oplevert". Hij is in dit verband vooral bezorgd over de "klassenverschi llen " die vergroot worden door een lage opkomst - een argument dat ook centraal
stond in het pleidooi van Marijnissen (1999) voor herinvoering van de opkomst-
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plicht in Nederland - maar noemt tevens "verschillen tussen leeftijdsgroepen".
Een relatief eenvoudig, effectief middel om een hoge opkomst te garanderen is
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sanctionerings- en handhavingsysteem (Birch, 2009: 95; zie voor een kanttekening
bij de kwaliteit va n de keuzes van op de ze wijze naar het stemlokaal gedwongen
burgers Selb & Lachat , 2009).
Een tweede argument voor een opkomstplicht leidt Lijphart af va n de rationele-keu zetheo rie. Sinds Downs (1957) is het probleem van de zogenoemd e stemparadox
bekend. Als men geen rekening houdt met mogelijke individu ele opbrengsten zijn
de opbrengsten die uit het stemmen vloeien de collectieve opbrengsten van overheidsbeleid. Het probleem is dat men in deze opbrengsten deelt of men nu stemt of
niet stem t. Bovendien is de kans dat ee n stem bepalend zou zijn voor de uitkomst
zo immens klein dat de kosten van stemmen altijd groter zijn dan de te verwachten
opb rengsten . Het is volgens deze logica niet rationeel voor een individuel e burger
te stemmen, terwijl het hebbe n van voldoende stemmers noodzakelijk is voor het
in stand houden van de democrati e en het bestel a ls zodan ig (vgl. Birch, 2009: 46).
Zie h ier de stem paradox. Lijphart stelt in reactie op dit probleem: "de algemene remedie die de rat ional -choice theori e voor 'free-riding' voorschrijft is om dit gedrag
te verbieden". Prikkelend is zijn conclusie dat deze verplichting dan bij voorkeur
in de vo rm van een stemplicht moet gelden, "want burgers die wel opkomen maar
niet stemme n kunnen nog steeds als 'free riders ' worden beschouwd ".
Het derde argument va n Lijphart is va n praktische aard. Door in voering van een
opkomstp li cht kan "de rol die geld bij verkiezingen speelt worden teruggedrongen". Als de kiezer verplicht is om op te komen hoeven bij verkiez ingscampagnes
geen grote sommen geld uitgegeven te worden om de opkomst te bevorderen. In
het verlengde hiervan kan gewezen worden op het idee dat bij een opkomstplicht
het aanta l stemmers zo groot is, dat electorale fraud e en het kopen van stemmen
erdoor zou worden tegengegaan (B irch, 2009).
Opmerkelijk is dat de voornoemde argu men ten niet of nauwelijks een rol hebben
gespeeld in het Nederlandse debat over de opkomstplicht. In beschouwingen van
de vroegste perioden en later in de Tweede Kamer in 1965 en 1970, alsook in de
bijbehorende stukke n, z ijn deze argumenten zo goed a ls afwez ig. Verwachtingen
ten opzichte van de hoogte va n de opkomst zonder plicht worden weliswaar een
enke le keer uitgesproken, maar nooit spreekt men zich op zorgelijke toon uit over
eventuele ongelijkheid in participatie. De rationel e-keu zetheorie wordt evenmin in
de beraadslagingen genoemd, al kan, zoals nog zal worden uiteengezet, een van de
gebruikte argumenten mogelijk met deze logi ca in verband worden gebracht. Over
de verl aging van kosten van campagnes met het oog op kiezersmobili satie word t
niet gesproken, althans niet zoa ls hi ervoor is aangegeven. Eerder is van het tegen-
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De argumenten voor e n tegen invoering dan wel afschaffing va n de opkomstplicht
di e door Nederlandse polit ici z ijn gebruikt, blijken van een a ndere aard dan di e
van de politicoloog Lijphart, al is het mogelijk ook bij de argumenten van politici
een onderscheid te maken tu sse n meer theoretische (d.w.z. principiële) en m eer
praktische argumenten.
In schematische vorm wordt de strijd vóór of tegen de opko mstpli cht gevoerd vanuit twee tegenoverges teld e visies of, in hedendaags jargon , frames. Enerzijds z ijn
er diegenen die stemme n zien als "een subjectief recht ( ... ), die voor alles het bela ng van het individu op den voo rgrond stell en en die all ermeest hierop letten , dat
ieder burger het recht heeft naar eigen inzicht en keus zijn biljet in de stembus te
we rp en " (de Vos va n Steenwijk, 1912 : 4). Verplanke noemt dit de sub jectiefrechtelijke visi e, waarin "het kiesrecht een individueel , oorspronke lij k recht van iedere
burger" is. "In d eze leer past het dus allerminst, wa nneer de overh eid de burger
zo u dwingen van zijn subj ectief recht gebruik te maken . Zulk een dwang zou met
de aard van het recht in strij d zijn " (Verpl an ke, 1965: 76).
Deze visie is "( ... ) een egoïstische, individu ali stische en gevaarlijke theorie, geheel
in strijd met de werkelijkheid, meenen anderen" (de Vos van Steenwijk, 191 2: 4).
Zij stell en dat "hij di e zijn stem uitbrengt oefent geen eigen subjectief recht uit,
maar verricht een publieken plicht, die hem in het belang der gemeenschap en
niet in zijn eigen belang is opgedragen " (de Vos va n Steenwijk, 1912: 4) . "Hi er
is geen recht va n het individu, nog veel minder ee n aangeboren recht van ied er
burger, maar vóór alles het vervu lle n va n een plicht in het be lang van den staat en
de gemeenschap " (de Vos van Stee nwijk, 1912: 6) . Verplanke (1965: 76) noemt dit
de "functietheorie " en sc hrijft : "In deze theorie speelt de leer der staatssoevereinitei t een ro l. Het belang van de staat wordt centraa l gesteld en het kiesrecht wordt
gezien a ls een publieke funct ie, door de staat aan zijn onderdanen opgedragen in
het belang der gemeenschap. Hi er kan geen sprake z ijn va n een al of niet gebruik
maken van dit publieke recht , maar hier gaat het om ee n plicht , evena ls de dienstpli cht en de pli cht om belasting te betalen. Hier geldt het adagium: publiek recht
publieke plicht ".
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in de redenering van de stemparadox wordt het belang van de staat erkend en
wordt gesteld dat er geen democratie is zo nder kiezers. Zonder hun inbreng kan
een democratische staat niet functioneren. Het is echter niet in hun individuele
belang om deze rol te vervullen. Op basis van een kosten-batenana lyse kunnen
z ij bet er free-rider zijn en profiteren van baten zonder zelf kosten te maken. De
op loss ing is gelegen in het sleutelen aan de balans tussen kos ten en baten: leg een
ve rpli chtin g op en stel effectief sancties op het niet -nakomen ervan. Als de kosten
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van niet-stemmen hoger zijn dan die van stemmen, kan de rationele burger zich
ook volgens zijn eigen logica maar beter naar het stemlokaal begeven.
De twee geschetste benaderingen staan haaks op elkaar, maar er zijn wellicht andere mogelijkheden. De Vos van Steenwijk bijvoorbeeld verwerpt beide visies en
stelt: "Wij kunnen (.. .) tot een beter resultaat komen wanneer wij ons, van den
aanvang af, va n bove ngenoemde stellingen losmaken en den kiezer beschouwen
als een orgaan van den Staat en van den wi l van den Staat. Hij is een orgaan
bestemd om een ander orgaan te formeren, dat dien wil ten uitvoer zal brengen"
(1912 : 9). Verplanke noemt dit de "orgaantheorie": "In deze theorie is de kiezer
een orgaan van de staat (Creationsorgan), bestemd om een ander orgaan te formuleren dat de staatswil ten uitvoer brengt (Willensorgan). Zonder dat proces
van wilsvorming zou de staat niet functioneren, zodat de kiezer verplicht is zijn
aandeel daarin te leveren" (1965: 76).
Verplanke stelt dat aanhangers van de subjectiefrechtelijke benadering vooral te
vinden zo uden zijn onder socialisten, van de functietheorie onder christelijk-historischen en rooms-katholieken, en dat de orgaantheori e vooral steun vindt van
liberale en vrijzinnig-democratische zijde. Hij voegt echter een vierd e perspectief
toe, een zogenoemde volksrechttheorie voor zijn 'eigen' antirevolutionairen: "In
deze gedachtegang staan overheid en volk als twee zelfstand ige grootheden tegenover elkaar. Een volk met een ontwikkeld po litiek bewustzijn heeft recht op vertegenwoordiging. Dit recht komt het volk als geheel, niet de individuen persoonlijk
of gezamenlijk toe. De overheid dient dit recht te erkennen en het aan de kiezers
zelf over te laten, of zij er gebruik van willen maken. Ook hier verdraagt zich een
ste mplicht ni et met de aard van dit vo lksrecht " (1965: 76).
Deze benaderingen of frames ten aanzien van de opkomstplicht worden helder
uiteengezet door de Commissie-Berger, wat gezien het lidmaatschap van Verp lanke
weinig verrassend is. Deze benaderingen speelden tevens een voorname rol in de
discussie. Een aspect dat echter door Verplanke noch de commissie besproken
werd, maar dat wel degelijk een rol speelde is de relatie tussen opkomstplicht en
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
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Opkomstplicht, evenredige vertegenwoordiging
en het Kamerdebat van 19 70
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De invoering van de opkomstp li cht was onderdeel van een pakket aan veranderingen in het kiesstelsel, zoals overigens vaker de invoering van een opkomstplicht deel uitmaakt van een ru imer pakket veranderingen van de democratische
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inrichting van een land (Birch, 2009: 28). In Nederland werd tegelijkertijd het
algemene mannenkiesrecht ingevoerd en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, dat het districtenstelsel verving (zie Loots, 2004). De vraag is in hoeverre
de maatregelen samenhingen, in het bijzonder of de invoering van evenredige
vertegenwoordiging en de opkomstplicht verbonden waren. In zijn analyse van de
grondwetsherziening 1917 is Huart van dit verband overtuigd: "Geen proportionele
vertegenwoordiging van staatkundige beginselen, wanneer niet alle aanhangers
dier denkbeelden zich hebben uitgesproken ; de stemplicht is dus haar noodza kelijk
complement" (1925: 165) Deze redenering was hardnekkig; tot in de parlementaire
discus sie over het amendement-Schakel in 1965 klinkt dit argument , bijvoorbeeld
uit de mond van Kamerlid Beernink (CHU): "Wij hebben de opkomstplicht altijd
gezien als een complement van de evenredige vertegenwoordiging. De overheid
wil een uitspraak van het volk en de overheid wil die uitspraak langs de weg van
de evenredige vertegenwoordiging. Men wil een uitspraak die zo zuiver mogelijk
is" (Handelingen der Tweede Kamer, 23 september 1965, 83).
Frappant is dat nauwelijks vijf jaar later diezelfde Beernink als Minister van Binnenlandse Zaken zijn naam zette onder de Memorie van Antwoord (10398, nr. 5,
ingezonden 16 januari 1970) waarin hij trachtte de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat opkomstplicht en evenredige vertegenwoordiging niet onlosmakelijk met
elkaar verbonden wa ren: "De ondergetekende wil in de eerste plaats stellen, dat de
wens om tot een opkomstplicht te geraken, beslist niet tegelijk met de invoering
van ons stelsel van evenredige vertegenwoordiging is ontstaan". Een verwijzing
naar de stemplicht in 1798 en de voorstellen die in 1892 en 1896 in het kader van
het districtenstelsel waren gedaan, wordt geacht deze positie afdoende te onderbouwen. Beernink moest in 1970 deze redenering wel volgen om de Kamerleden
ervan te overtuigen dat evenredige vertegenwoordiging zonder opkomstplich t mogelijk was en dat de afschaffing van de opkomstplicht niet als van zelf zou leiden
tot afschaffing van de evenredige vertegenwoordiging, wat sommige Kamerleden
wellicht wilden maar andere juist niet.
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In het Kamerdebat van 18 februari 1970 over het voorstel om de opkomstplicht
af te schaffen (Handelingen, 47ste vergadering, 1970 , 2336-2369), kwam dit punt
uitvoerig aan bod. Namens 0'66 gaf Goudsmit aan dat die afschaffing "een eerste
stap op de goede weg [is], namelijk op de weg naar verwezenlijking van andere
staatsrechtelijke punten in het programma van 0'66", waaronder invoering van
het districtenstelsel. Ondanks de bezweringen van de minister en anderen die inhielden dat afschaffing van de opkomstplicht niet zou leiden tot afschaffing van de
evenredige vertegenwoordiging, was Bakker (CPN) bepaald niet overtuigd: "Onze
stelling is nu, dat men niet aan het ene kan gaan tornen, zonder dat er een groot
gevaar bestaat dan men het andere aantast. ( .. .) Ik heb naar voren gebracht, dat
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het bestaan van d e opkomstpl ich t een bepaalde rem is op het doorvoeren va n
vera nde ringen en dat degene n die ve randeringen willen in de eerste plaats van de
op ko mstplicht a f zullen moeten. Dit is de kern van de zaak". Deze angst was voldoe nde voor de CPN, na jarenl ang voor moties en amendemente n voor afschaffing
te hebbe n gestemd en ondanks dat Bakker "geen sympathie voor het dwangelemen t" ha d , om tegen de afscha ffin g va n de opkomstplicht te stemm en .
In het debat overh eers te overige ns voo rnoemde subjectiefrechteli jke visie met vrijheid a ls sleutelwoord . Wiebenga (PSP) achtte het kiesrecht onvervreemdbaar en
vo nd dat "de kiezer vrij moet zijn in de wij ze, waarop hij dat recht gebru ikt ". Jon geling (GPV) wees op de Nederlandse geschied enis als "ee n relaas van strijd voor
de vrijheid " en "bij deze rec hten va n ee n mondig volk past ni et de opkomstdwang
bij stemm ingen, zoals wij die nu lange tijd hebbe n gekend ". Van Thijn (PvdA)
vo nd het een rare redenering dat "voorstanders van deze opkomstplicht plegen te
zeggen, da t vrijheid van verkiezingen zo' n esse ntiee l bestanddeel is van ons democratisch e bestel, dat zond er dit de democratie niet kan fun ctioneren, zodat men
vóó r een opkomstplicht is". Koekoek (Boerenpartij) stelde onomwonden: "Daar
onze partij voo rstandst er is va n de democratie en van vrije ve rki ezingen voor iede reen in Nederland, za l het iedereen duidelijk z ijn, dat w ij e rmee akkoord gaan,
de opkomstplicht af te schaffen".
Schakel (ARP) had het deba t mogen openen en blikte met instemming terug op de
lange st rijd tege n de opkom stpli cht. Hij herhaalde de arg umen ten die Verplan ke
onder de noemer volksrechtth eorie had gebracht: "wij sta a n op het standpunt , dat
het kiesrecht een ori ginair recht is, dat het vo lk toekomt. De stelling dat publiek
rech t tevens publieke plicht zo u betekenen , wordt door ons we li swaar in morele
zi n geaccepteerd , maar ni et in de for meel-juridi sche beteken is, niet dat de Staat het
fo rmele recht zou hebben op de d ienst va n de burger in deze sector ". Hij noemd e
tevens ee n argument dat ve rd er ni et vaak terug te vinden is in het debat: " Mijn
frac ti e staa t op het standpunt , dat men niet geïnteresseerde burgers niet naar de
ste mbu s moet dwingen. Men loop t altijd het risico, dat de gedwonge n ni et geïnteressee rde burger het je inpepe rt door op folkloristis che of extremistische groeperingen te stemmen".
Het was aan de KVP om uit te leggen waarom men va n pos iti e was veranderd.
Ko lfschoten (KVP) was er bepaald vaag over: "Overige ns is men ze lfs in mijn
kri ng, waar vroeger hee l andere opvattingen heerste n m et betrekking tot de opko mstplicht, ten gevolge van a llerlei maatsch appelijke ontwikkelingen , gewijzigde
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opvattingen, aanpassingen e n bij sturingen, die men in z ijn ont wikkeling ontdekt
en nodig heeft, wat meer genu a nceerd gaan de nke n over deze bij zo ndere ma-
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(CPN) had zo zijn eigen verklaring voor de katholi eke ommezwaai, nameli jk "het
a lgemene besef bij de katholi eken met name, dat z ij niet meer verp li cht zij n om op
de K.V.P te stemmen . Het gevolg daarvan is, dat de K.V.P er geen belang bij heeft
om degenen, di e een broertj e dood aan haar hebben en die zich tot nu toe min of
meer verplicht voeld en om op de K. V.P te stemmen, naar de stembus te halen. Zij
ziet deze personen li ever thui s blijven ".
De liberalen waren zoa ls vaker verd eeld over de opkomstplicht. De meerderh eid
der VVD-fractie was tegen. Woordvoerder Koning sloot z ich overigens niet aan bij
het vrijheidsprincipe, maar steld e: " Ik ben met de heer Schakel van mening, dat
publiek recht tegelijkertijd publieke plicht is. Dit betekent ni et, dat men die verplichting met een strafsanctie moet afdwingen. De ve rpli chting is ( ... ) van morele
aard; z ij is dezelfd e aard, a ls de verpli chting, die in feite op ieder rust om zijn
ou ders te eerbiedigen. Dergelijke zedelijke oordelen hebben wij tegenwoordig in
de we tgev ing niet meer nodig ". Hij had trouwens geconsta teerd dat "de verplichting niet leeft in het rechtsbew ustzijn ". Fractievoorzitter Geertsema, tevens burgemeester van Wassenaar, was een va n de weinige pleiters voor ha ndhaving van
de opkomstp lich t. Hij zag een "duidelijke samenhang (... ) tusse n het stelsel van
evenred ige vertegenwoordiging e n de opkomstplicht", maar veel belangrijker voor
hem waren de consequenties va n afschaffing. Ond er verw ij zing naar de lage opkomst bij de studentenverkiezingen was hij bang dat dan diegenen die va n m eni ng
zijn "da t het allemaal zo wel goed gaat " thuis zouden blijven en dat er bij gevo lg
"ee n overrepresentatie va n extre me groeperingen , een overrepresentatie ook va n
de daadwerkelijke tegens tanders van de democrati e" zo u o ntstaa n. De CH U, of althans een deel daarvan, hand haafde haar tradition ele sta ndp unt dat een opkomstplicht " nodig is voor ee n bevredigend functioneren va n de democratie. Voor ons
is kiesrecht een recht van de burgers om mee te werken aan een zo goed mogelijk
democratie, waarva n de opkomstplicht h et complement is", in het bijzonder onder
evenred ige vertegenwoordiging. Een ande r deel van de CHU-fractie m eend e dat de
tijden waren veranderd en had er vertrouwen in dat de opkomst bij afschaffing van
de opkomstplicht "geen aa nm erkelijke daling" zo u la ten z ie n.
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Naast vooral principiële argumenten blijkt het Kamerdebat aldus enkele meer praktische arg um enten voor m aar bovenal tegen de opkomstplicht op te leve ren , deels
a l te vinden in het rapport van de Co mmi ss ie-Berger (1967: 22). Sommige partij en
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ideeën van vrijheid de id eeën va n pli cht , zij het dat sl echts op beperkte wijze uit
de Kamerstukken en -debatten blijkt in hoeverre ' de jare n zestig' een rol hebben
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gespeeld in het denken van de volksvertegenwoordiging. De opkomst en het succes van de Boerenpartij en 0 '66 kwamen als een schok voor voora l KVP en CHU ,
partijen die de opkomstpli cht lang hadden ve rdedigd . All een de commun ist Bakker
waagde z ich open lijk aan de suggestie dat de KVP va n mening was ve randerd ,
omdat de opkomstp li cht ha a r niet langer electoraa l voordeel opleverde. Verder
blijkt da t, terwijl Geertsema bang was dat tevreden kiezers thui s zo uden blijven,
versc hillende Kamerleden bang wa ren dat de opkoms tpli cht ontevreden kiezers
naar het stemlokaal zo u jagen , die alsdan wellicht voo r partijen als Boerenpartij
en D' 66 stemd en. Het is in dit verband ironisch voor laa tstgenoemde Democraten
dat het ve rwezenlijke n va n een van de programmap unt en uiteind elijk s temmen
kostte (Irw in , 1974; Irwi n & va n Holstey n, 2005), te rwijl geen andere voorges teld e
staa tku ndi ge ve rnieuwing ooit tot s ta nd werd gebracht.

4.

Verwachtingen over en effecten van
gevolgen afschaffing opkomstplicht

In verba nd met de door Lijph art opgeworpen vraag of de Kamerleden de gevolgen
van de a fschaffing van de opkoms tpli cht hadden (kunne n) voo rz ien, moet eerst
worden nagegaan wat hun verwachtingen waren. Opvallend is echt er dat n ergens
in de stukken van de Commissie-Berger, de Commissie-Cals-Donner, de Memor ie
van Toelichting en Memorie van Antwoord, en de Ha ndelingen va n de Tweede
Kamer en ige verwachting van een eve ntu ele opkom std a ling uitvoerig word t behan deld. Minister Beernink sprak in zij n b ijdrage aa n het debat weliswaar de overtui ging uit dat de politicologen in het land wel onderzoek zo uden doen na afschaffing
van de opkoms tpli cht , ma a r niet over onderzoek naar wa t men kon verwachten.
De uitgesproken verwac htingen zijn dan ook summier. Wiebenga - " Is het niet
hoogst noodzakelijk, dat w ij komen tot een grondig onderzoek naar de motivatie van he t ki ezersgedrag?" - toond e interesse in het vraagstuk: "A ls minder dan
bij voorbee ld 70 perce nt zo u opkom en , dan zouden wij dat moeten zien a ls ee n
symptoom va n een z iekte, welke wij dan zouden moeten aa nduid en als gebrek aan
pol it ieke be la ngstelling". Hi ervoor is a l ge meld dat e nke le CHU-ers er ve rtrou wen
in hadden dat "geen aa nmerkelijke daling " va n opkomst zou plaatsvinden. Slechts
Jongeling was concreet in z ijn verwachting: "Ik twijfe l er niet aan , dat de overgrote meerderh eid van h et Nederlandse vo lk bij verkiezingen za l blijven opko men.
Onder vige ur va n de opkoms tdwang gaa t op het oge nbli k 95 pct. va n de kiezers
stemmen. Een zeer recente enq uête wees uit , dat de opko ms t 88 pct. zou bedragen
b ij volkomen vrijheid op dit punt. De terugval is dus niet zo groot " (Ha ndelingen ,
47ste vergadering, 1970, 2340) . Het is ondu idelijk waar hij z ijn nau w ke urige ve r-
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wachtin g vandaan h aa ld e; h et genoe mde percentage lijkt althans niet afkomstig
van de belangrijkste onderzoeken uit die jaren. Koekoek spra k overige ns zijn twijfel aan deze spec ifieke verwachting uit "wan t de res ultat en van onderzoekingen
stemmen heel vaak ni et met de werkelijkheid overeen" (2355). Hoewel hij misschien gelijk had , was z ijn geloofwaardigheid in de Ka mer aan zienlijk minder dan
die van de gezaghebbende Jongeling.
Onbekend is of en hoezeer Wiebenga, Jongeling, de CHU-ers en de overige Kam erleden schro kken va n e n welke conclusies zij trokken toen bij de ee rste verkiez ing
zonder verp li chting de opko mst daa ld e va n ruim boven de 90 % tot o nd er de 70 % .
Bij de Kamerverkiezingen van 1971 viel de opkomst terug naar 79,1 % van 94,9%
in 1967. De te rugva l was beduidend groter dan de vage vermoede ns en schaarse
cijfers in de beraadslagingen deden ver moeden. Het is duidelijk dat , voor zove r de
Kamerleden verwachtingen h adden over de opkomstdaling, deze ruim bezij de n de
werkelijkheid waren.
En z ij had de n het toch ec ht (beter) kunnen weten 1 Al in 1956 had een s taatscommissie NIPO-resultaten gep ubliceerd die aa ngaven dat 78 % 'toch' een stem zou
uitbrenge n a ls m en niet verplicht was naar het stembureau te gaan (De Nederlandse Kiezer, 1956: 80). Rond de verk iezingen va n 1967 werd door onderzoekers va n de Vrije Uni ve rs iteit (VU) de ee rste grootschalige land elijke academische
verkiezingsenquête geho uden . Na ee n vraag of men het juist of onj uist vond dat
de wet ver plichtte bij verki ezin ge n naa r het s temburea u te gaan (70% juist, 28 %
onjuist) , vo lgde de vraag "En als h et nu eens ni et verplicht was, zo u u dan toch
u w stem uitbrengen of niet ?". Hi erop a ntwoordde 82 % te gaa n s temmen, 16 % zei
d at ni et te doen (De Nederlandse Kiezers in 1967, 1967: 56). Ten derde was er het
met ruime publiciteit gepaa rd gaa nd e onderzoek waarvan ve rslag werd gedaan in
een serie artikelen in het populaire weekblad

Revu tusse n 17 december 1966 en

21 januari 1967. Hier bleek 69% voor de opkomstplicht en 30 % tegen. En op de
vraag: "Als er bij de vo lgende Tweede Kamerverkiez ingen géén opkomstplicht was,
zo u u da n in ieder geva l, misschien, waarschijnlijk ni et of in geen geva l gaan s temmen ?", gaf 74% aa n in ieder geva l te gaa n stemmen, 12 % misschie n en zo u 7 %
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in geen geva l stemm en (Politiek in Nederland, 1967: 2 7). Op basis van dergelijke
cij fers zou men een opkomst tussen 74 % en 93 % ve rwachten. Wellicht dat men 40
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jaar geleden dacht dat de opkomst dan bij de 93 % zo u liggen , maar op basi s van
latere ervaringen met dergelijke gegevens dient men veeleer te verwacht en dat ni et
meer da n de helft va n de 'm isschi en '-categorie zo u stemmen - de 80% di e dan
resu ltee rt is eve nals de uitkomst van de twee a ndere onderzoeken zeer dichtbij de
79, 1 % opko ms t va n 1971 bij de eers te Kamerverkiez ingen zonder opkoms tpli cht.
Nogmaals: het is en blijft onduidelijk waar Jongeling z ijn beduidend hogere 88%
vandaan h aalde.
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Lijphart vraagt zich tevens af of politicologen Kamerleden "op de waarschijnlijkheid" van een lagere opkomst hadden moeten en kunnen wijzen. Of z ij het hadden
moeten doen, is afhankelijk van de maatschappelijke ro l die men voor politicologen
en wetenschappers in het algemeen ziet. Zij hadden het in ieder geval misschien
we l kunnen doen, eerst en vooral de onderzoekers van de VU die immers in hun
omvangrijke onderzoek tal van relevante gegevens tot hun beschikking hadden.
Die VU-gegevens, die goeddeels verloren zijn gegaan, hadden we llicht ook een
antwoord kunnen geven op de overige vragen die Lijphart stelt over te verwachten gevolgen van afschaffing van de opkomstplicht. In dit themanummer herhaalt
Lijphart de zorg die hij in zijn APSA-toespraak uitte, name lijk dat de "over- en
ondervertegenwoordiging in het bij zo nder bedenkelijk is omdat toch a l bestaande
klassenve rschillen" bij afschaffing "nog verder vergroot worden". Naast klassenverschill en noemt hij leeftijdsverschi ll en a ls zorgelijk. Impliciet wordt de vraag gesteld
of Kamerleden het ontstaan van dergelijke verschillen red elijkerwijs hadden kunnen verwachten en of politicologen ze hiervoor hadden kunnen waarschuwen.
Zoa ls gezegd hadden de VU-onderzoekers de beste gegevens om hi ero p een antwoord te geven. Daarnaast was er de Revu-enquête uit 1966; die data z ijn gebruikt
in analyses die begin jaren '70 zijn gepubliceerd (Irwin , 1972; 1974; z ie ook Irwin
& van Holsteyn , 2005). Die publicaties dateren weliswaar van na de afschaffing

va n de opkoms tplicht , maar het databestand waarop de publicaties rusten was
tijdig gereed en beschikbaar. Enke le zeer eenvoudige analyses, zoals die in de
aa nloo p van het debat, ze lfs in een tijd van de ponskaart als gegevensdrager, zo nder veel moeite hadden kunnen zijn uitgevoerd, worden hier gepresenteerd om te
be kijken of men de zorgen va n Lij phart had kunnen zien aankomen . In Tabel 1
worden de percentages van respondenten in 1966 die naar eigen zeggen "in ieder
geva l" zouden stemmen uitgesplitst naar opleiding en leeftijd. Deze percentages
worden vergeleken met de percentages die in kiezersonderzoeken uit 1970 en 1971
door politicologen werden gehouden , onder erkenning van het feit dat dergelijke
onderzoeken zo goed a ls altijd een overscha tting van de feitelijke opkomst laten
zien. Voor de verge lijking van ondersche iden groepen is een dergelijke vertekening
echter minder relevant.
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TABEL 1.

1~

Opkomst(% ) bij verkiezingen : verwachtingen en praktijk, naar opleiding en leeftijd .
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opkomst naar (hoogste) opleidingsniveau

N

~

lager onderwijs

0

zou in ieder geval stemmen (1966)

73

opkomst 1970

66

opkomst 1971

85

enig lager
beroepsonderwijs

68

enig voortgezet/
beroepsonderwijs

voortgezet
onderwijs

78

89

71

78

86

93

enig hoger
onderwijs

hoger onderwijs
88
82

91

94

z

opkomst naar leeftijdsgroepen

zou in ieder geval stemmen (1966)
opkomst 1970
opkomst 1971

rn

C

17-20

21-24

25-29

30-39

40-64

65+

57

74

76

75
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79

58

57
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De res ulta ten va n de ve rgeli jking va n opkomst n aa r ople iding en leeftijd zijn duide li jk. De cijfers ui t 1966 la ten z ien dat men bij a fschaffin g van de opko mst pl ic ht
kon verwachten dat aan zienlijke ve rschille n in opkomst zoude n onts taa n naa r de
hoogte va n de opleiding en de leefti jd der kiesgerec htigden. Het is lastig om ople idingscategorieën vo ll edig ve rgelijkbaar te ma ken, m aar de grote lijn en de ve rba nden zijn h eld er. In 1966 zei 73% va n di egenen m et slechts lage re sch oo l dat z ij in
ieder geva l zo ud en ste mmen, terwijl 88 % van di egene n met een hoge opleidin g dat
beweerde. Na afscha ffin g va n de opkomstplicht li ep de in kiezerso nderzoek ge rapporteerde opkom st respectievelijk van 66% n aa r 82 % voo r de Sta ten ve rkiezi ngen
va n 1970 e n va n 85 % naa r 94 % voo r de Tweed e Kam erve rkiezin gen va n 1971.
Op basis va n de Revu-e nqu ête zo u men de ve rschillen in opkomst tu ssen jonge
en oude kiezers ove rigen s mogelijk hebben ond erschat. Hoewel o nder de jo ngste
groep burgers, die in 1966 nog ni et stemgerechtigd was, slecht s 57% (o f zelfs maa r
55 % ; z ie Polit iek in Ned erland, 1967 : 27) meen de in ieder geva l te z ull en ste mme n, is het verschil tussen de overige leeftijdsgro e pen ni et m eer da n 5 % . In la tere
on de rzoeken in 1970 en 1971 ligt het verschil boven de 15 % .
De vrees van Lijpha rt voo r opkomstve rschill en naa r klasse (hie r met opleiding a ls
ind icator) en leeftijd had aldus voorspeld kunn en worde n op basis van beschikba re gegeve ns en uiterst simpele anal yses. Ook a ndere uit de literatuur be ke nde
verbanden over opko mst mochten word en ve rwac ht , b ij voo rbee ld dat partij en di e
he t moeste n hebben van ge reform eerde kiezers minder te vrezen hadden va n a fscha ffi ng va n de opkomstpli cht da n a nd ere partij en . Onder gereform eerd en was
85 % in ieder geva l va n pla n om te stemmen , terwijl slechts 75 % va n de roo m skath oli eken en 78% va n d e hervo rmden zo da cht ; va n di egenen zond er religie uze
voor keur was slechts 71 % zeker te stemmen zo nder verpli ch ting daa rtoe. De Kame rleden va n de AR, die a ltijd op prin cipiël e grond en tege n ee n opkomstpli cht
wa ren, h adde n als bijkom end voord eel du s weini g pra kti sc he rede n te vrezen voor
de gevolgen bij a fsc haffing. Anderz ijds is er iets te zeggen voor d e su ggesti e van
Bakker dat de KVP haar mening h ad vera nderd o md at zij ni et vo ldoen de meer op
de kat holieke kieze rs kon of durfde te reke nen .
Meer da n zogena a mde ac htergro nd va riabelen a ls opleiding/ klasse, religie of leeftijd , too nt onderzoek na ar opkom st h et b elang va n h o ud ingen om te ve rklare n of
me n wel of ni et ste mt (z ie ond e r veel meer Aa rts, 1999). Va n groot be la ng z ijn
de belangstelling di e men heeft voor de politiek e n de houding di e men heeft ten
opzichte van politiek en politici. Het ond erzoek van Attwood Stati sti cs voor de
Revu-seri e beva tte twee vragen di e m et belangstelling te m ake n hebben , altha ns

me t het vo lgen van politiek nieuws, en dri e di e een houdi ng ten op zichte va n politieke pa rti jen en Ka merl ed en di enden te m ete n. Ta bel 2 beva t de relaties tusse n
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deze aspecten en de overtuiging dat men zou stemmen al werd de plicht daartoe
afgeschaft.
TABEL 2.

Verwachte opkomst(%) naar enkele indicatoren van politieke belangstelling en cynisme, 1966.

zou bij afschaffing
van opkomstplicht
in ieder geval stemmen
a) in
-

de krant lezen over politiek
regelmatig
nu en dan
af en toe
lees geen krant

87
77
73

66

b) op televisie kijken over politiek
- kijkt wel
- kijkt niet
- kijkt/heeft geen televisie

82
68
74

c) Houden de politieke partijen zich in het algemeen aan de beloften die zij bij
de verkiezingen doen?
- ja
- dat verschilt van partij tot partij
- nee

76
78
74

d) Vindt u dat er tussen de grote politieke partijen eigenlijk weinig verschil
bestaat, als men kijkt naar wat ze doen?
- nee
- ja
e) Bent u het eens met de bewering dat onze Kamerleden weinig begrip hebben va n wat er onder de mensen leeft?
- oneens
- eens
- helemaal eens

79

74
80
75
72

De ARP-er Schakel wint het pleit van de VVD-er Geertsema: de vrees van Geert sema dat juist tevred en kiezers weg zouden blijven, vindt geen steun in deze (en
latere; vgl. o.a. Dekker, 2002) cijfers. Het zijn geïnteresseerde burgers die meer
zijn geneigd om te stemmen dan ongeinteresseerde. Wellicht opvallender zijn de
erg zwakke verbanden met houdingen ten opzichte van partijen en Kamerleden,
v-,

al moet worden aangetekend dat bij de gebruikte vragen mogelijk niet de meest
gelukkige formu lering is gekozen. Mensen die vinden dat de partijen zich niet aan
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hun verkiezingsbeloften houden blijken nauwelijks minder geneigd om te (blijven) stemmen dan mensen di e dat niet vinden. Mensen die vinden dat er weinig
verschil is tussen de grote partijen zegge n vrijwel even vaak dat z ij na afschaffing
van de opkomstplicht toch zouden stemmen als mensen die wel verschil zien. Iets
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groter is het gat tussen de mensen die het helemaal eens zijn met de bewering dat
Kamerleden weinig begrip hebben voor wat onder de mensen leeft dan mensen die
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het hiermee oneens zijn, maar het verschil in opkomst is toch nog slechts 8%. Al
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deze verschillen zijn kleiner dan de verbande n die werden gevonden bij de eerste
verkiezingen zonder opkomstplicht in 1970 (Irwin, 1972; Irwin & van Holsteyn,
2005).

s.

Slotopmerkingen

De opkomstp licht in Nederl and heeft ee n la nge geschieden is die ruim tweehonderd
jaar geleden begonnen is . Het kortstondige bestaan ervan ten tijd e van de Bataafse
Republiek was overigens mogelijk a l vergeten, toen de discussie erover ro nd de
(her) invoering aa n het eind e van de negentiende eeuw op laaide in verband met de
ui tbreidin g van het (manne n)kiesrecht. Een opkomstpli cht werd ingevoerd in 1917,
als onderd eel va n een ruim er pakket politiek-electorale maatregelen dat ond er meer
het algemeen m annen- en de mogelijkheid van algemeen vrouwenkiesrecht e n het
stelsel van evenred ige vertegenwoord iging bevatte. Het debat over de opkomstplicht verstomde hierna ec hter ni et; de ha lve eeuw na invoering kent namelijk tal
van pogingen om va n de opkomstplicht af te komen. Dat lukte uiteindelijk ook, in
1970. Weer o ngeveer een kwart eeuw later is het ond er a nd eren Arend Lijphart die
de d iscuss ie over de opkomstplicht in wetenschappelijke kring, eerst in Nederlan d
en vervolgens int ern a tion aa l, wedero m heeft aangewakkerd.
In de inleidende beschouwing van dit th emanummer stelt Lijphart naast a lgemene
vragen enkele vragen specifiek over de (afschaffing va n de) opkomstplicht in Nederland. Hij meent dat er gee n groo t nation aal debat is geweest over de afschaffi ng
ervan en vraagt zich - tot op enige hoogte retori sch, zo lijkt het - af o f dit anders
zou zijn geweest a ls men meer en beter zo u hebben geweten over de gevo lgen
die afschaffing met zich brengen zo u. Hij doelt daarbij primair op een lagere(re)
opkomst, verschillen in opkomst tussen onderscheiden groepen binnen de samenlevin g, en voo ral op versc hillen tu ssen social e klassen en leeftijdsgroepen. Voor
het democratische gehalte va n het bestel en in termen van representativiteit zou
een langs die lijn en gedifferentieerd e opkomst problem atisch kunnen z ijn. Lijph art
vraagt zich tevens af of bij voorbeeld politi cologen toentertijd voor de consequ enties hadden kunnen (en mi sschien moete n) waarschuwen. Deze op de afsc haffi ng
van de opkomstplicht in Nederland gerichte vragen zijn leidraad geweest voor
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onze bijdrage (z ie ook Aarts, 2001). En we hebben moeten constateren dat de
primair aa n uitkomsten gerelateerde argumenten die Lijphart , en met en na hem
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anderen (zie voor een overzicht Birch, 2009), hebben aangevoerd eigen lijk nauwe lijks een rol hebben gespeeld in de pa rlementaire di scussie rond de a fschaffi ng
va n de opkomstplicht. Er was opvallend weinig oog voo r de consequenties die
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afschaffi ng met z ich zou brengen. Politicologisch onderzoek hee ft al helemaal gee n
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rol in de discussie gespeeld. Het parlementaire discours was en bleef in hoge mate
normatief, zoals in Nederland bijvoorbeeld ook het geval was in het debat over het
v rou wenkiesrech t.
De aanzienlijke discrepantie tussen de termen waarin het debat over de afschaffing
van de opkomstplicht in Nederland is gevoerd enerz ijds en de vragen die Lijphart
hieromtrent veertig jaar later stelt anderzijds, is opmerkelijk. Er zijn ten minste drie
redenen aan te voeren die deze discrepantie tussen zwaarwegende argumenten
toen en nu verklaren of althans meer begrijpelijk maken. Lijphart vraagt zich af,
bijvoorbeeld , of politico logen voor de gevo lgen van afschaffing hadden kunnen
waarschuwen. Die vraag kan slechts beantwoord worden vanuit de situatie van
toen: w ij mogen niet vergeten dat de Nederlandse politicologie zich in 1970 in een
uiterst prille opbouwfase bevond. Hoewel de zogenoemde Zevende Faculteit, de
latere Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen, aan toen nog de Gemeente
Universiteit te Amsterdam in 1947 werd opgericht, was de ze zeer aanzienlijk kleiner dan later het geval zou zijn. Er was nog een enkele hoogleraar aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, aan de Katholieke Universiteit Nijm egen en de Rijksuni versiteit Leiden - Lijphart zelf werd trouwens in 1968 in Leiden benoemd, als
hoogleraar internat ion ale betrekkingen - maar de opleidingen politicologie aan
deze universiteiten zouden pas echt tot vo lle bloei komen na 1970 (vgl. Daalder,
1997).
Nationaal en internationaal was de politicologie in de jaren zestig sterk in beweging. In deze jaren manifesteerde zich wat door Dahl in z ijn presidentiele rede voor
de APSA de behavioral approach is genoemd (Dahl , 1961). De centra le vragen binnen het vakgebied veranderden van vragen rond de formele inri ch ting en werking
van instituties naar vragen rond houdin gen en gedrag van de (polit iek-bestuurlijke)
elite zowel a ls van de massa en het electoraa t, en de consequenti es van de werking
van instituties voor die houdingen en gedragingen. De vragen die Lijphart nu dan
ook stelt over het effect van de afschaffing van de opkomstplicht op de gedragingen van burgers en eventueel in het verlengde ervan vo lksvertegenwoordigers en
beleidsmakers begonnen pas iets voor en rond 1970 een belangrijke rol te spelen
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binnen de politicologie en het empirische politicologische onderzoek in Nederland.
Hiervoor wezen we op het eerste grootschalige landelijke verkiezingsonderzoek
uitgevoerd door politicologen van 1967; in 1968 werd de eerste grootschalige enquête georganiseerd onder leden van de Tweede en Eerste Kamer.
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Naast deze veranderingen binnen het vakgebied en rond opleidingen politicologie,
die te laat kwamen om de vragen van Lijphart op de nu bekende sociaalweten-
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schappelijke, empirische wijze tijdig te kunnen beantwoorden, en deels ook als
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conseq uentie daarvan, is het parlement zelf veranderd. Het percentage acade-
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misc h gevormde led en van de Tweede Kamer is a ltij d hoger geweest dan het
ve rgelijkbare percentage in de bevolking a ls geheel. Daarbinnen hebben lange tijd
juristen een dominante rol gespeeld; pas in 1967 kwam het perce ntage juristen
on der de aca demici in de Tweede Kamer onder het vijftig procent. Na de Tweede
Wereldoorlog was h et in eerste in stantie de opmars van economen geweest di e
de dominantie van juris ten en theologe n in d e Kamer h ad weten te doorbreken
(van de n Berg, 1983: 142 -3) . In 19 70, toen wat la ter de laa tste discussie over de
afschaffi ng va n de opkomstplicht bl eek pl aa tsvond, waren va n de 86 academi ci
in de Kam er 47 (mede) jurist en 36 eco noom van opl eidi ng; slechts 7 Kamerleden
hadden een politiek-sociale opleiding gevolgd. Met d e groei va n de politicologi e
en verwan te sociaalwetenschappelijke opleidingen is hun aa nt al gestege n tot 26
va n de 92 academ ici in 2006, terwijl het aantal juristen en econome n gestaag is
gedaa ld tot respectievelijk 25 en 10 (van den Berg, 2007 : 154). Deze same nstellin g
va n de Kamer over de tijd maakt het heel goed mogelijk dat ongeveer veertig jaar
geleden de het Kamerd eba t dominerende juristen h et debat wenst en te voe ren in
vooral fo rm ele en rec htss ta teli jke termen van rechte n en plichten , terwijl vragen
naar pra ktische effecten e n feitelijke gevo lgen , die vanuit soci aalwetenschappelijke hoek zeker zo relevant zouden worden geacht , niet of nauwelijks aan bod
kwamen.
Zeker, onze duiding van de discrepantie tussen argum enten in het de ba t van toen
en de vrage n van nu is speculati ef. Maar de geschetste veranderingen in vo lk
en volksvertegenwoordiging maken het wel begrijpelijk dat de discussie rond de
a fsc haffi ng va n de opkomstplicht voo r 19 70 eerst en vooral gericht was op juridische kwesties betreffende rechten en plichten van burgers versus de s taa t. Veertig
jaar later kan men zich afvrage n of de inzet en uitkomst van h et debat over di e
afschaffi ng anders zo u z ijn geweest als men meer over de consequ enti es ervan zou
hebben geweten en h ebben nagedacht. Maar ja , dergelijke vrage n n aa r feitelijke
gevolge n maakten nu een maa l nauwelijks deel uit va n het frame en s terk norma ti eve discours waarmee de toenmalige hoofdrolspe lers het vraagst uk van opkomst
en opkoms tplicht benaderden . De discussie van nu is ni et de discussi e va n toen ,
de argumenten va n het verleden laten zich moeilijk voegen in de a ntwoorden op
de vrage n van het heden.
~
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Opkomstplicht in Vlaanderen:
een gespreide slagorde?
Onderzoek naar de gelaagdheid van houdingen
ten aanzien van de opkomstplicht
Dries Verlet, Ann Carton en Marc Callens

ABSTRACT
Belgium is one of the advanced Western democracies with compulsory voting. There
is continuing scholarly and societal debate on this feature of the electoral system,
however, both form a normative and an empirica! perspective . One argument in fa vo r
of compulsory voting is that it more or less guarantees the inclusion of all citizens of
the politica! syste m, at least at election time. This paper addresses this argument in an
em pirica! way on the basis of a 2007 survey from Flanders, by analyzing the potential
drop outs at va riou s layers of the politica! system and in different geographical loca tions in the case of the abolition of compulsory voting . lt concludes that without the
system of compulsory voting some particular groups of citizens will turn out in lower
numbers than other groups. In the explanation of these diverging levels of turnout
individual leve l characteristics are most important, e.g. politica! powerlessness, level of
education, gender, age, as well as societal involvement and politica! preference. As a
result of the abolition of compulsory voting the Flemi sh electorate will show itself in a
differin g electoral order of battle.
KEYWORDS: compulsory voting, Belgium, turnout, multi level context

, . Inleiding
Het al dan niet verded igen van de stemplicht of opkomstplicht - hier: de plicht
om te komen opdagen - is blijvend voer voor debat o nd er politici, academic i en
andere geïnteresseerden. Dit debat draait niet slechts om de feiten. Uit de beschikbare literatuur blijkt tevens de normatieve geladenheid van de thematiek. Over
dat laatste aspect will en we ons ech ter hier niet uitspreken; we concentreren ons
op de empirische kant van het vraagst uk. In de argument atie voor en tegen de
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opkomstplicht verwijst men naar het profiel van diegenen die a l dan ni et zouden
afhaken bij het afschaffen van de opkomstplicht. In onze empirisch georiënteerde
bijdrage wensen we dit beeld scherp te stellen voor Vlaand eren: hoe is het feitelijk
gesteld m et de houding tegenover de opkomstplicht? Hierbij willen we vooral ook
aandacht schenken aa n de diversiteit in bel eidsnivea us alsook aa n de mogelijke
samenhang met omgevingskarakteristieken naast individuele karakteristieken va n
de respondenten. Onze centrale probleem stelling is dan ook gericht op de schets
van het profiel van de afhakers bij een eventuele afschaffing van de opkomstplicht
(in Vlaanderen). De data zijn afko mstig van de survey 'Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen' (SCV-survey).
Wat de genoemde verschillend e beleidsni veaus betreft, werd in de SCV-survey gevraagd naar de houding tegenover opkomstplicht op lokaal , provinciaal, Vl aams,
federaal én Europees nivea u. Een vergelijking tussen deze vijf bestuurs- en beleidsniveaus is aldus mogelijk. Op die mani er kan de eventuele gelaagdheid in de houding tegenover de opkomstplicht worden geëxploreerd en geanalyseerd. Is bijvoorbeeld het enth ousiasme om te gaan stemmen noemenswaardig lager naargelang de
spreekwoordelijke afstand tussen de burger en het betreffende beleidsniveau groter
wo rdt, of is daarvan geen sprake? Eerder onderzoek (o .a. Lijphart, 1997) toonde
verschillen in de opkomst naar gelang van het beleidsniveau waarop de verkiezingen betrekking hebben. Maar geld t dit ook hier en nu voo r de houding tegenover
de opkomstplicht op de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen?
Hoewel door middel va n de gebruikte survey hoofdzakelijk karakteristi eken va n
individu en in kaart worden gebracht , is er eveneens een koppeling mogelijk met
gegevens over de gemeente of stad waarin men woont. Op die mani e r kunnen we
factoren (variabelen) van een hoger niveau in onze analyse opnemen en is als het
ware een geografische analyse van die houdingen mogelijk. Door middel van een
multil evelanalyse kunnen we dan ook nagaan wat het relatieve belang is van die
indi viduele dan wel gemeentelijke karakt eri stieken of kenmerken.

V,

-'
L.U

:.::
j::
0:
<(
L.U

:.::
::i
L.U

Q..
Q..

<(

:c
u
V,

z

L.U

In wa t volgt bek ijken we all ereerst enkele aspecten van het profiel die in eerdere
studies over opko mstplicht al aan bod zijn gekomen. De elementen in deze profie lschets die onze aandacht verdienen, vinden we onder meer terug in empirische
st udi es en in discussies tussen voor- en tegenstanders van de plicht om op te komen bij verkiez ingen . De nadruk in onze bijdrage ligt zoals gezegd evenwel op het
empirische deel. We bespreken er de houding tegenover de opkomstplicht op de
uiteenlopende bestuurs- en beleid sn ivea us . In dit empirische deel schetsen we een
profiel op grond van een diversiteit aan individuele karakteristieken. Vervolgens
staat de band met karakteristieken van de gemeente waarin de respondenten wonen centraa l. Dit alles brengt ons tot de conclusie va n ons verhaal.
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2.

Elementen voor een profielschets: een elite?

Be lgië is het eerste Europese land waarin de opkomstplicht op nationaal niveau
werd ingevoerd (Malkopoulou , 2009). Meer specifiek werd de opkomstplicht van
krac ht in 1893. Het was een van de elementen in de toenma lige grote ve randerin gen van het Belgische kiessystee m . Toen al was er overigens veel disc ussi e over
de oppo rtuniteit om die alge mene opkomstplicht in te voeren. Het is een discussie
die met een zekere regelma a t weer de kop opsteekt. Het belang va n ve rkiez ingen
met een opkomstplicht is dan ook niet te onderschatten. Het is imm ers in beginsel
een essentieel element in de machtsve rdeling binnen een sa menlev ing. Het bepaalt
wie mee de knikkers uitdeelt in het politieke spel. In dat opzic ht raakt het, zo kan
worden betoogd, aan het fund ame nt va n het democratisch bestel.
Vanwege het grote belang van dee lname aan verkiez ingen richten we on s op het
pro fiel va n de eventuele a fhakers . We doen dit ond er m eer va nuit de vaststelling dat
po liti eke participatie niet los kan worden gezien van de socio-economische status
van een individu. Vaak z ijn het de in en igerlei opz icht 'beteren' die meer participeren dan diegenen die minder goed af zijn. Dit kan gevo lgen hebben voor de in vloed
van deze groepen op het beleid (o. a. Lijphart , 1997) . Verkiezingsonderzoek in de
VSA, Zwitserland, Duitsl a nd , Denemarke n, Oostenrijk en Zweden - landen zond er
opkoms tpli cht - wijst alle maal in dezelfd e richting. De politieke participatie (meer
specifi ek het gaan stemme n) is hoger naarmate de socia le positie van de persoon
toeneemt. Dit betekent dat de po litie ke participatie, althans in deze specifieke vorm
va n deel nam e aan verkiezingen, ni et gelijk is. Na ast de ve rtekening in de opkomst
als dusdanig, kan dit invloed hebben op wie verko ze n wo rdt e n op wat op de poli tieke agenda ko mt te staan (Lijph art, 1997; zie ook Powell, 2004) .
De opkomst bij de verkiezingen blijkt verder afhankelijk te zijn va n het politieke
niveau waarvoor men naar de ste mbus trekt. Verkiez inge n voo r het Europees parlement, lokale verkiezingen en verkiez ingen voor alle rhande dee lstaten zijn in Europa vaak goed voor lagere opkomstcijfers dan de nationale verkiezingen. Blijkbaar
staa t er voo r diverse verkiez ingen minder op het spel en is men daardoor minder
gene igd om te gaan stemmen (Lijphart, 1997; z ie ook zijn bijdrage aan dit nummer). Daa rom hebben we in onze analyse oog voo r de int enti es om op te komen
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Er kunnen tal van argumenten word en opgesomd met betrekking tot het al dan niet
afschaffen van de opkomstplicht (z ie voor een overzicht o.a . Briggs & Celis, 2007;
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Lever, 2009; Malkopoulou , 2009). De argumenten kristalli seren z ich volgens Briggs
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en Celis (2007) rond een zestal kernpunte n of dim ensies : democratie, legitimiteit,
gel ijkhe id , het uiten va n bezo rgdheden, educatieve en finan ciële aspecten. Daar-
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naast kunn en we specifieke argumenten vinden bij de voor- en tegenstanders van
de opkomstplicht. Het is ni et on ze bedoeling om in deze bijdrage ee n compilatie te
maken van alle a rgumenten pro en contra. Wel willen we echter kort wijzen op di e
elementen in de argumentatie voor en tegen die in het bij zo nder betrekking hebben op het profiel van diegenen die al da n ni et afhaken bij ee n eventu ele afsc haffing va n de opkoms tplicht bij verkiezingen.
Voorstanders va n opkomstplicht w ij zen onder m eer naar de representati v it eit van
wetgevend e organen, en dan met na me op de ve rtegen woordiging van diverse maatschap pelijke groepe n. Men koppelt dit democratische argument aan de legitimiteit
van het overheidsoptreden. De stelling is dat deze legitimiteit hoger za l z ijn indien
alle geled ingen in de samenleving gelijkelijk deelneme n aan het verkiezings pro ces
(Birch, 2009b; Briggs & Celis, 2007). De band tu ssen opkomst e n legitimiteit komt
onder m eer op de voorgro nd wanneer men het heeft over de relatief lage opkomst
bij de Europese verkiezingen in landen waar geen opkomstplicht is. Men ziet er
een bedreiging in voor de legitimiteit vo or de EU en haa r instellingen, alsook voor
de geloofwaardigheid inzake de initiatieven teneind e een waarachtige Eu ropese
politieke gemeenschap vorm te geven (Malkopoulou, 2009; Th eys, 2008).
Hierbij verwijst men evenee ns naar het aspect gelijkheid. Opkomstpli cht zorgt e r
vo lgens deze redenering mede voor dat partijen aandacht (blij ven) hebben voo r de
zwaksten in de samenleving en zorgt zo voor hun politieke integratie (Malkopoulou, 2009). Volgens Bill iet (2002) is het belangrijkste argument voor het behouden
dan we l invoeren van een opkomstplicht dan ook gelegen in de maatschappelijke
ongelijkheid en de vertekening in zake social e samenstelling van het electoraat. In
systemen zonder opkomstplicht kunnen op termijn bepaalde groepen aa n de zijlijn
blij ven staan. Partij en zullen meer moeite (moeten) do en om kiezers te overtuigen
om op te dagen voor de verkiezinge n, maar z ij zu ll en z ich daarbij richten op diegenen van wie ze weten dat ze potentieel participeren. Traditi oneel zijn dit de hoger
opgeleiden. Het is dus goed mogelijk dat op deze manier op termi jn de minder opgele iden en de sociaal zwakkeren nog meer uit de boot zu ll en va llen . Een cen traal
argume nt voor het behoud van de opkomstplicht kan dan ook worden gebaseerd
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op het feit dat de uitva l, dat wil zeggen diegenen di e thui s blijven bij de verkiezingen in afwezigheid van een opkomstpli cht , selectief en sc heef is. Onderzoek
wijst uit dat de lagere socia le klassen sneller thuisblijven dan andere. Somm igen
argumenteren hierbij dat het net deze groepen zijn , die de politiek misschien we l
het meest en het hardst nodig hebben (vgl. De Ceuninck et a l. , 2005; 2006).

:::i
UJ

0..
0..
<(

u

Bij de tegens tanders van de opkomstplicht wo rdt genoegzaam ve rwezen naar de
' inbreuk' die een dergelijke opkoms tplicht zou vorm en op de individu ele keuze (de

zUJ

vrijheid) waarover het indi vidu beschikt in de moderne democratische rechtsstaat.
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Deze notie 'vrijh eid' komt namelijk in conflict met andere democratische principes
als parti cipatie en gelijkheid (zie ook Lijphart, 1997) . Hierbij beroepen tegenstanders zich op het recht om niet te gaan stemmen. Anderen wijzen er dan weer op
dat naast individuele vrijheden elke burger toch enkele burgerplichten te vervull en
heeft (o.a. Vermeersch, 2004; Hooghe, 2006).
Bij tegenstanders van de opkomstp li cht is er eveneens de overweging of het aangewezen is om mensen die weinig politieke interesse en/of relevante kennis hebben
politiek te verp lichten om deel te nemen aan verkiezingen. Sommigen vragen zich
af of de plicht om te gaan stemmen überhaupt ee n effec t heeft op de politieke kennis en interesse voor politiek. In een bijdrage over dat thema komen Engelen en
Hooghe (2007) tot de vasts telling dat dit effect zo al aanwezig dan toch verwaarloosbaar klein is. Milner et al. (2007} komen in hun quasi-experimenteel onderzoek ter zake tot gelijkaardige vaststelli ngen (zie ook de bijdrage van Van der Meer
en Van Deth aan dit nummer).
Het voornaamste argument tegen de opkomstplicht dat Billiet (2002) noemt, is het
(vermeende) feit dat velen ongeïnteresseerd naar de stembus trekken om daar toch
maar een 'waardeloze' stem uit te bre ngen. Waarom mensen verplichten te gaan
stemmen, terwijl we weten dat het sommigen onder hen eigenlijk niet interesseert ?
Een deel va n de bevolking keert nu eenmaal de politiek en alles wat daarmee te
maken heeft de rug toe. Veel van deze zogenoemde 'foert' -stemmen zouden wel licht verdwijnen, indi en de verplichting om te gaan stemmen er niet zo u zijn . In
dezen is het waarschijnlijk geen toeval dat de discussie over de opkomstplicht in
Vlaa ndere n steed s oplaaide na een electora le kater, voo r althans een deel van de
gevestigde politieke orde, waarbij het toenmalige Vlaams Blok zijn zoveelste overwinn ing op rij behaalde. Sommigen zien in de afschaffing van de opkomstplicht in
dit opzicht een rem ed ie, een effecti ef middel om het Vlaams Belang electoraal te
bekampen. Men gaat er bij deze redenering overigens - gemaksha lve - wel vanui t
dat elke Blok-kiezer een niet of nauwelijks inhoudelijk gemotiveerde proteststem
uitbrengt en dat deze politiek ongeïnteresseerde kiezer bij afschaffing van de opkomstplicht we l zal thui sblij ven bij de eerstvolgende verkiezingen . We kunnen ons
ui teraard de vraag stellen of het wel zo eenvoudig is. Bovendien kunnen we ons
ten zeerste afvragen of het va nuit democratisch oogpunt verantwoord is te sleutelen aan de kieswet met het oog op één specifieke politieke partij. Als dan toch de
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strijd met die po litieke tegenstander zo u moeten worden aangegaan, zou politiek
niet beter met politiek worden bestreden in plaats van te kurieren am Symptom?
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De focus op één bepaalde partij bemoeilijkt en vervuilt daarenboven het politieke
en academische debat over het wel en wee van de opkomstplicht. Anderzijds is
het wel een vaststelling dat eerdere wijzigingen van de kieswe t waren ingegeven
door partijpolitieke overwegingen en moti even (De Ceuninck et al. , 2005, 2006}.
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Zo was, om een in dit verband treffend voorbeeld te noemen, het introduceren van
de opkomstplicht in België op zich ingegeven door partijpolitieke motieven: het
katholieke kamp wilde er zijn getalsterkt e op het platteland electoraal mee verzilveren (Pilet , 2007).
Kortom , in de discu ssie over de opkomstplicht verwijzen beide kampen naar het
profiel van diegenen di e al dan niet zouden komen opdagen bij verkiezingen zo nder opkomstplicht. Zo verwijzen voorstanders van opkomstplicht onder meer
na ar de socio-demografische karakteristieken van diegenen die zouden afhaken.
Tegenstanders van deze verplichting verwijzen dan weer naar eerder politi eke
attitudes. Zowel socio-demografische als politieke attitudes willen we integreren
in onze navolgende empirische analyse. Verder will en we deze profielschets uitbreiden en verrijken met belendende individuele ka rakteristieken zoa ls deelnam e
aan het maatschappelijke en politieke leven en de houding tegenover zijn of haar
medemens . Voor een theoretische situering van deze aspecten ve rwij zen we naar
onder meer het werk van Ackaert & De Winter (1993) en Billiet (2001; 2002). Tevens wensen we na te gaan of en in welke mate er al dan niet sa menhang is m et
omgevingskarakteristi eken. Dit doen we door de intenties om deel te nemen aan
verkiezingen te koppelen aan de karakteristieken van de gemeente waarin men
woont. In de participatie literatuur zien we onenigh eid wat betreft va nuit deze optiek te verwachten verbanden (vgl. Milbrath & Goel , 1977). Vanuit het perspectief
van centrum-periferie tegenstellingen verwachten sommigen een hogere participatie in steden, anderen zijn van oordeel dat juist op het platteland een sterkere
sociale integratie (en contro le) bijdraagt tot een hogere participati e (Ackaert & De
Winter, 1993). In onze ana lyse hebben we, zoals in het voorgaande al is uiteengezet, eveneens aandacht voor de eventuele verschillen in de houding tegenover d e
opkomstplicht naar gelang van het bestuursniveau waarop de verkiezingen betrekking hebben.

3.

De vermeende opkomst bij de afschaffing
van de opkomstplicht in Vlaanderen
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Onderzoeksmethode en gegevensverzameling
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Voor on ze analyse baseren we ons op gegevens verzameld met behulp van de SCV-
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survey. Deze bevraging vindt jaarlijks plaats onder een representa tieve steekproef
van Nederlandsta lige Belgen in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdste-
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delijke Gewest. De Studiedienst van de Vlaamse Regering verzorgt deze jaarlijkse
survey sinds 1996 . De survey bevat vragen naar wa a rden, opvattingen en over-
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tuigingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijk en beleidsrelevante
thema's. Elk jaar worden in de periode maart-juni 1.500 toevallig getrokken respondenten tussen 18 en 85 jaar persoonlijk geïnterviewd .
De data waarop we onze analyse baseren komen uit de SCY-survey van 2007. In
deze survey beschikken we over gegevens van 1449 respondenten. Net zoals bij
elke bevraging kan de uitval differentieel zijn. Daarom werd de representativiteit
van de feitelijk gerealiseerde steekproef nagegaan en werden de gegevens vervolgens gewogen op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Op die manier verkrijgen
we een feitelijk gerealiseerde steekproef die een goede afspiegeling vormt van de
beoogde onderzoekspopulatie en laat de steekproef en onze erop gebaseerde analyse ons toe om uitspraken te doen over Vlaanderen als geheel (Carton , Vander
Molen & Pickery, 2008).

3.2.

De intenties inzake opkomst op de verschillende bestuursniveaus

In het onderzoek van 2007 is gepeild naar de intenties om te gaan stemmen op
de verschi llende bestuursniveaus, mocht dit na afschaffing van de opkomstplicht
niet meer verplicht zijn. Gezien het feit dat stemmen op zich niet verplicht is of
kan zijn, moeten we overigens eigen lijk spreken over de plicht om op te dagen bij
verkiezingen, maar vooral om respondenten niet in verwarring te brengen peilden
we toch naar het al dan niet gaan 'stemmen'. Meer specifiek legden we de respondenten de volgende vraag voor: "Ind ien de kiesplicht wordt afgeschaft, zou u dan
nog gaan stemmen voor [* item *] ". Hierbij werd de vraag gesteld wat betreft het al
dan niet gaan stemmen voor de gemeenteraad, de provincieraad, het Vlaams Parlement , het federaal parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat) en
het Europees Parlement. Kortom, we stelden de vraag voor de vijf onderscheiden,
verschillende bestuursniveaus. Men kreeg telkens de mogelijkheid om te antwoorden met 'ja' of 'nee'; hoewel de antwoordmogelijkh eid als dusdanig niet werd
voorgelegd aan de respondenten, werd er in de verwerking de mogelijkheden 'weet
niet/ twijfel' en 'geen antwoord' voorzien , van welke mogelijkheden overigens in
de praktijk niet of nauwelijks gebruik werd gemaakt.
Globaal genomen stellen we vast dat de vermeende opkomst, dat w il zeggen de
gerapporteerde opkomst in de hypothetische situatie met afwezigheid van een
opkomstplicht, daalt naarmate we op een hoger bestuursniveau komen (zie Tabel
1). Zo zou 67,7 % gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen zonder opkomstplicht, terwijl dit voor de Europese verkiezingen 53,8% is. Uitzondering op deze
algemene vaststelling is de opkomst voor de provincieraad. Deze opkomst ligt
lager dan bij de Vlaamse of federale verkiezingen, maar is dan weer hoger dan
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de in het onderzoek gemeten opkomst bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement. Dit glob ale beeld en de verschill en naar gelang van het bestuursn iveau waarop de verki ezingen betrekking hebben , komt niet geheel overeen met
de eerdere vaststellingen inzake zogenoemde second-order verki ezingen . Hoewel
de vaststelling wel geldt voor de Europese verkiezingen, is dit namelijk ni et het
geval wat de lokale verkiezingen betreft. In tegenstelling tot wat doorgaans wordt
verwacht, is de opkomst bij de lokale verkiezi nge n immers het hoogst. Het door
ons gevonden beeld stroo kt echter wel met de populaire veronderstelling dat burgers het sterks t betrokken zijn bij de lokal e politiek (vgl. Castenmiller, 1998).
Het lokale bestuursniveau is imm ers het meest herkenbaar, of alth a ns het meest
concreet voelb aar. De afstand tussen bestuurders en bestuurd en is er, zo is de
achterliggend e gedachte, het kleinst. De burge rs zijn er in vergelijking met andere beleidsniveaus dan ook relatief goed in staat om h et te evalu eren beleid te
(her)kennen. Niet enkel is de afstand kleiner, vaak is de betrokkenh eid groter.
Daa rnaast fungeert het lokale vlak vaak als proeftuin voo r expe rimenten zoals
buurtbeheerprojecten, stadsconferenties, stadsgesprekken , burgerfora, en nut- en
noodzaakdiscuss ies (o.a. Edelen bos & Monnikhof, 1998; Stouthuysen, 2002 ) . Op
basis van deze redenering kunnen we de hogere vermeend e opkomst op lokaal
vla k trachten te duiden.

TABEL 1.

Overzicht van intenties om te komen opdagen bij verkiezingen zonder
opkomstplicht op de verschillende bestuursniveaus.
Weet niet/
twijfel

Nee

Ja

Geen antwoord

n

%

n

%

n

%

de gemeenteraad

98 1

67,7%

460

31,7%

7

0,5 %

0,1%

de provincieraad

814

56,2%

622

42,9%

13

0,9%

0,1%

het Vlaams parlement

862

59,5%

577

39,8%

9

0,6%

0,1 %

het federaal parl ement

846

58,4%

593

40,9%

9

0,6%

0,1%

het Europees parlement

779

53,8%

660

45,5 %

10

0,7%

0,1%
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Bij de verdere verwerki ng van de gegevens gaan we de antwoordmogelijkheden
di chotomise ren , door te kijken of men al dan niet bevestigend antwoordde op de
vraag naar het komen stemm en/ opdagen bij verkiezingen zonder opkomstplicht.
Verder vroegen we ons, mede op basis van de indruk die de gegevens van Tabel 1
vestigde, af in welke mate de vi jf items of bestuursniveaus inzake opkomstplicht
empirisch niet één achter- of onderliggende dimensi e omvatten. Om dat idee
empirisch te testen maakten we gebruik van een categori sche principale com-
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po nen tenanalys e (CATPCA) met de vijf dichotome vari abele n als input. Hierbij
stellen we vast dat er een sterke onderlinge samenhang is tu ssen de verschillend e
variabelen. Meer spec ifi ek geeft de analyse aan dat er slechts éé n ac ht erliggende
dimensie is. Om die reden is het statisti sc h aangewezen om over de bestuursni vea us heen een enkele geaggregeerde schaal te make n, di e wee rgeeft bij hoevee l
verkiezinge n men zou komen opdagen indien het ko m en opdagen niet (meer)
verp licht zo u zi jn . De verdeling va n deze variabel e is weergegeven in Figuur 1,
waarin we z ien da t de verdeling bimod aa l is. Meer specifiek stellen we vas t dat
bijna de he lft van de respondenten bij alle verki ezi ngen zou komen opdagen
(48,7%) of a lthans zegt dat te zu ll en doen. Daarentegen zo u een aanzienli jke
groep (29 ,8 %) bij geen enkele verkiezing meer komen opdage n . Bij de groep
kiezers die slechts bij één verk iezing vo lgens eigen zeggen zou komen opdagen
(goed voo r 7,1 % va n h et totaal aanta l responden ten), zien we dat een overgrote
meerderheid van 93 ,1 % van hen enkel en alleen present zo u z ijn bij gemee nteraad sverkiez in gen. Gegeven de eerdere vas tstell in g dat bij afwez igheid van een
opkoms tpli cht de opkomst op d it laagste bes tuurs ni vea u het hoogst is, kan dit ons
niet ec ht verwonderen.
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Figuur 1.

Aantal verk iezi ngen waa rbij men zo u kom en opdagen zonder opkomstp licht.
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In wat volgt z ijn we in eerste instantie vooral geïnteresseerd in die groep kiezers
die bij alle verkiezingen zeggen af te haken. Met andere woord en , we richten ons
primair op het profiel va n di e 30% kieze rs di e in alle opz ichten zo ud en afhaken
bij afsc haffing van de opkom stp li cht , en plaatsen dit profi el tegenover het profiel
va n alle anderen, die nog zo uden deeln emen aan één of mee r verkiezingen . Op
het einde van de profie lschets, ontrafelen we dit globale profiel overigens door te
kijken na ar regressiemodellen voo r de speci fi eke onderscheiden bestuursni vea us.
Bij de profielschets van de groep afhakers leggen we een relatie met tal van karakteristi eken va n de respondenten. Hierbij kunnen we een onderscheid maken tussen individuele kenmerken enerzijds e n een aantal (context-) kenmerken van de gemeente
waa rin ze wonen anderzijds. Bij deze selectie van elem enten die we opnemen in de
profielschets kunnen we onder meer gebru ik maken va n de uitgebreid e literatuur
in zake politi eke participatie. De deelna me aan verkiezingen kunnen we beschouwen
a ls een weinig actieve vo rm van participatie, maar natuurlijk nog net een trap hoger
dan niet-betrokkenheid (Ackaert & De Winter, 1993; Propper & Steenbeek, 1998). Uit
een interna ti onaal verge lijkende literatuurstudie kom en twee grote onderzoeksstromingen omtrent lokale beleidsparticipatie naar voo r (Dezeure et al. 2008). De eerste
stroming omvat de studies die het ve rband nagaa n tussen indi viduele kenmerken en
participatiegedrag. De tweede stroming bekijkt de problematiek eerder vanuit een
insti tutioneel perspectief: men gaat na hoe demografi sche, technologische, economische, sociale en cu lturele factoren op macro ni vea u een impact hebben op de parti cipatie van individuele burgers. Zo wijzen recente studies omtrent lokal e participatie
erop, dat de organisatie van het lokale bestuur een belangrijke verklaring zou bieden
voor het participatiep roces (o .a. Lowndes et al., 2006). Deze tweede stroming benadrukt dat de participati e van individuen niet los ka n worden gezien va n de socia le
en instituti onele con text waarbinnen dit politieke gedrag plaatsv indt. Reden te m eer
om naast indi viduele karakteristieken (zo goed als mogelijk) rekening te houden met
omgevingskarakteristieken of -variabelen. Wij doen dit door te kijken naa r kenmerken van de gemeente waarin men woont.
Uit studi es die indi v iduele kara kteristi eken analyseren bli jkt dat voo ral de bla nke,
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hoogopgeleide man van midd elbare leeftijd actief deelneemt aa n politieke of beleidsparticipatie. In het o nderzoek van Hooghe en Pelleriaux (1997) ko mt de relatie
tu ssen sociaa ldem ografisc he ke nmerken en hun invloed op de bereidheid om al
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dan niet te gaan stemmen eveneens aa n bod. Ten eerste wij zen ze op de invloed
va n geslacht: vro uwen blijken minder geneigd om nog te gaan stemm en dan man-
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ke n dan de hoger gesc hoold en . De a uteurs wijzen ero p dat dit de facto neigt naar
de herinvoering van het algemeen meervou dig stem recht , omdat hoger geschool-
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Naast de socio-demografi sche ' klass iekers' zijn er studies waarin andere element en
aa n bod ko men. Zo is er de stu die van Billiet (2001; 2002) omtrent de kenmerken
die bepalen wa nneer iem a nd a l dan niet zal gaan ste mmen . Naast het genot en
opleidings ni veau en gesla cht blijkt het ac tief lidm aa tschap va n verenigingen vo lgens deze a nalyse ee n voo rname rol te spelen . Diege nen d ie ac tief z ijn in het
verenigings leven zoud en in gro te re getale kom en opdagen bij verk iezingen zo nder
opkom stplicht . Zoals eerder aangegeven in de theoretische situ ering va n h et doo r
ons behand elde vraagstu k, verwa cht men oo k bel a ngrijke ve rschillen in de poli tieke at titud es va n kiezers naargelang va n hun int enties om te ko m en opdagen
bij ve rkiezingen . Daaro m nemen we dergelijke va ri abelen op in o nze a nalyse om
dit profie l ve rder scherp stell en. Op d ie m a nier leggen we de relati e met een grote
dive rsite it aa n indi vidu ele ka rakteristieken en kij ken we tevens naar eve ntuele geografische verschill en.

3.3.

Profiel op grond van individuele karakteristieken

De d ivers iteit aa n va ri abelen in de SCV-s urvey laa t ons toe om een profiel te schetsen va n het electoraat da t al dan niet zou gaa n stemmen op de ve rschille nde bestu ursnivea us, mocht dit stemmen (in de z in va n opkom en) ni et m eer ve rplicht
z ijn. We ku n nen op die mani er op zoek gaa n naa r ve rklaringsgro nd en, a l is en
bl ijft de ca usaliteitskwes ti e op grond va n de beschikba re data stati stisch ni et volled ig te onderbo uwe n . We kunn en o ns imm ers enkel uitspreken over de sterkte
va n verba nde n , zo nd er d at we iets defin iti efs kunnen zeggen over de oorzakelij kheid ervan (vgl. McClendon, 1994) ; we hebben gee n meting doo rheen de ti jd bij
dezelfde respond enten. Wa nneer we ons zoud en w illen uitspreken over de oorzakeli jkheid van bijvoo rbeeld het ve rban d tu ssen de variabelen A en B m oet er
een ver band zijn tussen A en B, moeten er th eoreti sche redenen z ijn waarom A B
veroorzaakt , en moet A in de tij d vóó r B kom en . Dat laa tste kunn en we in onze
analyse niet nagaa n, gezien we geen longitudi nale stud ie ui tvoerden. We enquêteerden deze lfde respo ndent en ni et meerm aa ls in de tijd . Niettemin kunn en we de
effecte n van de a fschaffi ng van de opkom stplicht wel degelijk enigszins simul eren
(vgl. Hooghe & Pell eri a ux, 1997). Dit kan even wel nooit meer zijn dan een simulat ie: bij een eventu ele a fs chaffin g van de opkom stplicht ve randere n tal van zaken
en zal de verki ezin gsstrijd na tuurli jk op een geheel and ere ma nier wo rden gevoerd.
Een dee l va n de verkiez ingscam pagne zou er da n al moeten in bes taan om kiezers
te overtuigen van het belang om te gaa n stemmen. Niettemin , d oo r de koppeling
wo rdt een ve rba nd gelegd tu ssen de houding tegenover de opkomstplicht enerz ijds
en tal va n an dere va ri abelen and erzijd s. Naas t de klassieke socio-d emogra fi sche
en -eco nomische ach te rgro nd vari abelen de nken we hi er aa n partij voorkeur, de
ho ud ing tegenover politiek (in termen va n vertro uwe n , tev redenheid en politie ke
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machteloosheid), politi eke en maatschappelijke participatie, het vertrouwen in de
medemens, e nzo vo ort. Bij de verdere bespreking clusteren we de verschillende
individuele karakteristieken , waarbij per cluster eerst de resultaten uit de biva riate
analyse aan bod kom en. Op het eind e van de ze paragraaf brengen we alle indi viduele kara kteristi eken samen in één zogenoemd finaal model.
We beginn en met de individuele kenmerken en z ien te n eerste de samenhang met
de klassieke sociaaldemografische achtergrond va riabelen. Zo is er ee n sterk significant e samenhang met het geslacht van de respo ndenten. Het z ijn de vrouwelijke
respondenten die in hoge re getale zo uden afhaken (34,6% zo u bij geen enkele
ve rkiezing kom en opdagen tegenover 24,8 % bij de m a nnen).
Een andere gekende fa ctor is leeftijd. Conform eerdere studies vind en we een daling van de participatiegraad naargelang de respondenten ouder zijn . Meer specifiek zien we een daling van de m ate waarin men zou komen opdagen van 78,8%
bij de 18-25-jarigen tot 61,7% bij de 65-plussers; deze daling is trouwens niet
perfect lineair, gezien de participa tie bij de 55 -64-jarigen iets hoger ligt dan deze
van de 45-54-jarige n (69,7 % tegenover 67 ,9%) . De sam enhang met leeftijd ko mt
duid elijk naa r voor indi en we re kening houden met de exacte leeftijd van de respondent en. Zo is de gemiddelde leeftijd van di egen en die zoud en komen opdagen
bij één of meer verkiezingen 46 ,8, terwijl de afhaker gemidd eld 51 ,2 jaar is. In de
verdere anal yses werken we met de exacte leeftijd van de respondenten.
Verder zien we een duidelijk verba nd met de beroepssituatie va n respond enten .
Zo zo u bij diegen en met betaald werk (inclusief zelfsta ndigen) 74,7% bij minstens
één ve rkiezing komen opdagen; bij di egen en die geen betaalde baa n hebben is dat
64 ,9 % . Belangrijk is wel dat er binnen deze laatste groep een gro te diversiteit bestaat. Zo zo u 84,5 % van diegenen die dago nderwijs volgen wel gaan stemm en, terwijl dit enthousias me veel lager ligt bij de gepensioneerden, werkzoekenden, maar
voo ral de huisvro uwen en -mannen (resp. 66,0 % , 63 ,0 % en 56,1 %). Ook binnen de
specifieke beroepsca tegorieën waarin men actief is/was, zien we tro uwens duidelijke
verschillen. Zo zou 93, 1 % van de hogere bed ienden/ kaderleden gaan stemmen voor
één of meer verkiezingen, terwi jl dit bij de ongeschoolde arbeid(st)ers slechts 39,4%
V,

is. Met a ndere woorden, bij de ongeschoolde a rbeid(st) ers zo u bij afschaffing van de
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opkomstp licht zes op de tien niet meer deelnemen aan gelij k welke verkiez ing ook.
Hieruit blijkt tevens alvast het belang van het opleidings nivea u van de respondenten.
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hoger het opleidingsniveau , hoe hoger de participatiegrad en. Bij diegenen die geen
of en kel lage r onderwijs hebben genoten zo u 48 , 1 % nog opkomen bij verkiezingen.
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Verder is er een duidelijk verband met het inkomensniveau van de respondenten.
In de groep respondenten met een relatief laag netto gezinsinkomen (hier: lager
dan 1500 euro netto per maa nd) zou 58,4% deelnemen aan de verkiezingen. Dit
aa ndeel stijgt tot 81 ,0 % bij diegenen met een relati ef hoog inkomen (hier: hoger dan 2500 euro netto per maand) . Dit verband werd getoetst door rekening te
houden met de percepti e va n het maa nd elijks netto gezin sinkomen en de mate
waarin men kan terugvall en op mensen uit z ijn of haar omgeving om geld te lenen
bi j eventuele finan ciële problemen . De afhakers inza ke opkomstplicht hebben het
doorgaans moeilijker om rond te komen en kunn en minder makkelijk terugvall en
op hun omgeving bij dergelijke problemen. Deze netto-effecten blijven overigens
overeind indi en we rekening houden met het netto gez insinkomen op zich. Wanneer we rekening houden met het netto gezinsinkomen, draagt de ervaring va n
dit inkomen alsook de mogelijkheid tot het lenen van geld signifi ca nt bij tot het
duide n va n het al dan niet afhaken.
Daarnaast hi eld en we in onze analyses rekening met de houding ten opzichte va n
zijn of haar m edemens. Hi ertoe werd er onder m eer rekening gehouden met de
mate waarin m en utilitair individua listisch is inges teld . Hiermee bedoelen we de
mate waarin men individu alistis che doeleinden nastreeft zo nder al te veel rekening
te houden met a nderen (Elchardus & Heyvaert , 1990) . Indien we dit relateren aan
het vermeende opkomstgedrag, stellen we vast dat de afhakers doorgaans meer
utilitair indi vidualistisch zijn ingesteld. Dit verba nd is statistisch s ignifi cant (p <
0,001). Naas t de mate va n utilit air individualisme, is er de maatsch appelijke positionering in termen van de situ ering va n individuen op de m aatschappelijke ladd er.
Meer specifie k werd respondenten gevraagd om z ich te situ eren op een sc haa l va n
1 (voor een plaats helemaa l onderaan de sa menl ev ing) tot 10 (helemaa l bovenaan
de samenlev ing) . De gemiddelde situering binnen de totale onderzoekspopulati e is
5,88. Bij diegenen di e afhaken wat het stemmen betreft , vind en we een gemiddelde
score van 5,44; terwijl di egenen die wel zo uden komen opdagen een gem idd e ld e
van 6,06 lieten noteren .
Door middel va n de survey brachten we het vertrouwen in de medemens eve neens
in kaart. 1 Bij de relati e m et het voorgenomen opkomstgedrag bij afwezigheid van
een opkomstplicht komt na ar voor dat diegenen di e wel bij éé n of meer verkiezin gen zouden komen opdagen sign ifica nt meer vertrouwen hebben in hun medemens (5,31 tegenover 4,61 op een elfpuntenschaal gaa nd e van 0 tot 10).
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f;

dan niet act ief (bes tuurs) lidma atscha p va n één of meer verenigingen. Binnen de

:::!

;,::

m

)>

XI

;,::

m
,VI

2010 - 1 • RES PUBLICA

58
OPKOMSTPLICHT IN VLAANDEREN: EEN GESPREIDE SLAGORDE?

totale groep respondenten stellen we in dat opzicht vast dat 52,6 % actief lid is van
één of meer verenigingen . Hierbij is er een duidelijk verband met het al dan niet
komen opdagen bij de verkiezingen. Meer specifiek stellen we vast dat bij diegenen die actief lid zijn 78, 1 % zou komen opdagen bij één of meer verkiezingen. Bij
diegenen die geen act ief lid z ijn van één of andere vereniging, zou 61,5 % komen
opdagen bij verkiezingen zonder opkomstplicht. Een andere vorm van maatschappelijke participatie betreft het verrichten van onbetaald vrijw illigerswerk . Binnen
de groep geënquêteerde Vlamingen is 19,4 % van de respondenten op die manier
ac ti ef in het maatschappelijk leven. Met het oog op het al dan niet komen opdagen
b ij ve rkiezingen zonder opkomstplicht zijn de verschi ll en heel uitgesproken. Bij
diegenen die actief zijn in het vrijwilligerswerk zou 85,8% opkomen bij verkiezingen zond er opkomstplicht, terwijl dit bij diegenen die geen vrijwilligerswerk
verrichten 66,5 % is. Uiteraard staat de actieve deelname aan het veren igingsleven
en het vrijwi lligerswerk niet los van elkaar.
Een tweede cluster van aspecten of vari abelen op het individueel niveau heeft betrekking op karakteristieken die we onder de noemer ' politi ek' kunnen plaatsen. Zo
werd er in de SCV-s urvey een vragenbatterij opgenomen die de mate van politieke
machteloos heid in kaart brengt. Deze mate van politieke macht eloosh ei d is sterk
verschillend naargelang men al dan niet zou komen opdagen bij verkiezingen indien het geen plicht meer zou zij n. Diegenen die niet meer zo uden komen opdagen
ervaren meer uitgesproken gevoelens van politieke machteloosheid (de verschillen
in de 5-puntenschaal bedragen 4, 11 tegenover 3,20 bij diegenen die wel zo uden komen opdagen). Verder hielden we rekening met een groot aantal specifieke vormen
van politieke participatie. 2 Rekening houdend met de brede waaier aan politieke
gedragingen, kunnen we ste llen dat 44,9% va n de respondenten op een of andere
manier politiek actief is. Deze politieke participatie heeft een duidelijke link met de
intenties om nog te komen opdagen bij verkiezingen zo nder opkomstplicht. Zo zo u
82,5 % van de politiek actieven volgens eigen zeggen opdagen bij de verkiezingen
zo nder opkomstplicht, terwijl dit bij de niet-politiek actieven 60,3 % is.
Vervolgens is er partijvoorkeur. Mee r specifiek werd er gevraagd naar de stem-

VI

of kiesintenties indien er 'nu ' verkiezingen zouden plaatsvinden. Indien we deze
intenties relateren aan de int enties inzake opkomst bij verkiezingen, komen dui-
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delijke verschillen naar voor. De hoogste opkomstcijfers vinden we terug bij de
kiezers voor Open VLD en Groen! (resp. 82,3% en 82,7%). Bij de relatief kleine
groep kiezers voor de Lijst Dedecker is er ook een vrij hoog aa nd eel dat zo u komen
opdagen (80,0 % ) . Bij de ki ezers voor het Vlaams Belang vinden we een relatief
laag percentage kiezers dat nog zou komen opdagen (57,2%). Verder zien we dat
in de groep kiezers die hun partijvoorkeur niet te kennen geven, de gerapporteerde
opkomst bij de verkiezingen zonder opkomstplicht laag is (59,3%). 3
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Het vertrouwen dat men heeft in de politiek werd eveneens opgenomen in onze
ana lyse. Meer specifi ek maakten we gebruik van de algemene vraag omtrent het
vertrouwen dat men heeft in politiek. Daarnaast werd gepeild naar het vertrouwen
in diverse actoren. Meer specifiek zijn er in de SCV-survey 2007 vragen opgenomen
omtrent het vertrouwen dat men heeft in de administratie, de wetgevende macht,
de uitvoerende macht en het hoofd van de uitvoerende macht op verschi llend e bestuursniveaus. Elk van deze vier" aspecten werd bevraagd wat het lokale, Vlaamse
en federa le bestuursniveau betreft. Is er ee n verband tussen het vertrouwen in de
overheid en het al dan niet komen opdagen bij verkiezingen? Dit blijkt duidelijk het
geval te z ijn. Meer specifiek is het vertrouwen telkens aanzienlijk lager bij diegenen die niet zouden komen opdagen bij verkiezingen zonder opkomstplicht.
Een laatste factor heeft betrekking op de tevreden heid over het gevoerde beleid.
Hierbij werd opnieuw een onderscheid gemaakt tussen onderscheiden bestuursniveaus. Wat de tevredenheid betreft werd onderscheid gemaakt tussen het beleid
van het Co llege van Burgemeester en Schepenen, de Vlaamse minister-president
en zijn regering, de eerste minister en zijn regeringsploeg alsook de Europese Commissie. Deze vier variabelen omtrent de tevredenheid over het beleid omvatten
overigens een gemeenschappelijke dimensie. Dit laat ons toe om één globale variabele te construeren met betrekking tot tevredenheid over gevoerd beleid. Bij de
koppeli ng aan het al dan niet komen opdagen bij verkiezingen zonder opkomst plicht, zien we dat de tevredenheid over het gevoerde beleid hoger is bij diegenen
die zouden komen opdagen (3,19 tegenover 3,02 bij diegenen die niet zouden
komen opdagen, gemeten door middel van een vijfpuntenschaal gaande van heel
ontevreden tot heel tevreden).
Tot slot van de uitgebreid e profielschets van indi vidu ele karakteristieken, is er het
multivariate model waarin alle individuele karakteristieken werden opgenomen.
Dit model maakten we niet enkel voor de algemene indicator voor het al dan niet
komen opdagen bij één of meer verkiez ingen, maar we presenteren eveneens de
model len voor de vermeende opkomst op de afzonderlijke specifieke bestuursniveaus (zie Tabel 2).
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TABEL 2.

Finaal model individuele karakteristieken voor het al dan niet komen opdagen bij verkiezingen zonder opkomstplicht.
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Provinciaal
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Europees
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Wald

Sig.

Wald

Sig.

Wald

Sig.

Wald

Sig.

Wald

Sig.

Wald

Sig.

Geslacht

27,4

,000

19,6

,000

8,3

,004

26,3

,000

28,6

,000

10,5

,001

Beroepssituatie

9,7
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1,3

,935

4,5

,480

7,0
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4,4
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N
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Leeftijd

0,9
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0,8
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1,0

,3 10

5,8

,0 16

4,0

,047

1,1

,304

Opleid ingsniveau

33, 1

,000

25,2

,000

8,2

,086

33,5

,000

26,3

,000

22,0

,000

Inkom ensn iveau

2,9

,415

3,8

,280

6,5

,090

4,5

,216

6,3

,099

6,6

,087

Plaats in sa men leving

0,3

,610

1,0

,324

4,8

,028

6,7

,010

5,4

,020

3,7

,054

Util itair individua lisme

5,9

,015

5,7

,017

2,9

,091

2,5

,1 14

5,1

,023

10,6

,001

Vertrouwen medemens

0,9

,354

0,3

,612

2,5

, 116

2,7

,098

3,5

,062

3,9

,049

Vrijwilligerswerk

4,5

,033

3,7

,054

3,2

,075

2,7

,102

0,4

,527

0,0

,913

Actief lidmaatschap verenigingen

4,4

,036

2,8

,095

0,6

,448

0,7

,388

1,4

,245

0,7

,399

Politieke machteloosheid

84,3

,000

79,8

,000

102,2

,000
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,000
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,000
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Politieke participatie

6,8

,009

5,5

,019

8,1

,004

2,4

,123

6, 5

,011

10,3

,001

Partijvoorkeur

28,2

,001

26,6

,002

22,6

,007

24,4

,004

23,3

,005

19, 1

,024

Po litiek vertrouwen

0,2

,669

0,4

,528

0,0

,901

0,5

,474

0,0

,9 13

0,9

,352

Vertrouwen lokale overheid

,002

12,2

,000

1,0

,323

0,1

,820

0,1

,7 12

0,1

,7 12

Vertrouwen Vlaamse overh eid

4,5

,033

4,8

,028

7,7

,006

21 ,2

,000

10, 3

,001

5,2

,02 2

Vertrouwen federale overheid

0,2

,623

0,5

,466

0,2

,652

0, 3

,555

0,0

,867

0,0

,924

Tevredenheid beleid

3,0

,085

3,5

,060

,7

,417

1,2

,267

1,6

,2 13

0,3

,6 12

,000

14,3

,000

4,5

,033

14,4

,000

18,4

,000

13,9

Nagelkerke R1

-
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9,7

Constant

"'

18,5
48,4%

44,7%

40,5%

50,6%

48,4%

,000
42,4%

Merk op: N=1302 (10, 1% missing va lues); de missing va lues zijn voorname lijk toe te schrijven aa n de varia belen politieke machteloosheid en uti li tair individ ualisme. Niet voor
al le res pondenten kunnen we namelij k schaalscores bere kenen.
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Globaal genomen zien we grote gelijkenissen tussen de verschillende modellen. Dit
maakt dat de verschillen in de profielen beperkt zijn naar gelang van het bestuursniveau waarop de opkomst betrekking heeft. Zo stellen we telkens vast dat van
alle individuele karakteristieken de mate van politieke machteloosheid de hoogste
verklarende/ voorspellende waarde heeft voor het al dan niet komen opdagen bij
verkiezingen zonder opkomstplicht. Daarnaast zien we dat in alle modellen het
opleidingsniveau en het geslacht een voorname rol spelen. Enkel wat de vermeende opkomst voor de provincieraadsverkiezingen betreft, is de unieke verklarende
waarde van het opleidingsniveau niet statistisch significant. Daarnaast komen ande re politieke variabelen bovendrijven, namelijk het vertrouwen in de Vlaamse
overheid en de partijvoorkeur. Verder zien we ook dat de unieke verklarende/voorspellende waarde van diverse op het eerste gezicht relevante variabelen wegvalt
in dit totaalmodel. Dit is het geval voor de beroepssituatie, het inkomensniveau,
het vertrouwen in de medemens , het algemeen vertrouwen in de politiek en dat
in de federale overheid , alsook voor de tevredenheid over het gevoerde beleid. Dit
kunnen we begrijpen vanuit de samenhang van deze variabelen met andere variabelen in de modellen. Zo is er een sterke samenhang tussen opleidingsniveau en
inkomensniveau. Verder kunnen we het globaal vertrouwen in de politiek niet los
zien van het vertrouwen dat men heeft in de overheden op verschillende bestuursniveaus en tevredenheid over gevoerd beleid.
Andere variabelen kunnen dan weer enkel in een specifiek model bijdragen tot het
duiden va n het al dan niet komen opdagen. Zo zien we dat enkel in de modellen
wat betreft de opkomst bij de Vlaamse en federale verkiezingen de verklarende
waarde van de leeftijd significant is . De utilitair individualistische ingesteldheid
heeft enkel geen significante verklarende waarde in de modellen ter duiding van de
vermeende opkomst bij de provinciale en Vlaamse verkiezingen. De verklarende
waarde van de deelname aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk is dan
weer enkel significant in het model met betrekking tot het al dan niet deelnemen
aan één of meer verkiezingen. Wat politieke participatie betreft, zien we dat enkel in het model voor het opkomen bij de Vlaamse verkiezingen deze variabele
niet significant bijdraagt. Het vertrouwen in de lokale overheid heeft enkel een
noemenswaardige verklarende waarde in het model voor de opkomst bij lokale
verkiezingen en voor het model over het al dan niet deelnemen aan één of meer
verkiezingen. Toch zijn deze verschillen eerder beperkt te noemen: de vastgestelde
trends voor de specifieke bestuursniveaus zijn gelijklopend, maar de verschillen
zijn (net) iets meer uitgesproken, en daardoor statistisch significant, in sommige
modellen . De globale voorspellende waarde van deze modellen varieert overigens
van 40,5 % wat de opkomst bij provinciale verkiezingen betreft tot 50,6% voor de
Vlaamse verkiezingen.

~

rn
-;
rn

z

V,

("\

:i::
l>
-0
-0

rn

f;

"l>rn
;;o

:j

"'rn

- - - - - -- ~ VI

2010 - 1 • RES PUBLICA

62
OPKOMSTPLICHT IN VLAANDEREN. EEN GESPRE IDE SLAGORDE?

Indien we ter afronding van dit deel van de analyse een algemene beschouwing
maken op grond van het al dan niet komen opdagen bij één of meer verkiezingen,
zien we dat vrouwen en vooral lager geschoolden relatief veel afhaken. De afhakers
worden getypeerd door een hogere leeftijd, een meer utilitair individualistische
houding en minder actieve inzet bij vrijwilligerswerk, het verenigingsleven en het
politieke forum. Verder typeren een hogere mate van politieke machteloosheid en
een lager vertrouwen in de politiek deze groep kiezers. We stelden vast dat diegenen die hun partijvoorkeur niet te kennen geven, alsook zij die het Vlaams Belang
prefereren, minder zouden gaan stemmen als zij daartoe niet meer verplicht zouden zijn vanwege de opkomstplicht
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Verschillen tussen steden/gemeenten in Vlaanderen

In wat volgt leggen we de relatie tussen de gerapporteerde opkomstplicht van specifieke groepen en de directe leefomgeving waarin de respondenten vertoeven. Binnen
het voorhanden zijnde onderzoek is het vaak zo dat de band tussen deze gedraging
enerzijds en omgevingsfactoren anderzijds op een meer geaggregeerd niveau te situeren is. Zo zijn er diverse studies waarbij men landen vergelijkt in termen van opkomst bij verkiezingen en tracht men institutionele en culturele verklaringsgronden
af te toetsen (cf. www.idea.int). Wij willen nagaan in welke mate er sprake is van
een geografische spreiding in de houding tegenover de opkomstplicht binnen Vlaanderen. De institutionele context is dan in grote trekken wel gelijk in Vlaanderen, dan
nog zijn er andere omgevingskarakteristieken die we kunnen afleiden uit de gemeente of stad waarin men woont. Heel concreet doen we dit door de gegevens uit de SCVsurvey via NIS-codes te koppelen aan gegevens op gemeenteniveau. Het spreekt voor
zich dat hierbij de anonimiteit van de respondenten gerespecteerd werd. Op grond
van de koppeling via de NIS-codes is een koppeling mogelijk met een ruime diversiteit aan kenmerken van steden en gemeenten in Vlaanderen. Meer specifiek hebben
we de data inzake de Lokale Statistieken voor ogen die door de Studiedienst van de
Vlaamse Regering worden bijgehouden en ter beschikking worden gesteld (zie www.
vlaanderen.be/ svr). Op die manier kunnen we nagaan in welke mate er verschillen
zijn in de houding tegenover opkomstplicht naar gelang van het socio-economische
en politieke profiel van de gemeente of stad waarin men woont. Stedelingen worden
vaak bevraagd in deze en andere contexten (zie bv. De Ceuninck et al., 2005/ 2006),
maar denken stedelingen eigenlijk op dezelfde manier over de opkomstplicht als
inwoners in meer landelijke omgevingen? Of zijn andere, meer sociale en culturele
karakteristieken relevanter in de geografische studie van de houding tegenover opkomstplicht? Het spreekt voor zich dat het gevaar van de ecological fallacy (Robinson, 1950) hier op de loer ligt; kenmerken op het niveau van steden en gemeenten
kunnen we niet zonder meer toeschrijven aan individuen en omgekeerd.

f-

LIJ

s ~------RES PUBLICA • 2010 -1

63
OPKOMSTPLICHT IN V LAAN DEREN : EEN GESPREIDE SLAGORDE?

In eerste instantie werden de SCV-gegevens gekoppeld aan een reeks catego rische
omgevingsvariabelen: de provincie, de grootte van de gem eente en een sociaal economische typologie van gemeenten. Hierbij stellen we geen noemenswaardige verschillen vast naar gelang van de provincie waarin de respondenten wonen, noch naar
gelang van de grootte va n de gemeente/stad waarin ze wonen . Dit geldt zowel voor
het al dan niet komen opdagen bij één of meer verkiezingen, als voor het al dan niet
komen opdagen bij een specifieke verkiezing. Binnen de groep respondenten di e wonen in relatief kleine steden en gemeenten is de opkomst iets hoger bij afwezigheid
van een opkomstplicht, maar deze verschillen zijn niet statistisch significant.
Vervolge ns is er ee n sociaaleconomische typologie (zie Dessoy, 1998) waarin steden en gem eenten worden ingedee ld in de volgende categorieën : centrumstad,
industrieel achtergesteld, kleine gem eente in Vlaams-Brabant, kleine land elijke gemeente, kleine stad , kustgemeente, landelijk resid entieel, residentieel hoge stand,
semiresidentieel en sociaal econo misch zwak . Indi en we kijken naar de ma te waarin de inwoners uit die verschill ende gebieden zo uden opdagen bij verkiezingen
zonder opkomstplicht , z ien we statistisch significante verschillen. Meer specifiek
stellen we vast dat het aandeel kiezers dat zo u komen relatief hoog is bij de groepen kieze rs woo nachtig in kleine gemeenten in Vlaams-Brabant en residentieel te
noe men gebieden (resp. 86,0% en 85,1 % zou komen opdagen bij één of meer verkiezingen). Daarentegen is het aandeel kiezers dat zou opdagen bij verki ez ingen
zonder opkomstplicht relatief laag bij kiezers woo nachtig in centrumsteden, kleine
steden en sociaaleconomi sch zwakkere steden en gemeenten (resp. 67,9 % , 66,7 %
en 66, l % ) . Bij de anal yse voo r de opkomst bij specifi eke verkiezingen komen we
in grote lijnen tot dezelfde vaststellingen.
Vervolgens hebben we onze analyse op gemeentelijk niveau verfijnd door opname
van diverse metrische omgevingsvariabelen. Meer specifiek werden de vo lgende karakteristieken opgenomen: aandeel vreemdelingen , aantal misdrijven (gerelateerd
aan bevolkingsomva ng) , het migratiesaldo, het aandeel jongeren (i.c. -25-jarigen) ,
het aandeel werkloze jongeren (binnen de groep -25-jarigen) , het aandeel 80-plussers,
het aandeel zogenaamde WIGW 's (weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en (volle) wezen, volgens de oude indeling) en het aandeel langdurig werklozen. Verder werd rekening gehouden met het aantal verenigingen per gemeen te
(gerelateerd aan de bevolkingsomvang) (Lauwereysen & Colpaert, 2004) en een aantal kenmerken naar aanleiding van de gemeenteraads verkiezingen in 2006, zoals de
relatieve sterkte van de verschillende partijen, het aantal partijen dat deelnam aan d ie
verkiezingen, alsook het percentage blanco/ongeldige stemmen en het absenteïsm e.
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neemt aan verkiezingen . Wat de socio-economische karakteristieken betreft, zien
we dat de groep mensen die niet meer zouden gaan stemmen doorgaans woonachtig is in gebieden met hogere werkloosheid. Verder stellen we vast dat de groep
kiezers die wel zou komen opdagen bij verkiezingen, relatief vaker woont in gemeenten waarin er doorgaans minder nationale partijen deel hebben genomen aan
de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en waarin lokale partijen relatief sterk
staan. Deze samenhang kunnen we wellicht duiden door te wijzen op het verband
met de grootte van de gemeente. In kleinere steden en gemeenten nemen immers
vaak minder (afdelingen van) nationale partijen deel aan de verkiezingen onder
het nationaal nummer. Er zijn overigens geen verschillen wat betreft de mate van
absenteïsme of het blanco/ ongeldig stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2006. Ook hier komen we tot gelijkaardige conclusies bij het leggen van de link
met de vermeende deelname aan de verkiezingen op de diverse bestuursniveaus.
We moeten echter voorzichtig zijn bij de interpretatie van deze bivariate resultaten
waarbij de intenti es om te komen opdagen bij verkiezingen worden gekoppeld aan
karakteristieken van de omgeving waarin men woont. Een logisch vervolg lijkt
dan te zijn om middels een klassiek regressiemodel na te gaan wat de verklarende
waarde van de geografische karakteristieken is. Dit is hier evenwel niet aangewezen, gezien dit voor gemeentevariabelen zou resulteren in een onderschatting van
significantieniveaus. De achterliggende reden is eenvoudig: het betreft karakteristieken van 131 gemeenten, terwijl onze basisdata betrekking hebben op 1449 indi viduen in deze gemeenten. Om correcte significantiewaarden voor gemeentevariabelen te verkrijgen, moeten we dan ook gebruik maken van een multilevelvariant
van regressieanalyse, die aan bod komt in de volgende paragraaf.
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Een multilevelanalyse van opkomst bij
verkiezingen zonder opkomstplicht

Aangezien de data hiërarchisch geordend zijn , met individuen op het lager niveau
(niveau 1) en gemeenten op het hoger niveau (niveau 2) ligt het gebruik van een
statist ische methode die daar expliciet rekening mee houdt, voor de hand. De te
hanteren methode in dit verband is multilevel meervoudige logistische regressieanalyse (Snijders & Boskers, 1999; Callen s, 2004). Een leeg model bevat geen enkele verklarende variabele. Het bevat enkel een schatting van de gemiddelde participatie aan verkiezingen zonder opkomstplicht en de zogeheten interceptvariantie
op gemeentelijk niveau. Een vaak gebruikte parameter is de intragroepcorrelatie
p, die aangeeft wat de proportie van de totale variantie in het al dan niet komen
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opdagen bij verkiezingen zonder opkomstplicht is die kan toegeschreven worden
aan versc hillen tussen ge mee nten onderling.
De resultaten voor deze ana lyse worden, zowel voor de algemene indicator als
voor het opkomen op de spec ifieke bes tuursniveaus weergegeven in Tabel 3. We
zien hi er dat voo r de alge mene variabele de interceptvariantie wordt geschat op
0.153 . Deze is significant. De resulterende intragroepcorrelatie bed raagt 4.4 % . Wat
het al dan ni et komen opdage n betreft , is het belang van het gemee ntelijke ni vea u
dus relatief klein. Voor de specifieke bes tuursni veaus is de intragroepcorrelatie nog
iets lager. Wat het al dan niet komen opdagen bij lokale en Vlaamse verkiezinge n
betreft, is deze zelfs niet statisti sch significant.
TABEL 3.

De verklarende waarde van de gemeentelijke karakteristieken voor het al
dan niet komen opdagen bij verkiezingen zonder opkomstplicht.

intercept (logitschaal)

variantie (intercept)

Rho

P ( one-sided)

Algemeen

1,040

0,152

4,4%

0,019

Lokaal

0,888

0,106

3,1%

0,065

Provinciaal

0,3 19

0,123

3,6%

0,005

Vlaams

0,498

0,078

2,3%

0,057

Federaal

0,448

0,149

4,3%

0,005

Europees

0,242

0,120

3,5%

0,008

Bij de analyses waarin het gemeen telijke niveau enige rol speelt, zien we dat de
gemeentelijke typo logie overigens wel overeind blijft. Het volledig finaal multilevelmodel voor de algemene participatie, geven we weer in bijlage 1. We vinden
er de bevestiging dat voor het betere begrip van het al dan niet op komen opdagen
bij verkiezingen zonder dat de verpli chting daartoe (nog langer) bestaat vo oral de
individuele karakteristieken bepalend zijn.

5.

Slotopmerkingen

Het al dan niet vasthouden aan de opkomstpli cht in België staat al geruime tijd ter
discussie. Gegeve n de norm atieve gelad enheid van het debat, is een wetenschappelijke oplossing van dit vraagstuk van uit deze norm atieve optiek ni et mogelijk in
deze bijdrage. Wel kunnen we de emp irische realiteit scherper in kaart brengen.
Wie zou afhaken indien het opkomen bij verkiezingen niet meer verplicht zou
zijn? Welke groepen zo ud en het in meerd ere of mind ere getale late n afweten? Het
is in ieder geval ee n bij zo nd er belangrijk vraagstuk, temee r omdat het raakt aan
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de fundamenten van ons democratisch politiek stelsel. Het betreft immers wie van
het electoraat de lakens uitdeelt tijdens verkiezingen . Hierbij moet men tevens rekening houden met de eventuele gevolgen op lange(re) termijn die een afschaffing
van de opkomstpli cht kan hebben.
In het voorafgaande hebben we ons voor de Vlaamse situatie specifiek gericht op
het profiel van diegenen die al dan niet zouden afhaken indien het opkomen geen
plicht meer zou zijn. Hierbij is het tevens de vraag of men in gespreide slagorde
zou opkomen. Meer spec ifiek doen we dit door na te gaan welke individuele karakteristieken er in welke mate samenhangen met opkomstintenti es. Een belangrijke
vastste lli ng is dan dat men vooral nog voor het lokale bestuursniveau zou opdagen. Dit relatief grote enthousiasme om deel te nemen aan de kiesve rrichtingen
daalt naarmate het over verkiezingen gaat ten aanzien van een hoger bestuursniveau. Wel stellen we vast dat het al dan ni et komen opdagen bij de verschillende
verkiezingen getypeerd word t door één gemeenschappelijke latente dimensie. Dit
is ook meteen een reden waarom het aangewezen is om het onderscheid tussen
de verschillende bestuursniveaus niet te maken. In dat opzicht stellen we vast dat
70% van de Vlamingen aan op zijn minst één verkiezing zo u deelnemen.
Bij de profielschets van het electoraat da t al dan niet komt opdagen, zien we dat
voornamelijk individuele karakteristieken bepalend zijn. Meer specifiek zien we
dat voora l politieke machteloosheid samenhangt met het niet meer deelnemen aan
de stembusslag. Daarnaast bevestigt ons onderzoek het belang van socio-demogra fische karakteristieken: vooral lager geschoo lden en vrouwen haken af. Dit geldt
in mindere mate voor oudere kiezers. De afhakers prefereren ver houdingsgewijs
meer het Vlaams Be lang, hebben doorgaans minder vertrouwen in de overheid
en participeren minder aa n het politieke leven. Deze participatie is eveneens lager
wat het verenigingsleven en vrij will igerswerk betreft. Ook de waarden en at titu des
van deze groep kiezers z ijn wat anders. Zo zijn de afhakers meer dan anderen
utilitair individualistisch ingesteld. In dat opzich t komt het Vlaamse electoraat in
gespreide slagorde aan de electorale meet. Dit profiel werd niet all een geanalyseerd
wat betreft het al dan niet komen opdagen bij één of meer verkiezingen. Voor de
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verschillende specifieke bestuursniveaus hebben we eveneens een dergelijk profiel
opgesteld, waarbij we globaal genomen een sterk gelijk lopend beeld vastste ll en .
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Verder hielden we reken ing met geografische verschi ll en in het opkomstgedrag bij
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afschaffing van de opkomstplicht in Vlaanderen. Daartoe werd gebruik gemaakt
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van mu ltil evelanalyse waarb ij we de variantie op gemeentelijk niveau statistisch
kunnen scheiden van de variantie op individueel niveau. Globaal genomen zien
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we dat de verklarende waarde van dit gemeentelijke niveau echter zeer gering is.
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lyseren va n de vermeende opkomst bij verkiezingen. In onze analyse vinden we
a ldus vooral een bevestiging van het b elang van de individu e le kara kteristieken in
het duiden van het politieke gedrag van burgers en ki ezers. De gespreide s lagorde
is voornamelijk daar te vinde n.

Noten
1.

Hierbij werd rekening geho uden met de drie elementen. Vooreerst de vraag in welke

mate men in het algemeen van oordeel is dat je niet voorzic htig ge noeg kan zijn in de
omga ng met mensen da n wel of de meeste mensen te vertrouwen zijn. Daarnaas t of men
van meni ng is dat de meeste mensen zo ud en proberen misbruik va n u te maken als z ij
daartoe de kans krijgen, dan wel proberen eerlijk te zijn. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de mate waarin men van oordeel is dat me nsen meestal aa n zich zelf denken
of dat zij meestal behulpzaa m proberen te zijn. Op die drie subvragen kon men telkens
antwoorde n met een score gaande va n O tot 10. Deze dri e items vo rmen een betrouwbare
en valide schaal. Het is dan ook di e samengestelde schaa l die we gebru ikt hebben.
2.

De vo rmen va n politi eke pa rti cipati e die werden voorgelegd zijn: het tekenen van

een petitie, het boyco tten o f opzettelijk ni et kop en van producten uit politiek/e thi sch e
redenen, het deelnemen aan een demon stratie, het bijwonen van politieke bijeenkomsten, z ijn/ haar m e ning uite n t.a .v. een a mbtenaar of politi cus, geld sch enken/ve rza melen n.a.v. een socia le of politieke ac tie, z ijn / haar mening uiten in de media , deelname
aan een politiek forum / di scussiegroep op het internet, ka ndidere n voor verkiezingen,
lidmaa tscha p van advies- /overl eg-/ inspraakorganen op lokaal vlak, actief informatie
verzamele n over plannen/ besli ssi nge n va n de ove rheid alsoo k het lidmaa tschap van
een buurtcomité/ bewonersgroep/actiecomité.
3.

Niettemin wordt globaal aa nge no men da t bij afschaffing van de opkomstplicht in

Vlaandere n en België gee n enkele politieke partij een substan tiële w in st of ve rlies za l
boeken (vgl. Hooghe en Pell eri a ux, 1997; Billiet, 2001; 2002).
4.

Volledigheidshalve moeten we ve rmelden dat wat de wetgevend e macht op fed e-

raal bestuursni vea u betreft, zowel werd gepeild naar het vertrouwen in de Kamer va n
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Opkomst bij verkiezingen in Vlaamse gemeenten . Resultaten voor een multi level model met random effecten en geen covariaten
(Model A), enkel covariaten op individueel niveau (Model B) en covariaten op individueel en gemeentelijk niveau (Model C) .
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Opkomstplicht: stimulans of
frustratie?
Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van
opkomstplicht op politieke participatie*
Tom van der Meer en Jan van Deth

ABSTRACT

Compulsory voting does not on ly increase voting turnout; it is also expected to have
positive spi ll -over effects. Supposedly, citizens who are obliged to cast a vote will be
more engaged in polities than citizens who are allowed to avoid polities. This article
reviews the main argume nts for this expectation. A rival expectation is formulated
based on t he idea that enfo rcements, d uti es and sa nctions are likely to dec rease the
willingness of citizens to participate politically. A cross-national multi-level empirica!
test - coverin g turnout and politica! participation in twenty established democracies shows that compulsory voti ng indeed increases votin g turnout. Yet neither positive nor
negative spi ll-over effects fo r other modes of politica! participation can be detected.
Apparently, the consequences of compulsory votin g are restricted to turnout.
KEYWORDS: Compulsory voting, political participation, turnout, elections

, . Inleiding
Zonder burgerparticipatie is democratie ondenkbaar. Alleen als burgers participeren , zo kan worden betoogd, kunnen hun standpunten een directe ro l spelen in
het democra ti sche besluitvormingsproces. En slechts door deel te nemen kunnen
burgers hun capaciteite n ontplooien. Het belang van participatie is zo evident,
dat diverse democratische systemen deelname aan besluitvormingsprocessen met
wettelijke regelingen afdwingen. Onder dreiging van een morele teleurstelling
(Griekenland), een formele berisping (België), een boete (Austra li ë, België) of zelfs

~

m
-i
m

z

V,

("\

::c
►
v
v
m

f;

;,<:

* Wij danken de anonieme beoordelaars va n Res Publica voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties bij een eerdere versie van dit artikel.

m
►

~

;,<:

,...m
- - - - - - - - ~ v,
2010 - 1 • RES PUBLICA

74
OPKOMSTPLICHT: STIMULANS OF FRUSTRATIE?

ontzetting uit publieke ambten (Argentinië) zet de overheid burgers er dan ook
toe aan hun stem uit te brengen tijden s verkiezingen (Massicotte et al., 2004) .
Empirische bevindingen naar de gevo lgen va n d ergelijke verp lichtingen zijn duid elijk: bij verkiezingen met opkomstplicht zo u de opkomst maar liefst zeven tot 16
procentpunten hoger z ijn dan bij vrijwillige dee lname aan ve rkiez ingen (Lijphart ,
1997). Over de nadere gevolgen van opkomstplicht bestaat ec hter in empirische en
normatieve zin aanzienlijk mi nder overeenstemming.
Lijph arts rede als APSA-President (Lijphart , 199 7) markeert een keerpunt in de
discussie over opkomstplicht. Het betoog biedt niet alleen een sa menvatting van
belangrijke normati eve argumenten en empirische bevindingen, maa r werpt ook
ni euwe vragen en ve rwachtingen op over mogelijke gevolgen van opkomstpli cht.
Sindsdien z ijn verschi ll ende van deze verwachtingen onderzocht , onder meer in onderzoek naar sociale ongelijkheid in opkomst (De Winter & Ackaert, 1998; Hooghe &
Pellerioux , 1998) en in ve rki ezingsuitslagen (Selb & Lachat, 2009). Ook in onderzoek
naar de gevolgen van opkomstplicht voor politieke kennis van burgers (Loewen et
al. , 2008; Jakee & Sun, 2006) werden effecten van opkomstplicht geanalyseerd.
Niet alleen blijven de vragen die Lijphart eerder stelde tot op de dag van va ndaag
relevant, zoals ook uit z ijn inleiding van dit themanummer blijkt, maar tevens is één
claim van Lijphart onderbelicht gebleven. Het betreft de verwachting dat opkomstpli cht positieve spill-over effecten op andere vo rmen van politieke participatie heeft.
Wanneer burgers gedwongen worden te gaa n stemm en, zo ud en ze meer geïnteresseerd raken in de politiek, zich er nauwer bij betrokken voelen en er uiteindelijk toe
neigen om ook op andere w ijzen politiek ac tief te worden (Lij phart , 1997: 10). Een
opkomstplicht heeft daarmee een positi ef effect op het politi eke engagement van
burgers dat boven een verhoging va n opkomstcijfers bij verkiezingen uitgaat. Maar
is dit beeld ni et te rooskleurig? Is het niet mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat burgers
door verplichtingen gefrustreerd raken en juist zo veel mogelijk afstand proberen
te nemen va n diezelfd e politi ek? Volgens deze redenering werkt overheidsdwang
ave rechts op vo rmen va n politieke participatie die op vrijwilligheid z ijn gebaseerd
(demonst raties, han dtekeningenacties, discussies, enzovoort). Een dergelijke eventu ele afname van de bereidheid politiek actief te zijn is dan een hoge prij s voor de met
V,

opkomstplicht ve rbeterde deeln ame aan verkiezingen.
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Om uitsluitsel te krijgen over deze (tegenstrijdige) verwachtingen is een vergelijking
van de gevo lgen va n opkomstplicht voor opkom st e n voor deelname aan an dere
vo rmen van participatie nood za kelijk . In dit artikel presenteren we res ultaten van
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een dergelijke vergelijking in twintig gevesti gde democratieën. Aangezien slechts
enkele van deze democrati eën opkomstplicht hebben, is extra aandacht voor de
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robuustheid van de empirische uitkomste n nood zake lijk. Belangrijkste conclusie is
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dat opkomstplicht positieve effecten heeft voor deelname aan verkiez ingen, maar
geen (of eerder negatieve) gevolgen heeft voor de bereidheid andere vormen van
politieke participatie te benutten.

2.

Positieve en negatieve spill-over effecten

Politieke participatie is het gevolg van prikkels om actief te willen z ijn en van de
beschikking over hulpbronnen om actief te kunnen zijn (o.a. Pattie et al., 2005).
Wie niet politiek actief wil z ijn, besteedt de tijd aan andere activiteiten. En wie
actief w il zijn, maar daar geen tijd, ge ld of a nde re middelen voor heeft , blijft eveneens politiek passief. Kortom, mensen on thouden zich van politi eke participatie
"because they can't, because they don't want to, or because nobody asked" (Verba
et al., 1995: 269}. Op basis van dit onderscheid tussen prikkels enerzijds en hulpbronnen and erzijds hebben politicologen verschillende culturele, sociale, sociaaleconomische en institutionele kenmerken onder de loep genomen in hun speurtocht naa r factoren die voor het verklaren van politieke participatie van belang zijn
(zie Verba et al., 1995 ; Norris, 2002; Pattie et al., 2005 voo r overzichten).
Een consis tente bevinding is dat opkomstplicht de opkomst tijdens verkiezingen
sterk stimu leert (Powell, 1980; Jackman, 1987; Lijph a rt , 1997; z ie ook Engelen,
2008}. Het mechanisme daarachter is triviaal. Om in de terminologie van Pattie et
al. (2005) te blijven: opkomstplicht werkt a ls een positieve prikkel op de geneigdheid te gaan stemmen. Cruciaal is het vermijden van bestraffing. Daarom luidt
onze eerste hypothese als vo lgt:
Hypothese 1:

In landen waar bij verkiezingen opkomstplicht geldt , is de
opkomst hoger dan in landen waar bij de verkiezingen geen
opkomstplicht geldt.

Met een opkomstp li cht worden burgers gedwongen in het verkiezingslokaal te verschijnen. De gevo lgen van een dergelijk paardenmiddel zijn moeilijk te beoordelen.
Lijphart formu leert een optimistisch perspectief, waarin opkomstplicht meerdere
voordelen biedt naast het verhogen van de opkomst. Een van de ze bijkomende
voordelen zou zijn dat opkomstplicht bij burgers "sterkere participatie en interesse in ande re politieke activi teiten zou kunnen stim ul eren" (Lijphart, 1997: 10).
Lijphart verwijst hierbij naar het bekende positieve verband tussen opkomst tijdens verkiezingen en deelname aan andere politieke activiteiten (A lmond & Verba,
1963; Verba et al., 1995). Het is echter de vraag welke conclusies deze samenhang
eigenlij k precies toelaat. Weliswaar zijn mensen die gaan stemmen sterker geneigd
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ook andere politieke activiteiten te ontplooien - en vice versa - maar dit betekent niet dat ook mensen die gedwongen worden te stemmen daardoor vrijwillig
aan andere politieke activiteiten deelnemen. Met andere woorden: het positieve
verband is op zichzelf niet voldoende om te concluderen dat opkomstplicht positief
werkt op andere vormen van politieke participatie. Daarvoor is op zijn minst een
directere toets op individueel niveau nodig. Dat die toets vooralsnog ontbrak, heeft
vooral te maken met problemen in het in de regel gehanteerde onderzoeksdesign
en met beschikbare data (zie verder paragraaf 3).
Lijphart presenteert twee mechanismen om de gevolgen van opkomstplicht voor
andere vormen van politieke participatie te verklaren. Voor het eerste mechanisme
haalt hij een Australisch politicus als kroongetuige aan: "by compelling peopl e to
vote we are likely to arouse in them an intelligent interest and to give them a politica! knowledge that they do not at present possess " (geciteerd uit Morris Jones,
1954: 32). Door (verplicht) te stemmen worden burgers ertoe verleid z ich meer met
politieke kwesties bezig te houden. Ze gaan erover nadenken, gaan meer over politiek discussiëren en raken erin geïnteresseerd. Hiermee stimuleert opkomstplicht
de politieke betrokkenheid van burgers en die betrokkenheid zou zich vervolgens
onder meer uiten in deelname aan weer andere vormen van participatie.
Het tweede mechanisme richt zich veeleer op de aanbodkant van de politiek. Door
de opkomstplicht zouden politieke partijen zich meer inspannen om burgers die
in andere omstandigheden (toch) niet zo uden gaan stemmen, bij hun partij te
betrekken en te informeren (Lijphart, 1997 : 10) . Ook dit zou dan leiden tot beter
geïnformeerde en meer geïnteresseerde burgers , en daardoor uiteindelijk tot meer
actieve burgers.
Kortom, in het optimistische perspectief zoals geschetst door onder anderen Lijphart wordt verondersteld dat opkomstplicht burgers ook indirect - via interesse en
informatie - prikkelt tot politieke participatie. Dit indirecte effect op participatie is
evenwel geen gevolg van dwang, maar van de gestegen intrinsieke motivatie tot
politieke participatie. We komen aldus tot de volgende hypothese:
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In landen waar bij verkiezingen opkomstplicht geldt, is de
deelname aan andere vormen van politieke participatie hoger dan in landen waar bij de verkiezingen geen opkomstplicht geldt.

Dwang, plicht en sancties hebben echter bepaald niet noodzakelijk en als vanzelf
altijd positieve gevolgen. Politieke participatie kost tijd en andere schaarse hulpbronnen en staat andere bezigheden in de weg: veel burgers hebben daardoor niet het
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verlangen of de neiging politiek te participeren, beha lve als dat echt nodig is (Van
Deth, 2000; Hibbing & Theiss-Morse, 2002; Van der Meer et al., 2009). Wie in deze
situati e toc h gedwo ngen wordt z ich met iets bezig te houden waarvoor hij of zij zich
vrijwillig niet werkelijk interesseert, kan dan ook gevoelens van afkeer ontwikkelen.
Als ook nog ee ns effectieve sancties dreigen wanneer men zich niet co nformeert , is
de kans groot dat negatieve gevoelen s ges timuleerd worden. Een opko mstplicht kan
op d ie manier dus averechts op politiek engagement werken, als burgers naar de
stemlokalen worden geleid en met sancties bedreigd worden als ze thuis (wensen te)
blijven. Dwa ng, pli cht en sa ncties kunnen ertoe leiden dat burgers zich van de politiek afwenden en zich gefru streerd gaan voelen door een systeem dat hen dwingt iets
te doen waartoe ze kennelijk vrij w illig ni et bereid zijn . De dwang en sancties die bij
een effectieve opkomstplicht horen, kunnen er volgens deze argumentati e toe leiden
dat burgers zich minder betrokken gaan voelen of z ich misschien zelfs afzetten tegen
politiek en participatie. 1 "Gedwongen om te participeren z ullen burgers reageren
tegen de vermeende bro n van oppressie" (IDEA, 2004: 106; vertaling TvdM/JvD).
Onze a lternatieve hypo these luidt daarom a ls volgt:
Hypothese 2b:

In la nd en waar bij verkiezingen opkomstplicht geldt , is de
deelname aan andere vo rmen va n politieke participatie lager
dan in landen waar bij de verkiezingen gee n opkom stplicht
geldt.

Veel empirisch onderzoek naar de vermeende spill-over effecten va n opkomstplicht
op andere vormen van poli ti eke participatie is er echter niet. Loewen et al. (2008)
onderzoeken de invloed van opkoms tplicht op politieke discussies, ni euwsco nsumptie en politieke kennis. De bevindingen waren va nuit optimistisch perspectief
on tnuchte ren d: wie om fina nciële redenen wordt geprikkeld om z ijn of haar stem
uit te brengen bij verkiezingen, discuss ieert niet vaker over de politiek, volgt niet
vaker po li tieke berichtgeving in de media en ontwikkelt niet meer po litieke kennis. Deze bevi ndingen bevestigen wa t Jakee en Sun (2006) op basis van enkele
assumpties a l formee l konden afl eid en : opko mstpli cht leidt niet zomaar to t meer
betrokkenheid. De conclusies van Loewen et al. (2008) zijn aldus du idelijk niet in
overeenstem ming met Lijpharts stelli ng dat opkomstplicht de politieke betrokkenheid en participatie van burgers stimuleert. Het experim en t van Loewen et a l. vond
echter plaats in Québec , Canada - waar geen opkomstplicht is - en richtte zich
uitsluit end op de vraag o f een ee nmalige (financiële) prikkel om te gaan stemmen
binnen een maand leidt tot meer betrokkenheid . Dat is misschien een wa t ka rige
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de plausibiliteit van de optimist ische en pessimistische visies op de gevo lgen van
opkomstp li cht duidelijk maken .
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3.

Opzet, data en methoden
3. 1.

Onderzoeksopzet

Om vast te stellen wat het effect is van opkomstplicht op opkomst en a ndere vormen van politieke participatie zijn verschillende onderzoeksopzetten mogelijk. Ten
eerste kan gebruikgemaakt worden van experimenten, zoals onder meer toegepast in het zojuist genoemde onderzoek van Loewen et al. (2008). Tijdens de
provinciale verkiezingen in Québec van 2007 stelden z ij twee groepen studenten
samen . Beide groepen zo uden met CN$25 beloond worden voor deelname aan
het experiment, maar in één van de groepen zouden de deelnem ers deze beloning
pas krijgen als zij zouden gaan stemmen. Een dergelijk experiment is bij uitstek
geschikt om alternatieve indi viduele en co ntextuele verklaringen uit te sluiten. Er
z ijn echter nadelen. Ten eerste is de toegepaste treatment hoogstens een vergaand
abstracte reflectie van opkomstplicht, en bovendien positief in plaats van negatief.
Ten tweede is het effect van de treatment onderzocht op ee n beperkte en zeer
selectieve bevolkingsgroep, te weten een studentenpopulati e. Ten slotte is de experimente le methode slechts geschikt om de directe gevolgen van opkomstplicht
(opkomst tijdens verkiezi ngen) vast te stellen, niet de mogelijke onbewuste en
onbedoelde bijeffecten.
Een tweede onderzoeksmethode is toegepast in België. Met behulp van enquêtes is
aan burgers gevraagd of zij ook zouden gaan stemmen als er geen opkomstplicht
geweest zo u zijn (o.a . De Winter & Ackaert, 1998; Hooghe & Pellerioux, 1998;
Selb & Lachat, 2009). Mogelijk nadeel van deze benadering is dat respondenten
niet of niet goed in staat z ijn hun gedragsintenties correct in te schatten, laat
staa n wanneer ze daarbij rekening moeten houden met een (fictieve) alternatieve
werkelijkheid. Aangezien respondenten hun participatiegeneigdheid daarenboven
overschatten, leidt deze methode waarschijnlijk eerder tot een conservatieve beoordeling van het effect van opkomstplicht (Jackman, 1998, 1999; Selb & Lachat,
2009). Die eventuele onderschatting zal des te meer gelde n voor andere vormen
van politieke participatie die hoogstens als indirecte of onbedoelde gevolgen van
opkomstp li cht zijn te beschouwen.
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Een derde (en in dit artikel gehanteerde) onderzoeksopzet voor de empirisch e studie van de gevolgen van opkomstplicht is het vergelijken van landen met verschillende regelingen voor de deelname aan verkiezingen. Mogelijke gevolgen van een
opkomstplicht op de opkomst kunnen in een dergelijk land e nvergelijkend onderzoe k objectief worden vastges teld door gebruik te maken van ambtelijke, officiële
opkomstcijfers (Jackman, 1987; Lijphart, 1997, 1998). Voor andere vormen van
politieke participatie z ijn soortgelijke officiële data echter veela l niet beschikbaar.
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Om oo k ind ividuele determinanten va n opkomst en participatie in onze analyses
te kunn en betrekken, gebruiken we in het navolgende ond erzoe k la nd envergelijkende enq uêtes waarin burgers rapporteren in welke mate z ij politiek actief zijn .
Dergelijk enquêtemateriaal stelt ons in staa t om simultaan de invloed van individuele en contextuele kenmerken op de opkomst bij verki ezingen en op de deelname
aan andere vo rmen van politieke participatie te beoordelen. Na deel van deze aanpak is dat sociale wenselijkheid moge lijk een rol spee lt in zelfgerapporteerde antwoo rden , waardoor d e da ad werkelijke bere idheid politiek te participeren oversch a t
wordt. Dit zal echter waarschijnlijk in a ll e landen in vergelijkbare mate het geval
zijn, en in het ongunstigste geval leiden tot een onderschatting van de (o mva ng
van de) invloed van opkomstplicht.

3.2.

Data

De enquêtes (en verzameld e data) voo r de empirische toetsing va n de opgesteld e
hypothesen moeten aa n een aa ntal eisen voldoen . Ten eerste moeten de onderzoeken v ragen naa r verschillende vormen van politi eke participa ti e beva tten. Ten
tweede is het noodzakelijk dat de enquêtes in verschill end e land en met en zon der
opkomstpli cht zijn uitgevoerd. Tot slot moet de ond erzoekso pzet in ieder land in
hoge mate equivalent zijn; niet alleen in de formulering van cen trale vrage n, maar
ook in steekproeftrekking, de wijze va n ondervraging en het tijd stip waaro p de
interviews zijn uitgevoerd . De Comparative Studies of Electoral Systems (CSES)
vo ldoet aa n al deze eisen. De CSES comb in ee rt de a nt woorden op een gestandaardiseerde vragenlijst die tu ssen 2001 en 2006 is voorgelegd in nationale kiezersonderzoeken voo r parlementaire verkiez inge n in vele landen. CSES (Modu le 2) bevat
meerdere vrage n over politieke parti cipatie en beslaat een groot aantal ve rkiezin gen en la nd en, waaro nd er enkele land en met een opkomstplicht. Bovendien bi edt
de CSES het voo rdeel dat de vrage n in a lle gevallen zijn gesteld op een vergeli jkbaar tijdsp unt in het po liti eke proces, te weten in de verkiezings tijd. 2
Van de 38 land en deeln emende landen aan de CSES richten onze analyses z ich uitsluitend op de twi ntig gevest igd e, westerse democratieën (te weten Australi ë, België,
Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJ sland , lsrael, Italië,

~

Nederland, Nieuw- Zeeland , Noorwegen, Portugal,3 Spanje, Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland). Dit 'rather similar ' onderzoeksdesign
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sluit ve le culturele en institutionele ve rschill en tussen landen uit en concentreert de
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aandacht op het al dan niet aanwezig zijn van een opkomstpli cht in overigens grotendeels vergelijkbare politieke systemen. Keerzijde is echter wel, dat de reikwijdte
en geld igheid van de bevindingen in eerste in sta nti e uiteraard beperkt blijft tot die
gevestigde democratieën. 4 Het databestand omvat twintig landen (en daarmee twin-
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tig verkiezingen en kiezersonderzoeken) met daarin in to taal 31.117 respondenten.
Anders geformuleerd: individuen zijn genest in ve rschillende landen.

3.3.

Afhankelijke variabelen: Politieke participatie

Naast opkomst bij de meest recente pa rl ementsverki ezingen onderscheiden we vijf
vormen van politieke participatie:
(a)

hee ft contact opgenomen met een politicus of a mbte naar in de afgelopen vijf
jaa r;

(b)

heeft een bepaa lde partij of kandidaat gesteund door bijvoorbeeld een bijee nkoms t te bezoeken of ee n poster op te hangen tijdens de afge lopen cam-

(c)

heeft geprobeerd anderen te overtuigen om voor een bepaald e partij of ka ndi -

(d)
(e)

daat te stemmen tijd e ns de afgelopen campagne;
heeft meegedaan aa n ee n actiegroep in de afgelopen vijf jaa r; en
heeft deelgenomen aa n een demonstratie of protestmars in de afgelopen vijf

pagne;

jaar. 5
Alle zes indicatoren - opkomst bij parlementsverkiezingen plus de vijf bovensta ande andere vormen van participa ti e - z ijn beschouwd als dichotoom: een
respondent heeft wel deelgenomen of ni et deelge nomen aa n ee n bepaalde activiteit. We onderzoeken in dit artikel de in vloed va n opko mstplicht op elk van de zes
indi ca tore n a fzonderlijk . Daarnaast is onderzocht of het voo r de effecten uitmaakt
wa nnee r we vijf indicatoren (uitgezonderd opkomst) sa menvoege n in een index
die is ged ichotomi seerd tu ssen ' iets ' en ' niets ' doen . De aldus gecons tru eerde index bleek tot dezelfde inhoudelijke conclusies te leid en. Omdat de res ulta ten voor
de spec ifi eke vormen va n participatie enkele interessa nte verschillen la ten zien,
presenteren we in het navolgende de uitkomsten voo r ied er van de vijf vormen van
politieke pa rticipatie afzonderlijk.

3.4.

Onafhankelijke variabele: opkomstplicht
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De experts van de CSES hebbe n de in het onderzoek deelnemende landen naar
de mate va n opkomstplicht in de periode 2001-2006 ingedeeld. Voor de hier geselecteerde landen betekent dit ee n ind eling in drie groepen (zie www.cses.org,
of www. idea.int). De eerste groep wo rdt gevormd door twee land en (België en
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Australië) met een gesa nction eerde opkomstpli cht. Een tweede, tussenliggende
'groep' is Italië, waar een nauwelijks gesa ncti onee rd e opkomstplicht bestaat en
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gehandhaafd wordt. In de overige la nd e n is de dee lname aa n verk iezinge n in prin-
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cipe vrijwillig. Voor Zwitserland kunnen we overigens helaas geen bruikbaar onderscheid maken tussen het ene kanton met opkomstplicht (Schaffhausen) en de
andere kantons. Omdat minder dan 1 procent van de Zwitserse bevolking in het
kanton Schaffhausen woont, reke nen we Zwitserland in z ijn geheel tot de land en
zonder opko mstplicht.
Met 2-1-17 is de verdeling van landen naar de mate van opkomstplicht uitermate
scheef, waardoor de resultaten voor een enkel land de ana lyses overmatig kunnen
beïnvloeden. In de multivariate analyse voegen we daarom de drie landen met
(a l dan niet gesanctioneerde) opkomstpl icht samen in een enkele categorie. Ter
afsluiting van de empirische analyses voeren we daarnaast een onderzoek naar de
robuustheid van de bevindingen uit.

3.5.

Andere verklaringen voor politieke participatie

Uiteraard is een eventueel bestaande opkomstplicht niet de enige factor die van
in vloed is op de deelname aan andere vormen van participatie. Om het effect van
opkomstplicht meer nauwkeurig te scha tten , wordt in de volgende multivariate
analyses daarom zowel op het individuele niveau als op het niveau va n het land
rekening met enige andere kenmerken ge houden.

3.5.1.

Verklaringen op landsniveau

Op het landenniveau zijn twee additionele kenmerken geselecteerd. Ten eerste
maken we een onderscheid tussen zogenoemde consensusdemocratieën en meerderheidsdemocratieën (vgl. Lijp hart , 1999). Consensusdemocratieën bieden veel
mogelijkheden om te participeren, doordat politieke macht institutioneel verdeeld
is en met name minderheden middelen hebben om gehoord te worden (Colomer,
2001). Anderzijds bieden meerderheidsdemocratieën meer prikkels om te participeren , doordat de politieke macht geconcentreerd is en er in de ve rkiezingstijd in
zekere zin meer op het spel staat (Jackman, 1987; Franklin, 2004) . Opkomstcijfers
zijn hoger in consensus- dan in meerderheidsdemocratieën (Blais & Carty, 1990;
Bingham Powell, 1980; Lijphart , 1999), maar Blais (2006) stelt dat dergelijke verschi llen waarschijnlijk overschat z ijn. Van der Meer et al. (2009) vind en op basis
van zelfgerapporteerd gedrag ze lfs geen verschi l in opkomst tussen co nsensus- en
meerderheidsdemocratieën . Uit hun onderzoek blijkt verder dat niet consensusmaar meerderheidsdemocratieën a ndere vormen van politieke participatie stimuleren. De mate va n consensualisme stellen we hier vast aa n de ha nd van de scores
die Lijphart (1999) toeke nt aan la nd en op de twee dimensies: de executives-parties
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dime nsie en de federal-unitary dimensie. Deze dimensies meten res pectievelijk de
mate waarin instituties door ma chtsdeling op het national e nivea u gekenmerkt
zijn, en de mate waarin macht is gedecentraliseerd. Nega ti eve scores wij zen op
ke nm erken van meerderheidsregimes, positieve scores op kenmerke n van consensusreg im es.
Een tweede relevant kenmerk op landenniveau is de mate van sociaaleconomische
ontwikkeling. Al sinds het begin van het onderzoek naar de determinanten va n participatie in de jaren veertig van de vorige eeuw is duidelijk dat sociaaleconomische
ontwikkeling politieke participatie stimuleert (o.a. Nie et a l. , 1969; Teorell et al.,
2007; Van der Meer et al. , 2009). Als indicator voor deze ontwikkeling gebruiken we
het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking in het jaar 2000, het jaar
vóór het eerste kiezersonderzoek in de CSES, uitgedrukt in koopkrachtpariteiten.

3.5.2.

Verklaringen op individueel niveau

Opleidingsniveau, geslac ht , leeftijd en burgerlijke (huwelijkse) staa t van burgers beinvloeden hun mogelijkhed en en bereidheid om politiek te participeren. Om mogelijke compositie-effecten tussen de verschillende land en uit te sluiten, is het daarom
noodzakelijk demografische kenme rken op het individu ele niveau in de analyses
te betrekken. 6 Ook hier heeft veel onderzoek in de laatste decenni a tot duidelijke
conc lu sies gevoerd: politieke participatie stijgt met opleidingsniveau , doordat hoger
opge leiden meer vaardighed en hebben om actief te kunnen zijn, en meer interesse
hebben om in de politiek betrokken te raken (o.a. Verba & Nie, 1972 ; Verba et al. ,
1995; Nie et al., 1996; Bovens & Wille, 2009). Traditioneel zijn mannen van mid delbare leeftijd eerder geneigd politiek te participeren dan vrouwen en dan jongeren
en ouderen (Verba et al. , 1995). Tot slot is duidelijk dat gehuwden (als indicatie van
een over het algemeen wat meer traditionele levensstijl) vaker dan ongehuwden
deelnemen aan conventionele vormen van politieke participatie, maar juist minder
vaak aan onconventionele vo rmen (Van der Meer & Van Ingen, 2009) .
Naast demografische kenmerken is de ideologische oriëntatie van burgers een dev-,
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terminan t van politieke participatie (zie voor een overzicht van de literatuur Van
der Meer et al. , 2009). Linkse burgers hebben meer prikkels om politiek actief te
z ijn dan rechtse burgers , zowel wegens hun doel om de maatsc happij te veranderen (Fuchs & Klingemann , 1990) als wegens het pl ezier dat zij ontlenen aan
politieke participatie zelf (lnglehart , 1997; Van der Meer et al., 2009) . Extremisten
hebben meer prikkels om politiek actief te worden dan gematigden (Putnam, 2000;
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Martin & Van Deth , 2007). In de ana lyses nemen we zowel de links- rechts positie
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(op een 11 -puntsschaal lopend van O tot 10) als een indicator voor id eo logisch

u
v-,
U,J

1U,J

$ '---------RES PUBLICA • 2010 - 1

83
OPKOMSTPLICHT: STIMULANS OF FRUSTRATIE?

extremisme (de afstand tot het middelpunt van de links-rechts schaal, dus van
0 tot 5) op. Om ons model spaarzaam te ontwerpen, nemen we er geen verdere
(potentieel intermediërende) individuele verklaringsfactoren, zoals bijvoorbeeld
politiek zelfvertrouwen, in op. Doel is hier immers niet een zo volledig mogelijke
verklaring van politieke participatie als zodanig te onderzoeken, maar het testen
van de opgestelde hypothesen over mogelijke effecten van een opkomstplicht op
participatie met uitsluiting van belangrijke determinanten op individueel niveau.

4.

De empirische gevolgen van opkomstplicht
4.1.

Spill-over effecten?

In de Figuren la-lf is de mate van politieke participatie voor de drie groepen landen met verschillende regelingen voor de opkomst bij verkiezingen weergegeven.
Uit Figuur la blijkt dat de opkomst in de twee landen met een gesanctioneerde
opkomstplicht maar liefst tien procentpunten hoger ligt dan in de landen zonder
opkomstplicht. Dit bevestigt vooralsnog hypothese 1.
De verschillen tussen de drie groepen landen in de andere vijf vormen van politieke
participatie zijn kleiner (Figuur lb-lf). Voor contact ligt het niveau een paar procentpunten hoger in landen met gesanctioneerde opkomstplicht. Voor campagne
en demonstreren liggen de niveaus nagenoeg gelijk in landen met gesanctioneerde
opkomstplicht en in landen zonder opkomstplicht. Voor overtuigen en samenwerken ligt het niveau zelfs iets lager in landen met gesanctioneerde opkomstplicht
dan in landen zonder een opkomstpli cht. In elk van de figuren blijkt overigens het
participatieniveau in Italië - een land met een zwak gesanctioneerde opkomstplicht - lager te liggen dan in de beide andere typen landen.
De bevindingen in de Figuren la-lf zijn uiteraard enigszins beperkt doordat politieke participatie op geaggregeerd niveau is onderzocht en doordat geen rekening
is gehouden met a lternatieve verklaringen. Voor een meer overtuigende toets zijn
dan ook multivariate analyses nodig . Bovendien hebben onze hypothesen en data
beide een zogeheten hiërarchische ordening: individuele respondenten (analyseniveau 1) zijn genest in verschillende landen/politieke regimes (analyseniveau 2).
Om de invloed van factoren op de verschillende ana lyseniveaus simultaan te onderzoeken, en voor elk de standaardfouten zuiver te schatten, maken we gebruik
van multi-niveau analyse (Kreft & De Leeuw, 1998; Snijders & Bosker, 1999). 7 Omdat de afhankelijke variabelen (politieke participatie) dichotoom zijn, passen we
logistische regressie toe. Zoals eerder opgemerkt, plaatsen we Italië voor deze mul-
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tivariate analyses in de categorie van landen met opkomstplicht. De belangrijkste
resultaten van deze berekeningen zijn in Tabel 1 samengevat.
Contact

Opkomst

100 - - - -- - -- - - - --- - ~
90
80

70
60
50
40
30
20

10
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Niveau van politieke participatie naar type opkomstplicht

(deelname in procenten van de geldige antwoorden).
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TABEL 1 .

Individuele en contextuele determinanten van politieke participatie (logistische multi-niveau analyse) .
Opkomst

Contact

Campagne

ab

Overtuigen

Samenwerken

Demonstreren

Contextuele determinanten

Opkomstplicht
Consensualisme (Executive- Parties)
Consensualisme (Federal-Unitary)
Economische ontwikkeling

0,79 (0,42)

-0,01 (0,22)

0,12 (0,33)

-0, 34 (0,48)

-0,42 (0,22)

0,01 (0, 14)
0,03 (0, 14)
-0,27 (0,38)

-0,30 (0,08)

-0,25 (0, 11)

-0,56 (0, 17)

-0,09 (0,07)

0,09 (0,11)

0,96 (0,20)

0,53 (0,30)

0,04 (0, 16)
0,09 (0,44)

-0, 10 (0,08)
0,02 (0,07)
0,79 (0,20)

-0,07
-0, 11
0,09
-0,32

(0,28)
(0, 10)
(0,09)
(0,25)
0

Individuele determinanten

Opleidingsniveau
Geslacht (vrouw)
Leeftijd
Leeftijd (kwadraat) [effect * 100]
Huwelijkse staat
Links-rechts positie
Ideologisch extremisme
(Constante)

0,20 (0,01)

-0,04 (0, 03)
0,07
-0,05
0,31
0,01
0, 14

(0,01)
(0,01)
(0,04)
(0,01)
(0,01)

-0,88 (0,97)

0,21
-0,23
0,08
-0,07
0,06
-0,02
0, 11
-6,98

(0,01)
(0,03)
(0,01)
(0,01)
(0,04)
(0,01)
(0,01)
(0,53)

0,09 (0,01)
-0,27 (0,04)
0,02 (0,01)

-0,01 (0,01)
-0,02 (0,04)
-0,02 (0,01)
0,20 (0,01)
-4, 34 (0,78)

0,09 (0,01)
-0,28 (0,03)

0,00 (0,01 )
-0,00 (0,00)
-0,08 (0,03)
-0,01 (0,01)
0, 15 (0,01)

-1,22 (1, 11)

0, 16
-0, 18
0,05
-0,05
-0, 10
-0,07
0, 15
-4,69

(0,01)
(0,03)
(0,01)
(0,01)
(0,03)
(0,01)
(0,01)
(0,53)

0,22
-0,07
0,02
-0,04
-0,21
-0,21
0,14
-1, 54

(0,01)
(0,03)
(0,01)
(0,01)
(0,04)
(0,01)
(0,01)
(0,66)

Variantie

Landsnivea u
Individueel niveau

0,41 (0, 13)

0, 11 (0,04)

0,25 (0,08)

0,55 (0, 17)

0, 11 (0,04)

0, 18 (0,06)
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a Ongestandaard iseerde coefficiënte n; sta ndaa rdfou ten tu sse n haakjes.
b Vetged rukte resultaten zijn significant met (a lfa 0,05).
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Uit de empirische ana lyses blijkt dat er inderdaad aanzienlijke en significante variantie is op zowel het individuele a ls het contextue le niveau, hoewel de meeste variantie wel zoals verwacht op het individuele niveau te vinden is. Voor de verklaring
va n die variantie in opkomst en participatie kunnen de contextuele determinanten
in de eerste rijen van Tabel 1 worden gebruikt. Opkomstplicht heeft daarin een
significant en positief effect op de opkomst tijdens parlementsverkiezingen (b =
0,79), ook wanneer we tegelijkertijd rekening houden met andere determinanten.
Dit resultaat ondersteunt hypothese 1. Op geen va n de vijf andere vormen van
politieke participatie heeft opkomstplicht echter een significant positief effect. Er
blijkt dus geen sprake te zijn van een positief spill-over effect van opkomstplicht
op andere vormen van politieke participatie. Dit ontkracht de optimistische verwachting van onder anderen Lijphart (1997), zoals wij die hebben geformu leerd
in hypo these 2a.
Tabel 1 wijst in slechts één enkel geval op een significant effect van opkomstplicht
op politieke participatie, namelijk op het samenwerken van burgers voor een politiek doel. Dit effect is echter negatief en is daarmee in overeenstemming met
hypothese 2b, volgens welke een opkomstplicht leidt tot fr ustratie onder burgers. 8
Aangezien we voor geen van de andere vormen va n politieke participatie een significant en negatief effect van opkomstplicht vinden, kan dit empirisch resultaat
echter moeilijk als een ondubbelz innige ondersteuning van hypothese 2b worden
opgevat. Vooralsnog vinden we dus geen bevestiging van hypothese 2a en zeer beperkte ondersteuning van hypothese 2b. Als er a l sprake is van een verband tussen
opkomstplicht en politieke participatie, dan is het effect negatief.
Zoa ls uit Tabel 1 blijkt, zijn de drie andere contextuele kenmerken niet van significante invloed op de opkomst, maar overigens wel relevant voor enkele andere vormen van politieke participat ie. De acti viteiten contact, campagne en samenwerken
worden vaker ondernomen in meerderheidsdemocratieën dan in consensusdemocratieën, getuige a lth ans het significante negatieve effect van de executives-parties
dimensie op die variabelen. Blijkbaar vormen de 'prikkels' die een meerderheidsdemocratie biedt om politiek actief te worden een sterkere stimulans dan de mid -
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Op het individuele niveau zijn de gevonden effecten in overeenstemming met de
verwachtingen en eveneens met enkele eerdere empirische bevindingen. Hoger
opgeleiden en mannen zijn politiek actiever (uitgezonderd: stemmen) dan res-
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tijd neemt de kans op participatie toe, daarna weer wat af. Daarnaast zien we
dat gehuwden vaker traditionele vormen van politieke participatie gebru iken dan
ongehuwden (stemmen, ca mpagne), maar juist minder vaak aan de wat minder
conventionele participatievormen (overt uigen, samenwerken, demonstreren) deelnemen . Verder z ijn linkse burgers eerder geneigd politiek te participeren - met
uitzondering van de opkomst tijdens verkiezi ngen, wat rechtse burgers wat vaker
plegen te doen. Ideologisch extremisme stimuleert alle vormen van politieke participatie. Geen van deze resultaten w ijkt af van de bevindingen in eerder empirisch
onderzoek. De gebruikte variabelen bieden kennelijk een adeq uate bijdrage aan de
verklaring voor opkomst en participatie op individueel niveau. Anders gezegd: de
gevonden effecten voo r de invloed van opkomstplicht op politieke participatie zijn
niet afhankelijk van de verschillen tussen de landen op individueel niveau.

4.2.

Robuustheid van bevindingen

Op basis van de resultaten in Tabel 1 kunnen we concluderen dat er geen spill-over
effect is van een opkom stplicht op andere vormen van politieke participatie. Die
conclusie is niet afhankelijk van verschillen tussen de landen op het individuele
niveau. Blij ft de vraag in hoeverre deze conclusies beïnvloed zijn door de zeer
scheve verde ling van de landen: van de tw intig la nden in het onderzoek, hebben
er slechts drie een vorm van opkomstp li cht. De res ultaten van één van die drie
landen kunn en dan gro te invloed op de uiteindelijke conclus ies hebben. Om na
te gaan of dat ind erdaad het geval is, hebben we de robuustheid van de modell en
gecon trolee rd .9
De Figuren la-lf lieten al zien dat het verband tu ssen opkomstplich t en politi eke
participatie niet monotoon is. Dit komt doordat Italië als een land met niet-gesanctioneerde opkomstpli cht tussen de beide andere categorieën gep laatst is. Italië
blijkt inderdaad grote invloed te hebben op het effect van opkomstplicht in de
multi-niveau modellen in Tabel 1, als we afgaa n op robuustheidsmaten (dfbetas;
zie Van der Meer et al. , 2010). Vandaar dat we onze modellen opnieuw hebben geschat, na de invloed van Italië op het contextuel e niveau te hebben geëlimineerd .
Uit deze analyses blijkt dat het effect van opkomstplicht niet volledig robuust is.
Als It ali ë uit de modellen verwijderd wordt, dan is het effect van opkomstplicht
minder negatief of sterker positief dan voor de uitkomsten in Tabel 1 het geval is.
Niettemin veran deren de co nclu sies inhoudelijk niet. Opkomstplicht houdt ee n
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tief blijft. 11 Daarmee verdwijnt door de robuustheidsanalyses de toch al beperkte
steun voor hypothese 2b.
De robuustheidsanalyses ondersteunen a ldu s wel de belangrijkste conclusies: een
opkomstplicht stimuleert de opkomst tijdens verkiezingen, maar heeft verder geen
gevolgen voor de politieke participatie van burgers. Spill-over effecten van een
opkomstplicht zijn en blijven afwezig. De zeer scheve verde lin g van de landen in
onze analyses is voor deze bevindingen nauwelijks relevant.

s. Samenvatting en conclusies
Al decennia voeren politicologen en anderen een wetenschappelijke en maatschappelijke discussie over de voordelen en nadelen van een opkomstplicht, zowel op
normatieve als op empirisch e gronden. De laatste jaren richt het debat zich voornamelijk op de mogelijke bij-effecten van de opkomstplicht op onder meer de
verkiezingsuitslag, de politieke kennis en de politieke betrokkenheid van burgers.
Dit artikel levert een empirische bijdrage aan dit deel van het bredere debat door
naast de verhoging van de opkomst spill-over effecten van een opkomstplicht op
andere vormen van politieke participatie onder de loep te nemen. Voorstanders
van een opkomstplicht verwachten dat die opkomstplicht ook de deelname aan
andere vormen van politieke participatie st imuleert. Enerzijds zouden door een
opkomstplicht meer burgers in aanraking komen met de politiek en aldus verleid
worden er (meer) over na te denken, te discussiëren en te participeren. Anderzijds
zouden politieke partijen door de opkomstplicht meer hun best doen om mogelijk
onwillige burgers te voeden met kennis. Tegenover dit rooskleurige beeld formuleerden wij een heel andere verwacht ing, name lijk dat een opkomstplicht burgers
eerder frustreert dan stimuleert. Omdat dwang en sancties slechte prikkels en motiverende factoren zijn, zullen burgers - wellicht zelfs ook burgers die vrijwillig
aan verkiezingen deelnemen - juist afstand nemen van de politiek die hen dwingt
zich op de dag der verkiezingen in het stemlokaal te melden.
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In multivariate, multi-niveau analyses met behulp van gegevens uit de CSES 20012006 voor twintig gevestigde democratieën zijn beide verwachtingen simultaan
getoetst. Dat een opkomstplicht ook in ons onderzoek een positieve prikkel bleek
te zijn voor de opkomst tijdens parlementsverkiezingen als zodanig, is niet echt
verbazingwekkend en welhaast triviaal. De bevindingen met betrekking tot moge-
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andere, niet verplichte politieke activiteiten. Met andere woorden: een opkomstplicht heeft geen positieve of negatieve effecten op (diverse andere vormen van)
politieke part icipatie, zoa ls campagne voeren, contact leggen met een politicus of
ambte naar, ande ren politiek overtuigen om op een bepaalde kandidaat of partij te
stemmen, sa menwerken in politieke (actie-)groepen , of deelnemen aa n ee n demonstratie of protestmars.
In hoeverre deze conclusies, die het resultaat zijn van een analyse van gevestigd e
democratieën, ook en in dezelfde mate gelden voor jongere democratieën of voor
democratieën met duidelijke institutionele beperkingen ('defective democracies') is
moeilijk te zeggen. Ook kan een opkomstplicht bijwerkingen op geheel andere terreinen dan politieke participatie hebben, bijvoorbeeld de gezagsgetrouwheid van
burgers beïnvloeden. Duidelijk is dat in gevestigde democratieën een opkomstplicht
burgers - met succes - dwingt om de gang naar het stemlokaal te maken dan wel hun
stem uit te brengen tijdens verkiezingen. Maar tegelijkertijd stimuleert die opkomstplicht de politieke betrokkenheid van burgers in dergelijke systemen niet. Als er al
aanwijzingen voor dergelijke neveneffecten zijn, dan vormen deze eerder voer voor
pessimisten. Empirisch gezien is er namelijk - weliswaar uitermate zwak - bewijs
van het tegendeel van de door sommigen verwachte en verhoopte positieve spil/-

over effecten van een opkomstplicht. Wellicht is het daarom beter conclusies over de
mogelijke neven- of bijeffecten van een opkomstplicht vooralsnog te beperken tot de
vaststel ling dat in gevest igde democratieën plicht, dwang en sancties gelukkig ook
nauwelijks negatieve gevolgen hebben voor de politieke betrokkenheid va n burgers.
Een opkomstplicht biedt een oplossing voor het probleem van een lage opkomst.

Noten
Dergelijke negatieve gevoelens kunnen zich overigens eveneens ontwikkelen bij
burgers die zonder opkomstplicht ook wel uit vrije wil zouden zijn gaan stemmen.
2

Informatie over het CSES-project en de beschikbaarheid van data is te vinden on-

der: http: // www. cses.org/ of www.idea.int/ .
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uit 2005 gebruiken we bij de ana lyses van de robuustheid.
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4 Opkomstplicht blijkt een sterker effect te hebben op de opkomst in gevestigde dan
in nieuwere democratieën (Norris, 2004). Voor dit onderzoek betekent het dat wanneer
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ook zo hoeft te zijn in a nd ere system e n of regio's. Maar wanneer we anderzijds geen
enkel effect vinden van de opkomstpli cht , za l dit er waarschijnlijk evenmin zijn in die
andere systemen of regio 's .
5

De gekoze n vorm e n van participatie hebben mogelijk of waarschijnlijk niet in elk

land dezelfde betekenis of eenzelfde belang. Empirisch onderzoek toont ec hte r aan dat
ze alle a ls indicatoren van het latente co ncept 'politi ek partic ipatie ' te beschouwen zijn
en daarmee gesc hikt zijn voor landenvergelijkende analyses (vgl. Pattie et al., 2004;
Teorell et al. , 2007) .
6

Andere demografische kenmerken zoa ls sociaaleconomische status, inkomen, ker-

kelijkheid en kerkbezoek, en urbanisatie zi jn helaas niet beschikbaar voor alle landen in
de CSES. Zo is inkomen niet beschikbaar in België (en ontbreken veel antwoorden op de
inkomensvraag in andere landen), terwijl kerkbezoek niet bekend is in Canada, Finland ,
Noorwegen en Spanje. Om zo veel mogelijk landen in de analyse te behouden is de
keuze van individuele factoren beperkt tot de in de hoofdtekst genoemde kenmerken.
7

De ana lyses z ijn uitgevoerd met het softwarepakket ML-Win 2.10 (Goldstein

1995).
8

Deze bevinding is eventueel ook te interpreteren door de causale relatie om te

draaien. Kan opkomstp li cht niet juist ee n middel zijn dat is ingevoerd om politiek afz ijdi ge burgers bij de politiek te betrekke n? In dat geval zo uden we de in voeri ng van
opkomstplicht eerder verwachten in land e n waar de politieke participatie relatief laag
is. Hiervoor vinden Helm ke en Meguid (2008) echter geen bewijs.
9

Om de robuustheid va n de uitkomsten te onderzoeken, voegen we in een aan-

vullende ana lyse gegevens van meerde re verkiezingen per la nd to e. Dit heeft tw ee
voordelen. Ten eerste kunnen we door deze to evoeging, met name het extra kiezersonderzoek uit Australië van 2001, de mogelijke invloed van toevallige, incidentele factoren op het effect van opkomstplicht deels wegnemen. Ten tweede worden
de individuele effecten van links-rechts positie en extremisme mogelijk geconditioneerd door de toevallige politieke constellatie. Om zoveel mogelijk verkiezi ngen in
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de empirische tests te kunnen opnemen, voege n we aan de CSES-data de gegevens
uit zes kiezersonderzoeken toe, waarin vragen uit dezelfde Module zijn gesteld: Australi ë 2001 , Denemarken 2005, Duitsland 2005, Nederland 2006, Nie uw-Zeela nd 2005
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gevoegde da tabestand voor de robuust heidstest hierdoor 20 landen met in totaal 27
parlementsverkiezingen (kiezersonderzoeken) en een totaal aan 47.902 respondenten.
Niet in al deze nationale kie ze rsonderzoeken is gevraagd naar all e vormen van politieke participatie. Opkomst bij verk iezingen is beschikbaar in a ll e kieze rsonderzoeken.
De vraag of de respondent contac t heeft gehad met een politicus of ambtenaar is niet
beschikbaar in Australië 2001, Nederland 2006, Nieuw-Zeeland 2005 e n Portugal 2005.
De vraa g naa r campagne voeren is in geen van de aanvullende kiezersonderzoeken
gesteld. Het overtuigen va n anderen is alleen opgenomen in Portuga l 2005. Het samenwerken voor politieke doelen is bekend voo r Australië 2001, Nieuw-Zeeland 2005 en
Portugal 2005. Naar deelname aan een de monstratie, tot slot, is gevraagd in Australië
2001, Nederland 2006, Nieuw-Zeeland 2005, Noorwegen 2005 en Portuga l 2005.
10

Dit effect is we l aanzienlijk sterker dan in Tabel 1 (b = 1,59 (0,46)) .

11

Dit effect is duidelijk niet-significant (b = 0,14 (0,24)).
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De leiderschapsstijl van
Leterme en het falen van de
staatshervorming 1
Dr. Tobias Van Assche

1.

Inleiding

jaren tei stert. Hoewel de Koning het ontslag van de regering niet aanvaa rdd e, liet

Op 14 juli 2008 bevond België z ich wee r-

deze zaak de regeringspartijen verdeeld

om in een politieke cri sis . De Belgische

achter en kreeg het vertrouwen va n de be-

Eerste Mi nister, Yves Leterm e, stapte in

volking in de nieuwe regering een zware

het hol st va n de nacht naar Koning Albert

de uk.

II om het ontslag va n zijn federale regering

Met h et falen van de poging tot staatsher-

aan te bieden. De Premier, die nog maar

vo rmin g besteedden de media veel aan-

sinds 20 maart 2008 aa n de macht was,

dacht aa n de rol van premier Yves Leterme

voelde zich genoodzaakt dit te doen, om-

gedurende de onderh andelingen. Ze vroe-

dat de coali tiepartn ers er niet in ges laagd

gen z ich af of de Eerste Mi ni ster ge heel,

wa ren een belangrijke belofte uit het re-

gedeeltelijk, of helemaal ni et verantwoor-

geerakkoord te vervullen : voo r half juli

delijk was voor h et slechte eindresu ltaat

2008 een pri ncipi eel akkoord te bereiken

en of andere leiders zoals Guy Verhofstadt

over de vo lgende ronde van de staa tsh er-

of Jean-Luc Dehaene er wel in ges laagd

vorming. Onenigheid over deze nieuwste

zo ud en z ijn om de versch ill ende Vlaamse

grondwetsveranderi ngen - die nog meer

en Franstalige partij en te verzoenen . Veel

verantwoordelijkheden aan de ve rsch il -

ha ngt af va n hoe men de posities van de

lende gemeenschappen en gewesten zou-

versc hille nde partijen inschatte. Wie ge-

den moeten geven en het probleem met

loo ft dat ze te ver uiteen lagen beseft dat

het

Brusse-Halle-Vilvoorde

ni emand erin zo u geslaagd zijn om de

kiesdistrict

hadden moeten oplossen - lagen al deels

afs tand te overbruggen. Voo r wie echter

aan de basis van de moeilijke regerings-

wel kansen tot toenadering zag, wordt

formatie na de verkiezingen va n 10 juni

de rol van Leterme wel cruciaal. Zijn lei-

2007 (waardoor België 194 dagen zon der

derschapsstijl - of de manier waarop hij

regering za t en uiteindelijk een interim-

met de mensen in z ijn omgeving omgaat

regering moest aanstellen), omdat z ij ge-

(kiezers, adviseurs, and ere leiders) en hoe
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nesteld is in het communautaire conflict

hij z ijn interac ti es en de normen , regels
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tussen Walen en Vlam inge n, dat België al

en principes die hij daarvoor nodig heeft
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structureert (Hermann, 2003, p. 181) -

loofden kortom ni et dat z ijn leid erschaps-

zou dan mede kunnen bepaald hebben

st ijl geschikt was om de partijen in deze

of de onderhandelingen zo uden slagen of

omstandigheden samen te brengen. An-

falen.

derzijds werd Leterme wel gep rezen voo r

Hoe 'de leiderschapsstijl van Leterme de

zijn energie en vol harding: "zo heeft hi j

onderhandelingen in 2008 beïnvloedde is

gewroet en gevochten en uiteindelijk vele

ook belangrijk omdat Yves Leterme on-

pote ntiële oplossingen afgetoets t " (De

langs weer zijn functie als federale eerste

Backer, 2008).

minister opnam, nadat Herman Van Rom-

Er lijkt weinig onenigheid te bestaan over

puy de Wetstraat 16 verliet om de eerste

het feit dat 'de strategieën en de aanpak

president van de Europese Raad te wor-

van Leterme de partijen niet optimaal bij -

den. Doordat de regering-Van Rompuy er

eenbrachten tijdens de onderhandelingen .

niet in slaagde om de problemen op te los-

Zo zei redacteur van De Standaard Marc

sen, za l dit dossier weerom in de handen

Reynebeau

(2008)

dat

"Yves Leterme

van de regering-Leterme vallen, met als

nooit vo ldoend e leiderschap kon ontwik-

deadline Pasen 2010. In deze nieuwe ron-

kelen om een minimum aan vertrouwen

de van onderhandelingen is het belangrijk

te creëren dat nodig was om het last ige

om conclusies te trekken uit de vorige

communa utaire gesprek tot een succes te

pogingen en onder meer een strategi e te

maken". Dit betekent echter niet dat de

ontwikkelen waarin de sterke kanten van

Premier over het algemeen een slechte of

de leiderschapsstijl van Leterme gepro-

onbekwame leider is. Leterme heeft bewe-

moot worden en manieren te vinden om

zen dat hij in andere situaties wel dingen

de factoren die een overeenkomst kunnen

kan verwezenlijken . Hij slaagde er bijvoor-

bemoeilijken te omzeilen.

beeld vijf jaar eerder in om de CD& V - die

Een aantal journalisten ach tte het inder-

op sterven na dood was - te revitaliseren

daad mogelijk dat een overeenkomst tus-

en de verkiez ingen te doen winnen . Iedere

sen de partijen bereikt zou worden (De

persoon die een leiderschapsfunctie heeft,

Morgen Online, 2008). Een akkoord kon

heeft een bepaalde manier van handelen

volgens hen deels niet gevonden worden

die in het ene geval zeer goede resultaten

omdat premier

versch ill ende

oplevert maar in andere situaties minder

grote fouten maakte tijdens de besprekin-

Leterme

gepast is. Winston Churchill was een zeer

gen. Ze schreven onder meer dat de pre-

goede leider in crisis- en oorlogssituaties,

mier te ver en te lang "met het francofone

maar was veel minder succesvo l in vreed-

verh aa ltj e meeging"

(Geudens, 2008),

zame tijden. Een goede 'match' tussen

dat hij "meer ruggengraat had moeten

leiderschapsstij l en specifieke omstandig-

tonen" (Geudens, 2008), dat hij " niet

heden is dus zeer belangrijk. In het geval

uitblonk in doortastendheid" (De Backer,

van de staatshervorming zou daarenbo-

2008), dat er slechte commun icatie was

ven zelfs de meest geschikte leider het

(Vandermeersch, 2008) en dat Leterme te

verschrikkelijk moeilijk gehad hebben. De

z

veel van zij n beloftes niet had gehouden

Premier bevond zich in een zeer hache-
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(Desmet, 2008 ; Donckier, 2008). Ze ge-

lijke positie met soms tegenstrijdige doel-
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einde n . Hij moest tegelijk de rollen va n
Vlaa mse held, federaal ve rzoener, bra nd-

2.

Het bestuderen van
politieke leiders

weerman , crea tief communautair genie en
goed bestuurd er vertolken (Ve rscheiden &

Om de kenmerken van een po liticus te

Tegen bos, 2008) .

ond erzoeken zo u deze normaa l ofwel een

Dit artikel onderzoekt ni et wat het pre-

reeks psychologische testen moeten a fl eg-

cieze aandeel van Leterme in het fa len

ge n, ofwel voor een lange periode op de

van de onderhandelingen was. Dit is im-

voe t gevolgd moeten word en. Politieke

mers onmogelijk door de vele factoren die

leid ers zijn ec hter meesta l niet beschik-

meespelen bij derge lijke besprekin ge n.

baa r voor een de rgelijk onde rzoek, of zij

Wat we l mogelijk is, is het gedrag van

zijn er niet in geïnteresseerd en zij zo uden

de Premier te ana lyseren. Hande lde hij

waarschijnlijk ook niet tev reden zijn met

tij dens de onderh a ndelingen betreffend e

de resultaten. Politieke psychologen heb-

de staa tshervo rming, door o nd er meer

ben daarom diverse tec hnieken ont wik-

stress en onvoorziene omsta ndigheden ,

keld waa rmee ze, zo nder direct contact

tij de lijk op een uit zonderlijke manier, of

te hebben met een persoon, verschillende

lagen de alge mene en rela tieve constante

aspecten va n zijn of haar persoonlij kheid

leide rschapska ra kteri stie ke n va n de Pre-

kunn en a nalyseren.

mier eerder aa n de basis va n dit fa len ? Dit

Het bestuderen va n politieke leiders is

essay onderzoe kt de leiderschapsstijl va n

geen recente ont w ikkeling. Biografen en

Yves Leterme met een techniek die deze

geschiedkundigen proberen al ee uwe n een

eige nschappen afleidt uit zijn algemee n

ant woord te vinden op de vraag waarom

woo rdgebruik. Nadien ve rgelijkt het ar-

hi stori sche fig ure n op een bepaalde ma-

ti ke l deze a lgemene kara kteristieken met

nier handelden. Samen met de ontwikke-

de manier waa rop hij de onderhandelin-

ling van de psychologie als een academi-

gen leidde tijdens deze mislukte ron de

sche di scipline - met Freud a ls boegbeeld

van de staats hervorming. Indien er sterke

- begonnen wete nschappers in het begin

gelijken issen zijn tussen zijn profiel en

van de 20ste eeuw deze ni euwe theorieë n

zij n gedrag tijdens de onderha nd elingen,

oo k toe te passe n op politie ke leiders. Deze

beteke nt dit dat zijn leiderschapsstijl zee r
cons tan t is. Indien Leterme later verkiest

eerste pogingen om prominente figure n te

of gedwongen wordt opnieuw een leider-

freudiaan se psychoana lytische th eori eën.

schapsrol te spelen in gelijkaa rdige onder-

De wetenschappers onderzochten aa n de

bestuderen wa ren dan oo k gebaseerd op

han de lingen , ka n men verwac hten dat zijn

hand va n hi storische bronnen bepaa ld e

ged rag gelijkaa rdi g zal zijn. Da n wordt het

kritische periodes in het leven va n de

belangrijk voor de partijen en mensen die

leiders en zij hechtten vooral bela ng aan

geïnteresseerd zijn in een a kkoord om de

de relati e met de oud ers, trauma's in de

karakteristieken van Leterm e die de zaa k

kindertijd en bela ngrijke gebeu rtenissen

voo ruithelpen te ondersteunen , en deze

zoals hun eerste politieke succes . Zo arg u-

die het moeilijk maken om een overee n-

menteerden Alexand er en Juliette George

komst te vinden te omzeilen .

(1 956) dat de Amerikaa nse president
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Woodrow Wilson z ich tijdens de debat-

een politieke leider kunnen beïnvloeden

ten over de Volkerenbond na de Eerste

en ontwikkelt men manieren om ze va no p

Wereldoorlog erg hardnekkig gedroeg en

afstand te meten. Zo bestud ee rd e Winter

geen compromissen wilde sluiten omwille

(1991) de impa ct va n motivatie en ont -

va n het minderwaardigheidscomplex dat

w ikkelden Leit es (1951) en George (1969)

hij opdeed toe n hij een kind was (het was

de operationele code waarin men nagaat

de schuld va n z ijn vader) . Volgens Rob ins

hoe een persoon de were ld filosofisch

en Post (1997) kon men veel van de wan-

beschouwt (conflictueus tegenover har-

daden van Sovjetdictator Joseph Sta lin

monieus en voorspelbaarheid en contro-

wijten aa n zijn paranoia.

leerbaarheid van de uitkom sten) en hoe

Net zoals de psychologie a ls disciplin e

ze geloven dat ze zich het best ged ragen

is de studie van politieke leiders sterk

in de globale context .

geëvolueerd sind s Freud. De psychoana-

Dit essay is gebaseerd op een th eo rie en

lyt isc he technieken worden ni et zo vaak

een techniek ontw ikkeld door Marga-

meer toegepast, omdat de methode zich

ret G. Herm a nn, waarin de belangrijkste

te veel richt op pathologisch gedrag, om-

componenten va n iema nds persoo nlijk-

dat geb ruikgemaakt moet wo rd en van pri-

heid - motivati e, cognitie, geloo f - ge-

maire en secundaire historische bronnen

combineerd wo rden om een algemeen

waarvan de accuraatheid in twijfel kan

leiderschapsprofiel te ma ken (Herm a nn ,

getrokken worden, en omdat het onmoge-

1980; Hermann & Hermann , 1989; Kaarbo

lijk is om dergelijke stellingen te falsifice-

& Hermann, 1998; Herma nn , 2003a). Een

ren (voor een goede kritiek van de psy-

leid erschapsst ijl is de mani er waarop de

chobiografiemethod e, zie Runya n , 1981).

persoo n met de mensen in z ijn of haar

Politieke psychologen hebben de nieuws te

omgeving omgaat (kiezers, adviseurs, en

th eorieën en tec hnieken overgenomen uit

and ere leiders) en hoe hij of z ij de inter-

de psychologie om deze vervolgens toe

acties, en de norm en, regels, en principes

te passen op politieke leiders. Ook heb-

die hij of zij daarvoor nodig heeft, struc-

ben ze andere methodes gevo nden om de

tureert (Hermann , 2003, p. 181). Om de

a fstand tussen leid er en o nderzoeker te

afstand tu ssen leid ers en wete nschap pers

overbruggen. Zo heeft de inhoudsanalyse

te overbruggen, word t ook hier ge bruik-

van teksten, zoa ls speeches en interviews,

gemaakt van een inhoudsanalyse. Zo on-

historisch onderzoek verva ngen a ls domi-

derzoekt men om iema nd s leiderschap s-

nante onderzoeksmethode.

stijl te meten het type woo rden - ni et de

Politieke psychologe n identificeerden drie

inhoud va n de tekst - dat de politicus

grote ca tegorieën va n factoren die het ge-

ge bruikt om verschillende eigenschap pen

drag van een leid er kunnen beïnvloeden:

te bepalen di e een impac t kunnen heb ben

1) moti va ti e, 2) cogn iti es en geloof, en 3)

op hoe die persoon een situ atie aanpakt.

temperament en interpersoonlijke karak-

Deze karakteri sti eken z ijn: zelfvertrou-

UJ

teristieken (S hafer, 2000, pp. 516-518).

wen, conceptuele complexiteit, behoefte

zUJ

In iedere ca tegorie onderzoekt men hoe

aan macht, geloof dat men gebe urteni ssen

UJ

deze specifieke factoren het gedrag van

kan controleren, en of men meer gerich t
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is op een doel of op interpersoonlijke rela-

Hij delegeert m ac ht in a lle aspecten van

ties. Deze kenmerke n worden dan gecom-

de bes luitvo rmi ng maar verwac ht oo k dat

bin eerd om d ri e vrage n te beantwoorden

di e perso nen hun vera nt woo rd elijkh eid

die het uiteind elijke profiel bepalen : 1) is

nemen. Clintons profiel lijkt op dat van

de leider open of ges lote n voor in forma-

Mikha il Gorbachev en dat van de Chinese

tie, 2) respec teert hij beperkingen uit de

premier Chou En-La i. Saddam Hussein

omgeving, en 3) waaro m is hij ge moti-

was eerder een expansion isti sch leider

veerd om po liticus te wo rden, om geli efd

(Hermann, 2003c, p. 381). Dit soort perso-

te zijn , of o m doelen te bereike n? Volgens

nen heeft over het algemee n een sterk ge-

de antwoorden op deze vrage n kunn en

voel va n na tiona li sme, hee ft behoefte aan

leiders ingedeeld wo rden in één van acht

macht, vertrouwt anderen niet en heeft

algemene leiders chapss tijlen : expa nsio-

veel zelfve rtrou we n.

nistisch, evangeli st, actief-o na fhankelij k,

beschou wde de wereld a ls anarchistisch

directief, incrementalist, influ entieel, op-

en vol met dreiginge n. De eni ge ma ni er

portun ist en collegiaa l (zie Ap pend ix I

o m mac ht en in vloed te heb ben was con-

voor een korte beschrijving van iedere

trole te behouden over wa t hij had en te

Sa ddam

Hu ssein

leiderschapsstijl) .

proberen z ijn mach t en invloed te vergro-

Deze techniek is een geves ti gde waarde

ten. Andere expansionistische leid ers zijn

in de studi e van politieke leiders e n hij

de Cubaanse leid er Fidel Ca stro en Ga-

is in het verleden vooral gebruikt om

mal Abdel Nasser uit Egypte (Herma nn ,

politici d ie ac ti ef zijn in b uitenla ndse

2003c, p. 381).

betrekkingen te bestuderen. 2 Zo zijn er

Buiten testen di e naginge n hoe verschil-

profielen ontwikkeld va n onder m eer Bill

lende codeurs - en later het co mputerpro-

Clinton (Herma nn , 2003b) , Hafez Al As-

gra mma Profiler Plus (www.socialscience-

sad (Hermann , 2003c), leden va n het Sov-

a utomation .co m) -

jet-Po litb ureau (Hermann, 1980), en de

tot dezelfde res ultaten kwam en, werden

m et deze techniek

Secreta ri ssen-Generaa l van de Veren igde

de uitslage n van deze methode ook ver-

Naties (Kill e, 2006) . Bill Clinton is een

geleken m et hoe experts (journ alisten en

goed voorbeeld van een collegiale leider.

mensen die met de leid ers werkten) die

Ove r het algemeen l) resp ectee rt hij de

oo it de leiders konden observeren e n in-

beperkingen uit de o mgev ing, 2) staat hij

teracties met hen hadden , hen inscha tten

open tot informat ie en zoekt hij er act ief

(Herm a nn , 1984, 1986) . Het leiderschaps-

naa r, en 3) wordt hij zowel ged reven door

profiel had een zeer sterke correlatie (.84)

de wi l proble men op te lossen a ls het mo-

met de a nt woo rd en va n de experts. Deze

reel binnen zijn groep hoog te houden . Dit

studies bevestigen dat deze techniek een

collegiaal profi el zegt dat Clinton voo ral

zee r accura te m etin g is va n de eigenlijke

zal leiden aan de hand va n een teambuil-

leidersc hapss tijl.

dingstrategie (Hermann , 2003b, p. 320) .

daaro m buiten de academische wereld ge-

Deze meth ode wordt

Hij beschouwt z ichzelf als de leider va n

bruikt door versch illende overhe id sin stel-
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een ploeg en gelooft dat hij afha nkelij k is

linge n , waaronder het Amerikaanse 'State

van anderen om dingen te verwezen lij ken .

Depa rtm ent' (Post, 2003).
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Het ba siso nd e rdeel dat voo r deze methode

Appendix III voor een sa me nvatting van

geana lyseerd wordt, is een antwoord op

a ll e karakteri sti e ken). Bijvoorbeeld: voor

ee n vraa g gedurend e ee n interv iew. Om

'co nceptuele comp lexiteit' of het ni veau

ee n goed profiel te kunnen maken , moet

va n o nde rsch eid dat de pe rsoo n maakt

de politicus de kans krijgen om spon taa n

tu ssen mensen, plaatsen, ideeën, din gen

3

te spreken. Hoe langer he t antwoord op

~

V\
V\
u.J

z
u.J

e n wetgev inge n zoekt de onderzoeker bij-

ee n vraag is, hoe klein e r de kans is dat de

voo rb eeld naar de ratio va n woorden di e

leider beïn vloed wordt door de specifieke

een hoge complexiteit aantonen (soms,

vraags telling waarop hij reageert. Daarom

misschi e n, in veel geva llen) tegenover

moet het a ntw oo rd mins te ns 90 woor-

woorde n met een lage co ncept uele com-

den lang zi jn. Om een algemeen profiel

plexiteit (a ltijd, nooit, in ieder geva l) (Her-

te ma ken moe te n er ook minimum 50 in-

mann , 2003a , p. 195). In and ere ka rakte-

terviewantwoorden geanalyseerd worden,

ri stieke n wordt de ra ti o va n ve rsch illende

die li efs t genomen worden uit zijn of haar

types woorden gebru ikt zoals spec ifieke

gehele carrière en die over verschillende

werkwoorden, ad jecti eve n , subs ta nti eve n

onderwerpen gaan (Hermann , 2003a, p.

o f persoo nlijke voornaamwoorde n. Ee n

180). Voor Yves Le ter me werden 53 inter-

a nd er voorbeeld is of ie ma nd doe lgericht

viewan twoo rd en va n 90 woorden of meer

is of mee r geïnteresseerd is in het be houd

gean a lysee rd uit derti e n interviews tussen

va n de groep. Iemand die zeer doelge-

2006 e n 2008. Deze interviews komen uit

richt is zal vaa k woorde n gebruiken die

De Standaard, De Tijd, 'de we bsite va n

op acti e wij ze n , zoals bijvoorbeeld 've r-

Yves Leterme, politi es .be, en Euronews

wezen lij ken', 'pos itie ' , en 'pl an '. Iema nd

(zie Appendix II voor ee n bibliogra fi e va n

die mee r geïnt e resseerd is in he t behoud

de interviews) . De o nd e rwerpen ware n

va n de groep za l daare ntege n vake r woor-

zee r d ivers . Ze ginge n onder meer over

de n geb ruiken d ie op relaties du iden zo-

de begroting, Afghanistan, de staatsher-

als 'collaboreren ', 'vergeven ', ' bevrijden',

vo rming, de vorming va n zijn regering, de

e n 'amn es tie '. Dit coderen gebeurde au-

kartelvormin g met NV-A , de ve rkiezinge n

tomatisc h via een computerprogramma

van 2007, en mee r pe rsoo nlijke ond e r-

(Profi ler+) dat de woorden zoekt aan de

werpen , zoals z ijn gezo ndh e id . In deze

hand va n bes taande woordenlij sten .4 Of

artike ls zoeken we ni et naar de specifie ke

ie mand hoog, gemidd eld of laag scoo rt op

inhoud va n de te kst maar naa r hoe de lei-

ee n vari a bele wordt bepaald door de re-

der zichzelf prese ntee rt door z ijn woord-

s ultaten te ve rgelijke n met de gemiddelde

gebruik. Het fei t da t kranten vaak inter-

resulta ten va n 122 international e politi e ke

views in korte n en bepaalde a nt woorden

leiders, waaro nder 87 staa ts hoofden , die

selecteren boven a nde re heeft dus nauwe-

met dezelfde me thode in het verlede n on-

lijks ee n impact op he t eindresultaat.

de rzo cht werden (Herma nn , 2003a). 5 Dit

In deze spontane te kst wordt gezoc ht

zijn onder meer ministe rs, rebell enleiders,

naar ve rsc hille nde soo rten woorden die

parlementsled e n en oppositieleid ers uit de

de diverse karakteristieken aa ntonen (zie

hele wereld va n 1945 tot hede n.
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3.

De leiderschapsstijl van
Yves Leterme

De eerste vraag is of de Eerste Minister open
of gesloten is voor informatie uit de omgeving. Leterme heeft een zeer hoge concep-

Tabel 1 va t de scores van Yves Leterme

tu ele complexiteit en een laag zelfvertrou -

samen en vergelijkt deze met di e van de

we n. Iemand met deze karakteristieken is

andere polit ieke leiders e n staat shoofden .

zeer open voor informatie. Dit betekent dat

De scores van de Premi er vallen zeer

deze persoon gevoelig is voor de omgeving

duide lijk aan de uiteind en van bijna alle

en doet wat hij , gezien de om standigheden,

catego rieën . In vergelijking met zowel de

aa nvaardbaar acht. Dit soort leiders zijn dus

politieke leiders als met de staatshoofden

pragmatisch, en beantwoorden meer aan

heeft Leterme een zee r hoge conceptuele

de interesses, behoeften, ideeën en eisen

comp lexiteit en een zeer laag zelfvertrou-

va n anderen. Ze houden ook meer van di s-

wen; hij is doe lgericht , heeft niet veel be-

cussies in collegial e groepen waarin er veel

hoefte aan mac ht e n gelooft niet da t hij

interactie en uitwi sseling va n gedac hten

gebeurtenissen kan controleren . Hoewel

plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot leiders

deze karakteristieken

di e gesloten zijn voort informatie. Deze zijn

afzo nd erlijk een

zeker inzicht geve n in de p ersoo nlijkheid

meer ideologisch en/o f principieel, z ij zijn

van de pol iti cus, moeten de res ult aten ge-

ervan overtui gd dat ze gelijk hebben en dat

combineerd worden om de drie vrage n te

zij weten wat er moet gebeuren . Deze poli-

beantwoorden die nodig zijn om een lei-

ti ci zijn ook meer geneigd om de omgeving

derschapsstijl te bepalen. De vrage n wor-

te interpret eren in fun cti e va n hun opinies

den hi eron der behandeld .

(Hermann, 2003a, p. 192).

TABEL 1 .

Yves Letermes leiderschapsstijl in vergelijking met die van andere politieke
leiders en staatshoofden.

Karakteristiek

Leterme score

Politieke leiders
(N=122)

Staatshoofden
(N=87)

Conceptuele complexiteit

.68

Hoog

Gemiddelde =.45
Laag <. 32
Hoog >.58

Gemiddelde =.44
Laag <. 32
Hoog >.56

Zelfvertrouwen

.27

Laag

Gemiddelde =.57
Laag <.34
Hoog >.80

Gemiddelde =.62
Laag <.44
Hoog >.81

Doel- of relatiegericht

.77

Hoog
(doelgericht)

Gemiddelde =.62
Laag <.48
Hoog >. 76

Gemiddelde =.59
Laag <.46
Hoog >.71

Behoehe aan macht

.25

Laag

Gemiddelde =.50
Laag <. 38
Hoog >.62

Gemiddelde =.50
Laag < 37
Hoog >.62

Laagleunend

Gemiddelde =.45
Laag <. 33
Hoog >.57

Gemiddelde =.44
Laag <. 30
Hoog >.58

Geloof dat hij gebeurtenissen
kan controleren

.38
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Deze openheid voo r in fo rm a ti e ka n en kele

Deze eigenschap ka n ve rkl a ren waa ro m

va n 'de act ies en strategieë n va n Leterm e

Le te rm e b esc huldigd werd va n slec hte

tijde ns de ond erha ndelinge n verkl aren . De

co mmuni cati e. Vo lgen s z ijn profie l vind t

Pre mi er ha ndelde zeker nie t als een ideo-

de Pre mi er de gevoe le ns va n zi jn doe l-

logische leider en drong z ijn ideeën of di e

groe pe n minder bela ngrijk en besteed t

va n zijn ka rtel niet aa n de a nde re n op . Hij

hij du s weinig tijd aa n he t verko pe n van

toetste intege ndeel zeer veel ve rsch ille nd e

z ijn pla n e n het gelukkig maken van de

oplossinge n e n luisterd e co nsta nt naa r de

m e nsen rond z ich . Een ulti e m voorbeeld

eisen e n behoefte n van de verschill end e

hierva n was dat Le term e o p 14 juli 2008

parti jen . Tij dens de ond erh a nd elinge n was

zijn o ntslag aa n de Ko nin g ging aa nbie-

er da n ook meerm aa ls kritie k da t Le te rm e

de n . Hi j had z ijn kern ka bin et ni et o p

niet met eige n voo rstellen kwa m maar

voo rh a nd o p de hoogte gebrac ht va n zijn

ee rder de bestaa nde sta ndpunte n in ve nta-

acties en li chtte he n pas in toen h ij a l op

ri seerde. De Pre mie r pendelde weke nla ng

weg was naa r de Konin g (Het Nieuwsblad,

tussen de twee ge meenscha ppen e n stond

2008) . Da t hij fel o p doelen ge ri cht is re-

vo lgens ve le bron nen de ' Milquetisering ' -

fl ectee rt z ich ook in de ve le belofte n di e

he t a menderen e n herfo rmul eren va n te k-

hij maa kt e to e n hi j eerste ministe r we rd .

sten to t er van het oo rspronkelijke voorstel

Le terme h ad ee n age nd a di e hij s nel w ild e

nie ts meer overblij ft - toe (Verscheiden &

uit voeren. Zo zei hij da t het prob leem va n

Tegen bos, 2008) . Dit zijn ka rakteristi eken

Bru ssel-Halle- Vilvoo rde me t vij f m inuut-

va n ie ma nd die ope nstaa t voo r informatie.

jes po litie ke w il ko n wo rde n o pgelost. Hij

De vo lgen de vraag di e moe t bea ntwoord

had tijd e ns deze pe ri ode bli jkb aa r minde r

wo rde n is wa t de persoon drij ft om poli ti-

in ac ht ge nom en wa t e r zo u gebe uren als

c us te z ijn . Is hij er mee r in geïn te resseerd

hi j er ni et in slaagde all es uit te voere n .

doele n te verwezenlij ke n of bepaalde

We lke gro e pe n ontevrede n zo ud en zijn ,

groep e n me nsen blij te m a ke n. Deze twee

e n hoe dit zijn reputa ti e ko n beïn vloe-

opties vorm e n de uiteinden va n ee n con -

de n, wa re n va n mind er bela ng da n het

ti nuü m. Volge ns de teksta na lyse ligt de

verwezenlijke n va n zij n eige n doe le n en

Prem ier vo lled ig aa n het 'd oelgedreve n '

d ie van zijn pa rti j. Iem a nd di e relat ies be-

uit einde va n he t spectrum. Hij hec ht veel

la ngri jke r vindt za l minde r ge neigd zijn

mind er bela ng aa n he t o nd erho ud e n va n

o m dergeli jke beloftes te ma ke n uit vrees

interp ersoonli jke re la ti es . In zijn inte rac-

voor zijn re puta tie a ls die uit sprake n nie t

ties met a nd e ren vindt hij de p ro bl e me n

waarge maa kt kunn en wo rde n .

va n z ijn orga ni satie bela ngrijker da n de

' Ook het consta nte geb ruik va n zijn Blac k-

gevoele ns en nod e n van relevante e n be-

berry bevest igt deze karakteris tiek. Vo l-

la ngrijke doel groe pe n . Hij is d us een task

ge ns Filip Rogi e rs va n De Morgen gebruikt

master die een bepaa ld prob leem w il op-

de Pre mier dit to es tel voora l om te co m-

losse n . Vo lgens dit type leid ers z ijn men-

muni ceren m et de ve le me nsen di e zijn

u.J

sen mee r in strume nte n da n indi viduen

age nd a uitvoere n of d ie durve n krit ie k te

zu.J

(Herm a nn , 2003a) ; ze z ijn e r om gebruikt

u ite n . "Maa r als h et ero pa a n komt advies

u.J

te wo rd en o m iets te ve rweze nlijke n .6

in te w in ne n of id eeë n af te toets en, e n
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dus macht uit te oefen en, is het netwerk

men , omdat de posities zo versc hillend

beperkter" (Rogiers, 2007) . Zo steld e Ro-

zijn. Het fe it dat de Franstalige partijen

giers in 2007 vas t dat Leterme dri e zwarte

aanvankelijk ' non' zeiden betekende dus

gaten in zij n netwerk had: het had amper

een veel grotere hinderni s voor Leterme

bereik over de taalgren s, bevatte weinig

dan voor een leider die minder ge neigd

andere Vlaamse partijen, en bevatte nau -

is beperkingen te zien en / of te respecte-

welijks leden van de civ il society (indus-

ren. Dit soort politici zo u waarschijnlijk

triëlen of de academi sche wereld). Zijn

veel meer druk uitgeoefend hebben op de

Blackberry is dus een middel om zijn doe-

ve rschillende partijen om concessies te

len te verweze nlijken en niet om iederee n

doen.

aan boord te krijgen.
Een laa tste kenmerk van een leiderschapsstijl is of de leider ge neigd is beperkingen uit de omgeving te proberen te
overschrijden of deze te respecteren. Vol-

4.

Leiderschapsstijl en
context

gens zijn profiel respecteert Leterme de
waargenomen beperkingen uit de omge-

Het leiderschapsprofiel van Leterme en

ving. Hij heeft een lage dra ng naar macht

zijn gedrag tijde ns de staatshervormingbe-

en gelooft ni et dat hij gebeurtenissen kan

sprekinge n bevestigen da t de ex-pre mier,

contro leren . Daa rdoor is hij geneigd om

net zoals de voormalige Britse premier

binnen de door hem vastges telde parame-

John Major en voormalige Iranese Presi-

ters zijn doelstellingen na te streven. Hij

dent Akbar Has hemi Rafsanjani (Kaarbo

zal proberen co mpromi ssen te vinden en

& Hermann, 1998), een 'opportuni stische

een co nsens us te bouwen, in plaats va n

leider ' is. Hij is een cue taker die op zoek

te proberen de limieten te oversc hrijden.

is naar een positie. Zijn aandac ht gaat

Hij za l ook minder ge neigd z ijn verant-

voo ral uit naar de mensen in zijn politieke

woordelijkheid te nemen voo r iets dat te

omgeving voor wie hij z ich aansprakelijk

riskant en ab normaal lijkt.

voelt (leden van z ijn partij of in dit geval

De neiging om beperkingen te respecteren

va n zijn ka rt e l met de NV.Al. Hoe kan hij

en in plaats daarvan compromissen te slui -

hun noden en eisen con so lideren? Hoe

ten kwam ook duidelijk aan bod tijden s de

kan hij een akkoo rd bereiken dat de mee r-

besprekingen rond de staa tshervorming.

der heid van de mensen wier in vloed hij

Een aantal journalisten verweet hem to en

belangrijk ac ht weergeeft ?

niet genoeg politieke moed of ruggengraa t

Dit soort leiders absorb eert enorm veel

te hebben. De Premier was in die peri ode

informati e, die ze gebrui ken om de pro-

een oplossing aan het zoe ken waarin de

blemen te definiëren, te bepalen wie be-

partijen al lemaal overeen zo uden komen,

la ngrijk is om het op te lossen, en om

in plaats van de ve rsch illende partijen -

mogelijke alternatieven te ge nereren. De

en zijn eigen kartel - aan te moedigen

aanpak van een opportuni stische leider

;,::,

C
0:,

::!

om opofferingen te do en. Dit maakt h et

is vooral gericht op consensus bereiken
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zeer moeilijk om tot een akkoord te ko -

en compromissen sluiten. Hij richt zich
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op wat hi j in de huidige omstandigheden

profiel te kennen. Indi en men weet hoe

mogelijk acht, gebaseerd op wat hij wi l

di e persoon over het algemeen te werk

ve rwezenlijke n en wa t belangrijke doel-

gaat, is h et mogelijk om de sterke en min-

groepen toelaten . Wat men sen van hem

der sterke eige nschappen va n de leider in

denken en persoonlijke relati es onderhou -

acht te ne men bij het opstellen van een

den is van veel mind er belang. Omdat de

strategie. Zo kunnen mensen die hetzelfde

algemene kara kteristi eken sterk corres-

doel voo r oge n hebben de leider onder-

ponderen met zijn ged rag tijdens de on-

steunen in rollen waarin hij z ich m ind er

derh a ndelinge n , mag men er vanuit gaan

comfortabel voelt.

dat de leiderschapsstijl van Leterme co nstant is. Men mag dus niet verwac hten dat
de Premie r in de toekom st plotseling systemati sch anders gaa t ha nd elen wa nneer

s. Conclusies

hij een leiderschapsrol moet uitvoere n.

~
V,

Het leiderschapsprofiel van Leterm e lag

Uit de com mentare n va n journalisten van

aan de basis van een aa nta l problemen die

de Vlaamse pers kan men a fl eiden dat zij

een akkoord tot staa tshervo rming moeilij-

vo nden dat het profiel va n Leterm e niet

ker maakt en. Dit betekent echter ni et dat

geschikt was om de onderhandelingen

de Premi er over het a lge meen een slechte

omtrent de staatshervo rmin g te do en sla-

leid er is. Zijn eige nschappen, die het in

ge n. Ze vonden vooral dat Leterme meer

deze omstandigheden moeilijker maak-

moest proberen om de limi eten, gesteld

te n om tot een overeenkomst te kom en ,

door de verschillende onderh an de lings-

kunn en in a ndere situaties zeer po siti e f

partners, te overschrijden (meer politi eke

zijn. In het dagelijks bestuur va n een be-

wil, een ru ggengra at ont w ikkelen) . Hij

drij f of van een rege ring is een opportu-

probeerde te veel een compro mis te vin -

nisti sche leid er, di e ha rd en doelgerichte

den binnen de afgetekend e gre nzen en

werkt, goed lui stert naa r wat er rondom

leek ni et bereid om de partijen te overtui -

hem gebeurt en probeert een consensus

gen o m gro tere concess ies te doen . Een

te vinden, vaa k wenselijker dan bij voor-

tweede factor die de m eerderheid van de

beeld een ideo logische leider di e zijn pro-

reporters noodzakelij k vonden , is dat een

gramma doorvoe rt zo nd er act ief informa-

leider in dergelijke situaties beter moet

tie uit de omgeving te ve rgaren. Over het

communi ceren , e n dus meer de gevoelen s

algemeen was de pers bijvoorbeeld zeer

en noden va n a ll e partij e n in acht moet

lovend over de m a ni er waarop Leterm e de

nemen . De Premier werkte tijdens de on -

Fortiscrisis aanpakt e. 7

derh and elinge n zeer hard om een consen-

Het is onmogelijk om voo r iedere speci-

sus te bereiken , e n nam dus de positi es

fi eke situatie een le id er met het gepaste

en eisen van de verschillende partijen in

profi el te selecteren. Besluiten wat voor

ac ht , m aar besteedde te wei nig aandacht

V,

UJ

type leider noodzakelijk is, is daarenbo-

aa n de onderhandelingspa rtn ers en het

z
UJ

ve n nooit een obj ectieve zaak. Toch kan

vo lk in het a lgemeen om hen ook emotio-

UJ

het zeer nuttig zijn iema nds leiderschaps-

neel aan boord te krijgen.
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Het ged rag va n Leterme in deze periode

in verband met de staa tsh ervorming?

kan dee ls verklaard worden door zi jn

Eén din g staat vast : een opportu ni stische

leid erschapssti jl. Een analyse va n z ijn

leider die het dossier goed kent en crea-

woordgebruik tijdens interviews di e hij gaf

tief naa r oplossingen zoe kt voo r zijn ei-

tussen 2006 e n 2008 bevesti gt dat hij een

gen do elgroep, is ni et de id ea le persoon

opportunistische leider is. Hij is erg do el-

in deze context. Door de co mpl exi teit en

gericht en spendeert dus weinig aandac ht

het belang van het dossier en de emoties

aan poginge n om mensen buiten zijn

die eraan gekoppeld z ijn, is het nood za-

doelgroep te behagen . Hij staat erg open

ke lijk dat het vo lk in z ijn ge heel achter

voor informat ie en is geneigd om beper-

dergelijke hervo rmingen komt te staan.

kingen die hij waarneemt uit de omgeving

De verschillende politieke actoren moe-

te respec teren. Dit profi el correspondeert

te n er dan ook va n overtui gd worden dat

sterk me t hoe de jo urn alisten z ijn gedrag

opofferingen moeten worde n gedaan voor

tijdens de onderhandelingen besc hreven .

het algemeen goed va n de bevolking. Ee n

Aangezien iem ands leiderschapss ti jl erg

directieve leid er is beter gesc hikt om deze

constant is, mag men niet ve rwac hten dat

co ndities te creëren en zou dus ceteris pa-

iemand met dit profiel zijn gedrag zo u

ribus een gro tere kans op slagen hebben .

aanpassen, zoa ls de Vlaamse media dit

Deze ste lling nee mt ech ter aan dat een

wi lden tijdens de staat shervormingson-

d irectieve leider in exact dezelfde situatie

derhandelingen. Ze zochten iemand die

geplaatst zou worden als Leterm e, wat

bereid was om gro te ri sicovoll e ac ties te

onwaarschijnlijk is. Ind ien een dergelijke

ondernemen en die veel aandacht zou

leider als eerst e mini ster geselecteerd zo u

besteden aan de communicatie en emo-

zijn , zo ud en de onderh an delinge n er mo-

ti onele noden va n de m ensen buite n z ijn

gelijk anders uitgezien h eb ben. Zo is het

directe doelgroep.

denkbaar dat ee n directieve leider nooit

De journa listen wensten dat Leterme z ich

met de volh ard ing van Leterme aan de

meer a ls een directieve leider zou gedra-

staa tshervorming zou begonnen zijn , on-

gen (zie Appendi x I) - zoals de huidige

danks zijn/ ha ar bereidheid om limi eten

president va n de Verenigde Staten Barack

te oversch rijden. Zo'n persoo n zou im -

Obama of zoa ls Anwa r Sadat van Egypte -

mers beseffen dat de ge moederen tu ssen

die zijn doelen probeert te verwezen lijken

de partijen te sterk ve rhit wa ren en dat

door andere n, binnen en buiten z ijn partij ,

ee n mislukt overleg zee r negatieve gevol-

te engageren en hen te overtuigen tot actie

gen zou h ebben voor zichzelf en de partij.

over te gaan. Dit soort leiders beschouwen

Een directi eve leider zou waa rschijnlijk

macht en gezag niet als een abso luut fei t

meer tijd ge nomen hebben om een goe-

en zorgen ervoor dat alle doelgroepen en

de context te creëren, zon der onmiddel-

instituten begrijpen en steun en wat ver-

lijk ied ereen bij een te roepen en artifici-

wezen lijkt moet wo rden, alvo rens ze acti e

ele deadlines vast te leggen. Een an dere

;o

C:

c,:,

mogelijkheid is dat een dergelijke leider

::!:

Zou een directieve leider ind erd aad een

voo r een minimaa l akkoord zo u tekenen,

z"

an der res ultaa t hebben kunn en bereiken

waardoor iedereen een overwinning zou

ondernemen.
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kunn en vieren. Waarschijnlijk zo u België

het lagere profiel va n de opdracht van

z ich dan echter enkele jaren la ter weer in

Dehaene, kan deze in sa menspraak met

dezelfde situatie b ev ind en .

de partij voo rzitters innovat ieve id eeën

Doordat Herman Van Rompuy de eerste

to etsen zond er te moete n vrezen dat ze

president van de Europese Raad werd, zal

in de pers zu ll en gelekt worden of dat ze

Yves Leterm e een tweede kans krij gen om

tot hoogoplopend e discussies zullen lei-

een staatshervorming tot stand te brenge n

den. De koninklijk opdra chthouder kan

en een op lossing te vinden voor Brussel-

du s op voo rh and aftaste n wat de grenzen

Hall e-Vilvoorde. Dit gebe urt onder een

va n een mogelijk a kkoord tussen de coa-

ze kere tijdsdruk. De onderh andelinge n

litiepartne rs z ijn. De eerste minister moet

moeten rond z ijn tegen Pase n 2010 , om -

dan de details uit werken. Leterme wordt

dat de resultaten van nieuwe ve rki ezingen

daardoor in veel mind ere mate gedwon-

ongrondwettelijk geacht z ull e n wo rd en

gen om te zoeken naa r opties di e naar z ijn

zo nd er een splitsing van Brussel-Hal le-

mening buiten de mogelijkheden liggen.

Vilvoorde en omdat België zich gee n po-

Deze werkmethode zo rgt er ook voo r dat

litieke crisis kan veroorlo ve n tijd ens zijn

Leterme zich veel minder zo rgen hoeft te

voorz it terschap va n de Europese Raad (1

maken om de gevoeli gheden en de co ll e-

juli 2010 - 31 december 2010). Daarom

gialiteit binn en de groep. Hoewel er in de

ging de benoeming van Leterme in no ve m-

finale di scussies die door Leterme geleid

ber 2009 gepaard met onderhandelingen

z ullen worden nog ee n aa ntal emotioneel

over hoe de staatshervo rming e n Bru ssel-

geladen factoren kunnen zijn, is de kans

Halle-V il voo rde aangepakt moes ten wor-

vee l kleiner dat de doelgerichtheid en be-

den tijde ns het bewind va n Leterm e II.

perkte aandacht van de Premier voor de

Na discu ss ies met de pa rtij voo rzitters be-

samenhang van de groep hier een m eer

sloot koninklijk begeleid er en ex- pre mier

fundament ele rol zullen spelen dan wan-

Wilfried Martens dat het aangeraden zou

neer er nog geen akkoord is over de ba-

z ijn de regering niet o nmiddellijk rech t-

sisprincipes.

streeks m et deze dossiers te belasten, en

Hoe bel angrijk de rol va n de Premier in

in de plaats daarvan Jea n-Lu c Dehaene

dit nieuwe hoofd stu k va n de sage rond de

als koninklijk opdrachthouder te ben oe-

staatshervo rming za l z ijn is nog niet dui-

me n. Het zou zijn taak zijn het terrein af

delijk . Het is nog steeds mogelijk dat de

te tas ten en voo rstellen voor te bereid en,

posities van de versch ill ende pa rtij en zo

voo rd a t Leterme de finale onderhandelin -

ve r uiteen li gge n dat de meest gesc hikte

ge n za l leiden .

leider er niet in zo u slage n om tot een

Deze strategie om eerst de basisprinci-

akkoord te kom en. Koninklijk begeleider

pes vast te leggen a lvo rens de Premier

Martens acht de ka ns op succes echt er

de finale onderhandelingen za l voe ren is

grote r dan voo rdi en. Hij merkte een ver-

vera ntwoord op bas is va n de conclusies

beterde politieke s feer e n ve rtrouwe n on-

va n dit essay. Deze aanpak zorgt ervoor

der de partij voo rzitters en vicepremi ers

dat de Pre mier en zijn ploeg niet als eer-

en stelde vast dat de Fransta ligen nu ook

ste creatieve opties moeten vinden. Door

bereid zijn te onderhandelen over institu -

al
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ti onele zaken (Het Laatste Nieuws, 2009).

vertaald naar het Engels door de search

Indien dit ook echt het geva l is, is er ee n

engine ' Lex is Nexis Academie', of werden

grotere kans dat er met de huidige aan-

door iemand die vle kkeloos beide talen

pak, die rekening houdt met de sterktes

spreekt naar het Engels vertaa ld. Studies

en zwa ktes van de leidersc hapsstij l van

hebben getoond dat de profielen accuraat

Leterme tijdens dit soort onderhandelin-

blijven ondanks de verta ling (Hermann,

gen, een succesvol resultaat zal komen.

2003a: 210).

Indien Dehae ne er echter niet in slaagt
om ee n preliminair akkoord te bereiken,

5.

zal Leterme in eenzelfde situatie te recht-

karakteristiek als zijn of haar resultaat

Een leider scoort hoog of laag op een

komen a ls tijdens de zo mer van 2008. Dan

meer dan ee n s tandaardd ev iatie verwij-

wordt het essentieel dat de Prem ier z ich

derd is van de gemiddelde score van de

goed omringt met mensen die ee n colle-

vergelijkingsgroep.

giale sfeer in de groep kunnen bevo rderen

groep werd gecreëerd om een maatstaf te

Deze

vergelijkings-

en behouden en die de onderhandelings-

maken om de scores van een leider mee te

partners kunnen aansporen om politieke

vergelijken. Zonder deze standaard bete-

moed te tonen.

kenen de individuele scores niets.
6.

Noten

Dit is niet tegen strijdig met het open-

staan voor informati e. Openheid voor informatie betekent dat je de opinies va n
anderen waarneemt en registreert. Dit

Dank aan Azamat Sak iev die me ge-

betekent niet dat de persoon noodzakelijk

holpen heeft met de data, en Stefaan Wal-

gedreven is om die mense n gelukkig te

grave, Katya Kalandadze, Peter Van Aelst

maken.

1.

en Knut Deswert voor hun feedback .
7.
2.

Later trad Leterme af omdat hij er, sa-

In buitenlandse betrekkingen is de rol

men met Jo Vandeurzen e n Didier Reyn-

va n indi viduen veel belangrijker, doordat

ders, van beschuldigd werd te proberen

ze in dit onderwerp over het algemeen

het gerecht te beïnvloeden, maar deze mi -

meer vrijheid hebben, vooral in crisis-

nisters zijn inmiddels vrij gep leit.

situat ies waarin ze snel moeten kunnen
reageren (Hermann, 2001).
3.
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Appendix 1.
leiderschapsstijl in functie van reactie op beperkingen,
openheid tot informatie en motivatie (uit Hermann 2003a, p. 185).
Reactie op
beperkingen

Openheid voor
informatie
Besteedt aandacht aan
problemen

Besteedt aandacht aan relaties
Evangelist
Aandacht wordt besteed aan het
overtuigen van anderen om deel
te nemen aan de eigen missie en
aan het mobiliseren van, anderen
rond zijn boodschap.
Directief
Aandacht wordt besteed aan het
proberen de status van zichzelf
en de organisatie te bewaren
en door anderen aanvaard te
worden, door deel te nemen aan
acties die de reputatie van de
organisatie verbeteren.

Vecht
beperkingen
aan

Gesloten voor
informatie

Expansionistisch
Aandacht wordt besteed aan het
uitbreiden van de controle van
leider, regering of land.

Vecht
beperkingen
aan

Open voor
informatie

Respecteert
beperkingen

Gesloten voo r
informatie

Actief-onafhankelijk
Aandacht wordt besteed aan het
behouden va n de mogelijkheid
van zichzelf en de regering tot
manoeuvreren en tot het bewaren van de onafhankelijkheid in
een omgeving die volgens die
persoon contin u beide probeert
te beperken.
lncrementalist
Aandacht wordt besteed aan het
stapsgewijs verbeteren van de
organisatie terwijl hij de obstakels
die ongetwijfeld zu llen voorkomen probeert te verm ijden .

Respecteert
beperkingen

Open voor
informatie
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Motivatie
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lnfluentieel
Aandacht wordt besteed aan het
bouwen van coöperatieve relaties
om een leiderschapsrol te spelen;
door met anderen te werken kan
men meer verwezen lijken dan
alleen.
Opportunist
Collegiaal
Aandacht wordt besteed aan
Aandacht wordt besteed aan het
het evalueren wat mogelijk is in
gladstrijken van onenigheden en
de huidige situatie en context,
aan het opbouwen van een congebaseerd op wat men wi l
sensus, om status en prestige te
verwezenlijken en wat belangrijke verkrijgen door te delegeren en
doelgroepen zullen toelaten.
verantwoordelijkheid te delen.
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Appendix 11.
Interviews gebruikt voor profiel Yves Leterme.
A mpersand (2008, april) De Tour de Force.
Euronews (2008, 12 april). Interv iew Leterm e. Via: http: //www.e uronews .net/ index .ph

p?page = interview&article = 480317&lng = 2.
Polities. be (geen da tum) Inte rview m et CD&V-Voorzitter Yves Leterme. Via: http: //

www.politics .be/ interviews/436/ http/// www.homo liga .be.
De Tijd (2006, 30 december) . Ik Kan Nie t Voor Iederee n Goed Doen. Vlaa m se Rege rin g

Yves Leterme Evalu ee rt Ee rste Helft Legislatuur e n Bli kt Vooruit op Verkiezinge n 2007 .
Via Lexis Nexis Aca de mie.
De Tijd (2007, 27 ja nu a ri). We Moe ten Vlaanderen in Davos op de We reldkaa rt Pl aa t-

sen . Interview : Yves Lete rm e Behartigt Vlaamse Economische Bela nge n o p Wo rld Economie Fo rum. Vi a Lexis Nex is Acad emie.
De Tijd (2007, 26 jun i) . Yves Leterme Over Onze Economie, De Staa ts he rvo rm ing, Zijn

Vlaa ms Imago en De Trucs van Verhofstadt. Via Lexis Nexis Acad e mie.
De Standaard (2006, 2 dece m ber). Th is is All About Credibilit y. Vi a Lexis Nex is Aca-

demie .
De Standaard (2007 , 27 april). Let Us Stop Ta lking Abo ut Coa li tions. Via Lexis Nexis

Academie.
De Standaard (2007, 8 mei). Voters Wilt Judge W he ther Thi s Is Breaking My Word. Via

Lexis Nexis Academie.
De Standaard (2007, 17 a ugustus). The Ceme nt Is Gradu a lly Ha rd ening. Via Lexis Nexis

Academie.
De Standaard (2007 , 11 dece mbe r). It Is No t Ove r for Me : Yves Leterme Remains Would-

Be Prime Minister. Via Lexis Nexis Aca dem ie.
De Standaard (2008, 2 a pril) . Le te rme to Na to Summit Expectantly. Via Lexis Nex is

Acade mie.
Voka (2008, 6 jun i). 15 ju li Komt Eraa n. Inte rview met Vokatribune. Geraad p leegd op:
htt p :/ /www.voka .be/ sta rtp agina/ nie uws/Pages/ 1Sj ulikomteraa n. as px .
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Conceptuele complexiteit

0

Zelfvertrouwen

Doel- of relatiegericht

Behoefte aan macht

Geloof dat hij gebeurtenissen kan controleren

Wat wordt er gecodeerd?

Voorbeelden

- Percentage woorden die aanduiden dat de leider verschillende
dimensies kan onderscheiden in de omgeving, tegenover woorden
die aanduiden dat hij slechts enkele categorieën kan identificeren.
- Algemene score is het gemiddelde van de percentages van alle
interviewantwoorden.
- Percentage van persoonlijke voornaamwoorden die aanduiden dat
de leider een activiteit onderneemt, dat hij een leidende figuur is
wat dit onderwerp betreft, of dat hij een positieve reactie krijgt
van een andere persoon.
- Algemene score is het gemiddelde van de percentages van alle
interviewantwoorden.
- Zoeken naar woorden die wijzen op het verwezenlijken van een
taak of een instrumentele activiteit en woorden die zorg om
iemands gevoelens, wensen, en tevredenheid aanduiden.
Percentage woorden die het verwezenlijken van een doel aanduiden tegenover woorden die op relaties wijzen.
- Algemene score is het gemiddelde van de percentages van alle
interviewantwoorden.
Percentage van werkwoorden in een interviewantwoord waarin de
leider poogt macht te vestigen, te onderhouden of te herwinnen.
- Algemene score is het gemiddelde van de percentages van alle
interviewantwoorden .
- Percentage van werkwoorden of actiewoorden in een interviewantwoord waarin de persoon of de groep waarvan hij deel
uitmaakt verantwoordelijkheid genomen heeft voor het plannen of
initiëren van een actie.
- Algemene score is het gemiddelde van de percentages van alle
interviewantwoorden.

- woorden die op hoge complexiteit wijzen:
ongeveer, mogelijk, trend, bijvoorbeeld.
- woorden die op loge complexiteit wijzen: absoluut, zonder twijfel, zeker, onomkeerbaar.
- activiteit ondernemen: ik ga .. .doen, dit is
mijn plan.
- leidende figuur: als het aan mij lag, laat me
uitleggen wat ik bedoel.
- positieve reactie: mijn stelling werd aanvaard, u flatteert me.
- doelgerichte woorden: verwezenlijken, plan,
positie, voorstel, advies, tactiek.
relatiegerichte woorden: appreciatie, amnestie, collaboratie, ontgoocheling, vergiffenis,
bevrijding, lijden.
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- geloof dat hij gebeurtenissen kan controleren
- werkwoorden en actie woorden: wij hebben besloten, ik heb gedaan, we hebben
afgewezen .

0

3

/1)

/1)

behoefte aan macht werkwoorden: ik dring
aan, ik ga niet akkoord, ik vind dat.
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De Europese Unie na Lissabon:
is het glas halfvol of halfleeg?

Inleiding

met de grote uitbreiding van 2004 en 2007

Peter Bursens (Universiteit Antwerpen)

de begeestering was verdwenen uit het

Eelke Heemskerk (Universiteit van Amsterdam)

Europese project. Kortom, de kans op een

De Vlaamse krant De Standaard heeft al

omdat de uitbreiding de hervormingen

federaal Europa was voorgoed verkeken
enkele jaren de mooie gewoonte om in

voorafgegaan was. De filosofie van Jean

de eindejaarsperiode de waan van de dag

Monnet indachtig, zou alleen een grote

eens links te laten liggen en plaats in te

crisis nog een kans bieden om uit de im-

ruimen voor wat meer diepgravende ge-

passe te geraken en om de integratie voort

schriften. In 2008 werd 'Europa ' zelfs het

te stuwen .

voorwerp van het zogenaamde kerstessay. Paul Goossens, éminence grise van de

Intussen zijn we ruim een jaar en veel

Vlaamse journalistiek en sinds enkele ja-

belangrijke Europese wapenfei ten later.

ren commentator over Europese politiek,

De Ieren hebben het Verdrag van Lissa-

leefde zich vier dagen lang uit in een zeer

bon toch aanvaard, zodat het in decem-

pessimi stisch betoog over de toekomst

ber 2009 van kracht kon worden. Voor de

van de Europese Unie. De tijdgeest kleur-

zevende keer trokken miljoenen Europea-

de allicht Goossens' negativisme. De Ieren

nen naar de stembus om een nieuw Euro-

hadden immers het Verdrag van Lissabon

pees Parlement te verkiezen. De financiële

eerder dat jaar verworpen en de Europese

en klimaatcrisis hebben de instellingen

Raad was nog volop op zoek naar vol-

van de Europese Unie op hun mondiale

doende snoepgoed om de Ierse vrienden
a lsnog over de streep te trekken . Maar er

verantwoordelijkheid gewezen. Er is een
nieuwe Europese Commissie aangetreden

was meer aan de hand vo lgens Goossens:

en de Europese Raad kreeg een permanen-

zelfs al zou Ierland uiteindelijk instemmen

te voorzitter. Houdt het pessimisme van

met het nieuwe verdrag, dan nog zou 'Eu-

Goossens stand in deze nieuwe context?

ropa ' onherroepelijk vastlopen. Het ver-

Heeft 'Europa' inderdaad geen vooruit-

drag was één grote gemiste kans: Europa

gang geboekt en is het ter plaatse blijven

;,::,

C

0:,

kreeg er te weinig substantiële bevoegd-

trappelen? Heeft de financiële crisis een

:!!:!

heden bij en bovenal werd er niets gedaan

momentum gecreëerd om 'Europa' weer

z

aan de unanimiteitsvereiste in belangrijke

uit de startblokken te doen schieten? Of

domeinen zoals het buitenlands beleid en

bleef het polities as usual in Brussel en is

de begroting. Goossens betoogde ook dat

het integratieproces inderdaad vastgelo-
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pen? Heeft het Verdrag van Lissabon een

krijgt meer bevoegdheden, de besluitvor-

halfleeg glas of een halfvol glas opgele-

ming wordt (op sommige terreinen) versoe-

verd? En hoe smaakt de inhoud van het

peld en het Europees Parlement krijgt meer

brouwsel? Verwaterd of prikkelend?

macht. Het Verdrag van Lissabon is niet zo
ingrijpend als de eerste grote verdragswij-

Hendrik Vos, hoogleraar Europese Poli-

zigingen: de Europese Akte of het Verdrag

tiek aan de Universiteit Gent , en Ivo Belet,

van Maastricht. De bevoegdheidstoename

Europees pa rlementslid voor CD& V laten

is bijvoorbeeld nogal beperkt:

in dit sy mposium hun licht schijnen over

krijgt voortaan de mogelijkheid om een

Goossens ' voorspellingen. Beiden bren-

ruimtevaartpolitiek te voeren en kan het

Europa

gen ze substantiële nuanceringen aan

sportbeleid van de lidstaten aanvullen

Goossens' opinie aan. De politicus toont

en coördineren. Wat betreft de ve rsoep e-

zich al wat meer enthousiast en volunta-

ling van de besluitvorming zit de grootste

ristisch dan de academicus, maar allebei

vernieuwing in de domeinen van as iel- en

argumenteren ze dat 'Europa' een toe-

migratiepolitiek, poli tiesamenwerking en

komst heeft . Er is voldoende drank en het

juridische samenwerking in strafzaken.

smaakt naar meer, zeg maar.

Daar is voortaan (meestal) geen unanimiteit onder de lidstaten meer vereist. Het Europees Parlement kr ijgt in deze domeinen

Europa's toekomst na het
Verdrag van Lissabon

ook medebeslissingsrecht, net als inzake
landbouwpolitiek.

He ndrik Vos (Vakgro ep Politi e ke

Een verdragswijziging geeft over het alge-

Wetenschappen en Centrum voo r

meen aanleiding tot flink wat debat. Er is

EU-Studies, Universiteit Gent)

teleurstelling bij de voorstanders van een
sterker Europa ("nog a ltijd geen zicht op
meerderheidsbesluitvorming inza ke bui-

Alweer een nieuw verdrag

tenlandse politiek", "geen vooruitgang op

Eind 2009 kreeg de Europese Unie met het

is ongerustheid bij de eurosceptici ("geen

Verdrag van Lissabon nieuwe spelregels. De

controle meer over onze migratiepolitiek ",

het vlak van een sociaal Europa", .. .) en er

2

::)
V,

meest in het oog springende kwestie was

"Brussel trekt sluipend alles naar zich ",

die van de topfuncties . De aanduiding van

... ) . De uiteen lopende interpretat ies van

een Europese President (strikt genomen de

verdragswijzigingen maken het moeilijk

'voorzitter van de Europese Raad') en een

om een stand van za ken op te maken:

Minister van Buitenlandse Zaken (strikt

waar staan we nu eigenlijk met die Euro-

0

genomen een 'Hoge Vertegenwoordiger')

pese integratie? En kunnen we daaruit iets

2
>v,

leverde behalve dip lomatiek geroddel ook

leren over de toekomst van de Unie?

z
u.J

dat dit nieuwe verdrag de lijn van vorige

De voorbije jaren was in het lezingencir-

verdragsherzieningen doortrekt: de Unie

cuit een titel als 'Quo Vadis Europa' be-
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!rekke lijk populair. Toch zit er in dat deba t

aa ngezien; de miserie met de Grondwet

over Europa's toeko m st niet veel lijn. Som-

en daarna met het Ve rdrag van Lissabon

migen drom e n va n een Verenigde Staten

toont aa n hoeveel moeite het kost om in-

van Europa (Guy Verhofstadt schreef er

stitutioneel orde op zake n te stellen; de

ooit een boekje over), and eren minim ali -

ambitie o m tegen 2010 uit te groeien tot de

seren het visioen en z ien de integrati e eer-

m ees t dynamische economie ter wereld is

der als een (tij delijk?) ve rsta nd shu welijk

ni et gehaald, e nzovoort.

tussen een aa ntal staten. In Nederl an d ,
zeker na het mislukte re ferendum over de

Hoeveel zaken er ook met meerderheid

Europese grondwet, hoor je opiniemakers

kunn en beslist worden , in enkele cruciale

waarschuwen voo r (of juichen over) een

dossiers is er inderdaad nog altijd un an imi-

mogelijke ' desintegratie' van de Unie. In

teit nodig: wetten over belastingen bijvoor-

België verscheen ei nd 2008 in de krant De

beeld, of buitenlandse politiek. De meerja-

Standaard een kerstessay va n Pa ul Goos-

renbegroting ka n slechts worden vas tgelegd

sens, die zich erg pessimistisch u itliet over

a ls alle lidstaten ermee instemmen . En

het ve rdere integratieproces.

vooral: de verdragen kunnen pas gewij zigd
worden na een loodzware procedure.

De Europese stilstand

Eén uitweg ziet Goossens: "Alleen a ls de
Europese integratie een nieuwe strate-

De redener ing van Paul Goossens komt

gie vindt , zal ze de stagnati e, zo niet de

hierop neer: in de Europese Unie leeft een

desintegratie,

grote drang om bij conse nsus te beslisse n,

kan , da nkzij de globale crisissen. We z ul -

kunnen

vermij den.

Dat

zeker als het om fundamente le kwesties

len ze voortaan wel moeten koesteren

gaat. Door de opeen vo lge nde uitbreidin-

en e ffi ciënt gebruiken, wa nt een betere

gen wordt dat alt ijd lastiger, voora l omdat

vluchtroute om aa n de Europ ese stilstand

de nieuwe li ds taten dikwijls gee n direct

te ontsnappen, za l zich nie t aandienen "

voordeel zien in verdere Europese integra-

(Goossens, 2008).

tie. Het verd iepingsproces is "voorgoed afgeblokt", schreef hij . " De hoop dat er oo it

Intussen, een jaar na de publicatie van

een federaa l Europa komt, is voo rbij . Zo

Goossens' essay, lijkt het ergste va n de eco-

ook de illusie dat de Europ ese Unie zich

nomische cri sis voorbij. En het heeft er niet

tot een heuse, haast volwaardige staat za l

de schijn van dat de Uni e er spectacu laire

ontwikkelen. "'

lessen uit trok. Er komt misschien meer

Die red enering klinkt overtuigend. De

zelf kreeg geen nieuwe impuls . Niets laat

toezicht op de banken, maar de integratie
sfeer die al enkele jaren ro nd de Unie

vermoeden dat Europa va ndaag, met het

hangt lijkt dit te bevestigen: Europa geeft

Verdrag van Lissabon en met de ervarin-

geen krachtig antwoord op de economi-

gen van vo rig jaa r in het achterh oofd, met

sche cris is; op het vlak van de buiten-

meer slagkracht zo u reageren als er zich

-<

landse politiek wordt Europa niet voor vo l

een nieuwe economische crisis aa ndient.
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En toch ...

Te n derd e is Europese integratie tot op
va ndaag

eenrichtingsverkeer.

Bevoegd-

Wie de za ke n vand aag bekijkt zoa ls ze

heden die ove rge heve ld zijn naar het Eu-

zijn, zal ni et de neig ing hebben om te ge-

ropese niveau komen ni et te rug naar het

loven in een meer optimi s ti sc h scenario

nationale ni veau. Af en toe deed zich we l

dan dat van Pau l Goosse ns. De integ ratie

ee n momentje van spil/ back vo or, zoals

heeft haar limi eten bereikt e n het fed e rale

tijdens de crisisperiod e in de jaren zeven-

Europa, voora l in Belgische kringen zo po-

tig. Maar het ware n korte episodes en ze

pulair, is een illusie. Of z ijn we wat s nel

brachte n nooit een duurzam e o plossing

met die conclusie? Een b lik o p de gesc hie-

voor de uitdaginge n va n het m oment. Ver-

deni s helpt om een en ander in perspectief

eenvoudiging va n de besluitvorming werd

te pl aa tsen .

nooit teruggedraaid. Dat wil niet zeggen
dat een ' hernationalise ring ' van bevoegd-

In de ee rste plaa ts is de Europese integra-

heden theoretisch onmogelijk is. Maar het

tie steeds een moe izaam proces geweest.

ge beurde nog nooit, en wordt ook va n-

De s tappen vooruit werden bijna alt ijd

daag niet e rn sti g overwogen.

met vee l aarze ling gezet , na la ng onderhand elen en niet zelden a ls het buiten

He t is ongetwijfeld te s impe l om het int e-

alweer licht werd. We mogen de voorbije

gra tieproces voo r te stellen als ee n linea ire

halve eeuw niet id ea li sere n als de peri -

evolutie naar steeds meer Europa . Da a r-

ode waarin a ll es kon, te rwijl het nu plots

voor waren e r te vaak crisisperiodes . Maar

vas tloopt. De De Gaulles e n de That ch ers

he t is intrigerend dat , precies ondanks di e

hebben iedere keer moeilijk gedaan e n de

moeilijkheden, de integra ti e toch a ltijd

sfeer was er de voorbije vijfti g à zes ti g jaar

verder schreed. Vaak was het wac hten op

veel va ker een va n crisis dan va n e uforie.

het juist e moment om een vo lge nde stap

He t heeft Europa niet ve rhinderd om uit te

te ze tt e n: een ni euwe politieke constella-

groe ie n tot wat het vandaag is.

tie in ee n lidstaat , de mogelijkh e id om een
grote dea l te sluite n e n een wee rspannig

2

Ten tweede too nt de gesc hi ede nis ook aan

land des noods om te kopen, een cri sis die

da t ve rdiepin g en uitbreiding niet nood za-

geen andere uitweg bood. Vro eg of laat

ke lijk tegenges te ld e dynamieken moe te n

kwam e r a ltij d weer bewegin g, omdat de

zijn. De evo lutie va n het Europa van de

po litieke le iders bese ft e n dat de uitda ging

zes naar dat van de vijftien ging gepaard

waarmee ze geconfro nt eerd we rd e n maar

met ee n spectacu laire macht s uitbre iding.

effectief kon worden aa ngepakt op ee n

Het overgrote deel van de Europese wetge-

hoge r nivea u dan dat van de traditi o ne le

ving kwam trou we ns de voorbije vijftien à

nati es taat. En dus werden stappen voo ruit

0

twintig jaar tot stand. Dat het Verdra g van

gezet. Of stapj es . Maar a ltijd voo ruit.

2

Lissa bon, behalve spo rt en ruimt evaart,
niet meer domeinen in het Europese web

Het resultaat is e r naar: de in vloed va n

z
LU

trekt, komt voo ral doordat haast alle ter-

Europa op ons leven is intu ssen specta-

re inen er intu sse n al in z itt en.

culair. Er is e ige nlijk geen e nkel dom e in
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meer waarmee de Europese Uni e zich niet

Geen enkele lidstaat kan het z ich bijvoor-

bezighoudt. Op de webs ite van de Unie

beeld permi tteren om de dood straf in te

word t een overzich t gegeven van tweeën-

voeren . Het centra le Europese ni vea u ka n

dertig verschill ende onderwerpen die op

va ndaag mi sschi en wel over meer za ke n

een of and ere manier bela ngrijk zijn voo r

besliss ingen nemen dan de fede rale over-

Europa. Het gaa t van buitenlandse hand el

heid in de Vereni gde Staten. Het federal e

en energie, over mi lieu- e n cultuurpolitiek,

Europa, dat voor Paul Goossens onbereik-

tot humani ta ire hulp en visse rijb eleid.

baar is geworde n , is dat a l niet voo r ee n
groot deel de rea liteit van va ndaag?

De Europese Unie is natuurlijk niet op elk
vlak even act ief. In so mmige domeinen ,

Er zijn natuurlijk domeinen waar het veel

zoa ls landbo uw-, milieu- of h andelspo li -

minder vlot loopt. Sociale politiek, bijvoor-

tiek wo rde n tegenwoord ig bijna a ll e be-

beeld , hoewel ook hier en ige nuance past.

slissi ngen do or de Europese Unie geno-

Het ouderschapsverlof, de zwa ngerschaps-

men. Op andere terreinen, zoa ls cu ltuur of

bescherming of het recht op minimum vier

onderwij s, heb ben de lidstaten meer vrij -

weken betaalde vaka nti e: het zijn Euro-

heid en treedt Europa enkel aa nvullend of

pese wetten. Veiligheid en gezondheid op

o nd ersteu nend op. In sommige gevall en

de werkplek is sterk Europ ees gereglem en-

worden er vage krijtlijnen uitges tippeld ,

teerd, net als het verbod op discriminatie.

terw ijl a ndere kwesties door Europa heel

Op and ere sociale terreinen onderneemt de

gede ta illeerd ge regeld wo rd en. Hoeveel

Unie da n weer mind er: armoedebestrijding

lawaai een gras machine mag maken is

bijvoorbeeld, maar ook arbeid smarktbe-

vastgelegd in een Europese afspraak , net

leid. Lid staten worden wel aange maand

als de snel heid van d e ruit enwissers van

om hier werk va n te maken, maa r een ster-

een tracto r. Di e moeten per minuut min-

ke Europese aa npak ontbreekt.

stens twintig keer over en weer gaan. Het
telefoon ver keer we rd in Europa geliberali-

Het meest opva llend e dom ein van Eu ro-

seerd. De overheid ve rliest haar monopolie

pees falen, zeker in vergelijking m et de

over de organ isatie va n de spoorwegen en

Verenigde Sta ten, is de buitenla ndse po li -

de post, omdat in Europese we tten is vas t-

ti ek . Er is natuurlijk wel het handelsbele id

gelegd da t hier co ncurrentie moet worden

e n Europa orga niseert ook een humanitai-

to egela ten. Europa zegt, in het kader van

re en ontwikkelingspo litiek , maa r Europa

het di erenwelzijn sbeleid en om depres-

beschikt niet over ee n gemeenschappelijk

sies op boerd erij en te vermijden , dat een

buitenlands beleid in de traditionele bete-

varke nshoeve zodanig moet worden inge-

kenis hie rva n. En toch ook hier een nuan-

ri ch t dat elk va rken zicht heeft op and ere

ce: er beweegt wel wat. Er rust een groot

;:c

C

co
:::!

varke ns. De e igen munten, symbool va n

taboe op alles wa t lijkt op een Europees

nat ionale soevereiniteit , z ijn in een meer-

leger, maa r de voorbije jaren is de Unie

derheid va n de lidstate n intussen ver-

er wel in geslaagd om, zo nder daar al te

va ngen doo r de euro. Daa rnaast , en veel

gro te ruchtbaarheid aa n te geven , enkele

-<

subtieler, straalt de Unie ook waa rd en uit.

militaire missi es op poten te ze tten, in de
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Balka n , in Congo, intussen ook ee n maritieme operatie voor de ku st van Somalië.

Europa, dominante speler
van de 21 ste eeuw
Ivo Belet (Europees parlement slid voor CD&V)

Anders gezegd , de beweging naar een sterker Europa blijft verdergaan. Ondanks het

De start van ee n nieuw decennium is een

gevoel van ma laise. Ond a nks de uitbrei-

prima gelegenheid om stil te staan bij de

din g. Ond an ks de klaarblijkelijke besluite-

directe toekomst va n de EU . Redenen te

loosheid. Ondanks de zogezegde tabo es .

over, want de kriti ek op de actuele toestand

Van het federale Europa is er waarsc hijn -

in Europa is niet mal s: onze eco no misch e

lijk al meer ge rea li seerd da n velen ve r-

groei is veel te zwak, we zijn op weg een

moeden. Tegelijk legt deze voortschrijde n-

soort van openluchtmuseum te wo rden,

de beweging, klaa rblijkelijk e n misschie n

qua buit enla nds beleid zijn we nog altijd

e ni gszins onverwacht, in de ri chting va n

een politieke dwerg, we innove ren veel

m ee r en va n ee n sterker Europa, ook de

te weinig e n veel te traag, we slage n er

groo tste zwakh eid bloot: precies omdat

maar niet in om een vo lwassen as iel- en

het a ll e maa l wat onderhuids ge be urt , on-

migratiebelei d ui t te tekenen, sind s Ko-

hoorbaar en onzichtbaar, waarbij taboes

pe nhagen lijken we hele maa l de speelbal

intact worden gelate n e n de dingen niet

geworden va n de andere grootma chten,

bij naa m wo rden ge no e md, weet de pu-

e nzovoort. Kortom , Europa zit in de ogen

blieke opinie z ich geen raad meer me t di e

va n velen in ee n neerwaartse politieke en

Europese int egrati e. Er is officieel nog lang

eco nomische spiraal en wo rstelt meer dan

gee n Europees lege r, ma ar wat doe t di e

ooit met zijn eigen identiteit. Niet bepaald

Europese vlag dan op de bo ten die voo r de

ee n beeld waarm ee je blij een ni euw tijd-

kust van Somalië piraten bekampen? De

perk instapt. Het lijkt meer een oefening in

bevolking hee ft niet mee r het gevoel e ni ge

m asoc hi sme om Europ a va nd aag te willen

va t te hebbe n op h et proces of zelfs maa r

afschild ere n als hét co ntine nt va n de 2lste

te we ten wat e r z ich eige nlijk afspeelt. De

eeuw. En toch . Vraag is of die nega ti eve

signalen zijn te diffuus, tege nges teld of te

perceptie ook ove ree nste mt met de feiten .

still etjes. Uitleg en vera nt woo rding ont -

En of dat zwartgallige europessimi sme

breken dikwijls, zowel voor de realisati es

niet iets is dat hoognodig ee n krachtig a nt-

als voo r wat er fa a lt.

woo rd ve rdi e nt.

Dat de Europeanen het geloo f in de integrati e aan het kwijtraken zijn , is de laats te
twintig jaar aan het li cht geko me n . Si nd s

2

:::)
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'Europa wordt een
openluchtmuseum '

de refe renda weten we het zeker. Als er

0

één hypo th eek ru st o p de Europese in-

Zijn w ij op weg o m hé t cu ltureel e n hi s-

2
>-

tegratie, dan is h et mi sschien we l deze.

torisc h mu se um va n de wereld te worden,

Want hoe levensvatbaa r is een po liti ek

een openluchtmuseum voor rijke toeri sten

zLU

proj ect dat nie t meer gedrage n wordt door

uit welgestelde Azia ti sch e en Ara bi sche

LU

zijn bevolking?

regio's? Een kwaliteitsblad a ls The Econo-
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mist, dat wekelijks azijn uitgiet over alles

conflict is door de uitbreiding allicht defini-

wat met de EU te maken heeft, pakt daar

tief afgewend. Servië is sinds kort officieel

graag mee uit : Brussel als een bemoeiziek

kandidaat-lid van de EU. Ook dat was bij

waterhoofd dat ons in een verst ikkende,

het begin van het vorige decenn ium on-

bureaucratische wurggreep houdt. Het is

denkbaar. Geen uitbreiding zonder verdie-

duidelijk dat de eurosclerose va n de voor-

ping is altijd gezegd. Dat leek jarenlang op

bije jaren een dankbare voed ingsbodem

een fiasco uit te lopen maar op de valreep

was voor dergelijk europessimisme. Maar

is het onheil afgewend. De Europese staats-

we mogen ons ook niet te veel zand in de

hervorming is wel goedgekeurd.

ogen laten strooien do or de zwartgallige
Het Verdrag van Lissabon. Het is meer-

criticasters. Europa heeft de voorbije jaren

3.

een aantal historische werven met groot

maals ten grave gedragen . Na het Franse

succes afgerond. Het zijn ve rwezenlijkin-

en het Nederlandse en zeker na het Ierse

gen die vandaag als va nzelfsprekend wor-

neen. Maar politiek is altijd een vat vol

den ervaren , maar die niettemin de EU in-

verrassingen . Plots was daar die financi-

grijpend hebben versterkt. In nauwelijks

ele wervelstorm, die ons op de rand van

tien jaar tijd. En waarvan het belang niet

een wereldwijde depressie bracht maar

kan worden overschat:

die tegelijk een klimaat creëerde waardoor
de Ierse kiezer plots wel de stabiliteit en

De euro is een groot succes. De he-

het houvast van de euro naar waarde ging

rauten van het onheilsscenario - ze waren

schatten. Het Verdrag van Lissabon, dat re-

1.

met velen in de jaren '90, in de aanloop

gelrecht op weg was naar een oneervolle be-

naar de euro -

houden z ich nu koest.

grafe nis, werd van een gewisse dood gered

Maar feit is dat de eenheidsmunt destijds

en Europa werd totaal onverwacht behoed

op groot scepticisme stootte, ook bij heel

voor een jarenlange stilstand. Lissabon

ervaren en gereputeerde financiële ana-

maakt Europa in één klap veel slagvaardi-

li sten . Vandaag is de euro een baken van

ger, besluitvaardiger. Het is geen volmaak-

stabilitei t en het is in grote mate dankz ij

te hervorming en ze zal ook niet volstaan ,

de eenheidsmunt dat de fall-out van de fi -

mochten we Turkije er ooit bij willen ha-

nanciële tsunami in 2008 en 2009 binnen

len; dan zijn nieuwe, verder ingrijpende

de perken is geb leven.

hervormingen nood zakelijk. Maar de Europese staatshervorming is nu wel binnen.

2.

De uitbreiding van de EU in 2004 was

Met Lissabon wordt een institutionele stel-

de grootste sinds haar ontstaan. Deze uit-

lingenoorlog, die tien jaar heeft geduurd,

breiding is intussen, niet geruisloos maar

succesvol afgerond. Met deze hervorming

toch zonder schokgolven, bijna verteerd.

is er voedsel genoeg voor een nieuw geloof

Europa is hier economisch en politiek veel

in een herwonnen veerkracht van de EU.

sterker uitgekomen. De uitbreiding heeft

Sommigen z ullen dat goedkoop of naïef

bovendien vrede en stabiliteit gebracht op

noemen . Anderen vinden het te weinig, in

ons continent; vooral in Oost-Europa na-

de overtuiging dat het onze morele plicht

tuurlijk. Het gevaar van een nieuw Balkan-

is om immer optimistisch tegen de zaken
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aa n te kijken. Van geen van beide attitu-

Europa in Kopenhagen een meer domi-

des is veel heil te verwachten. Europa heeft

nante rol moeten spelen? Zeker. Sommigen

va ndaag geen nood aan zwartkijkerij en

maken er nu een karikatuur van en sturen

evenmin aa n dromerige Sturm und Drang

de zwartepiet door naar de Duitse bonds-

of irrealistische hemelbestorming. Voor de

kanselier Merkel. Maar wij, Europeanen ,

du idelijkheid: dat wil niet zegge n dat we

stonden er moederziel alleen voor op de

geen ambitie moeten tonen en dat we geen

klimaattop. Het komende decennium zul-

nieuwe begeesterende projecten moeten

len we voo ral naar onszelf moeten kijken

opzetten , integendeel. Maar gedreven heid

en zo indirect de toon blijven zetten en de

hoeft niet haaks te staan op realisme. Rij-

rest op sleeptouw nemen . Laten we verder

den, maar nooit zonder omzien.

doen met vegen voor onze eigen deur. Europa heeft , als enige continent, concrete en
ambitieuze wetten om de C02-uitstoot te-

Wervende projecten

rug te dringen . Die moeten we de komende

Europa moet nu inzetten op tastbare, grens-

dat dit ook een rechtstreekse impact heeft

overschrijdende projecten en erover waken

op andere grootmachten, Chin a op kop .

maanden en jaren uitvoeren. Vergeet niet

dat die ook tegen 2020 operat ioneel zijn.

Alle consumptieproducten die de Chine-

De burger zal de politicus die daarvoor gaat

ze n in de nabije toekomst in Europa wi l-

ni et afstraffen, integendeel. Het Europees

len ve rkopen zullen moeten beantwoord en

Parlement moet van zijn nieuwe bevoegd-

aan de strengste Europese milieunormen .

heden gebruikmaken om de Commissie-

Dat ve rplicht de Chinese producenten om

Barroso-11 van in het begin op de huid te

ook het roer om te gooien. ' Hopenhagen'

zitten en voort te stuwen. Een geza menlij-

mag dan al mislukt zijn , dit jaar, in Bonn,

ke, offensieve strategie voo r de elektrische

en nadien, in Mexico , zijn er nieuwe kan-

autosector kan één va n die nieuwe werven

sen. Intu ssen heeft Kopenhagen er zo nder

z ijn. Een ander project: mobiliteit. Europa

twijfel voo r gezorgd dat iedereen wakker

moet nieuwe, grensoverschrijdende trajec-

is. On s aller milieubewustzijn is fors aan-

ten (tram, trein en weg) op de tafel leggen

gescherpt. Is dat genoeg? Zeker niet , maar

en geld zoeken om ze ook waar te maken.

de reddin g va n de planeet begint in eerste

Dat is de meest efficiënte mani er om aan

instantie bij onszelf. Het besef is gegroeid

herkenbaar en tastbaar sociaal beleid te

dat in vesteren in het klimaat ook goed is

doen. Dat klinkt misschien niet sexy en het

voor je eigen portemonnee, voor de econo-

is ook niet revolutionair maar het is wel

mie en dus ook voor de werkgelegenheid.

co ncreet, zichtbaar e n het gaat vooruit.

2

Zo zu llen we uiteindelijk uit die infernale
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C02-spiraal moeten raken. 'The Age of Stu-
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pid' is een uitstekende film om iedereen
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een geweten te schoppen, maar het blijft
ons recht om niet te aanvaarden dat de

Is het debacle van Kopenhagen op het con-

mens, dat Europa het zover zal laten ko-

to van de EU te schrijven? Geenszins. Had

men .
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Eindelijk een Europees
energiebeleid

het vla k va n milieuvriendelijke energieproductie.

Energie wo rdt de grootste opdracht voo r
Europa in he t komende decennium. Want

Een Europees leger

energie is een alomvattend issue : het
gaat over brandstof voor onze economie

Europa heeft ook nood aan een gemeen-

en onze mobiliteit, maar ook over de be-

schappelijke defensie- en interventiemacht.

langrijks te fac tor in on ze handelsbalans,

Dat is juist vanuit a ll e oogpunten: politiek ,

het gaat over de innova ti esector bij uit-

budgettair, humanitair en uiteraard militair.

stek, over jobs dus, en over de redding

Met het Verdrag van Lissabon is er geen

va n het klimaa t. Energie is vandaag al

enkel excuus meer om er geen werk va n

een bijzonder turbul ent en onzeker goed.

te maken . We kunnen die gezamenlijke

We hangen af van o nstabiele leverancie rs.

defensiemacht perfect met een aantal lid-

En we zijn nog altij d veel te afhankelijk

staten opstarten. Niemand is verplicht om

va n vervuilende fossiele grondstoffen. De

mee te doen. Dat is Europa à la carte, en

volatiliteit zal zo nder twijfel de kom ende

niet ideaal, maa r wel hoogstnoodzakelijk.

jaren nog toenemen. Kijk naar China: vast

Want we zullen nooit een geloo fwaardige

staat dat he t z ich als energieverbruiker

wereldspeler worden als we onze militaire

en -importeu r a ls een extreem ex pa nsieve

inspanningen niet meer in elkaar schuiven.

en agressieve speler zal blij ve n ont wikke-

Pacifistisch klinkt dat niet meteen en toch

len , ze ker in Centraal-Azië (gebi ed ron d

is het een prioritaire daad voor de uitbou w

de Kaspische Zee en de Zwarte Zee).

va n een efficiënte peacekeeping en peace-

En wa t met Rusland? Het enige dat we

making force. "Vlugger dan het sociale

van Moskou zeker we ten, is dat het een

Europa zal de Europese defensie er staan",

hoogst onbetrouwba re spe ler is, die met

schrijft Paul Goossens in z ijn kerstessay

name energie zo nder scrup ules inzet als

van 2008. Dat klinkt op het eerste gezicht

politiek wapen. Daarom moet energie de

droevig, maar eigenlijk is het niet eens zo'n

prioriteit nummer één zijn voo r de EU in

slecht vooruitzicht. De EU is met Herman

dit nieuwe decennium. We moeten alles

Va n Rompu y en Catherine Ashton veel be-

op alles zetten in de komende jaren om

ter gewapend om fundame ntele stappen in

tegen 2020 komaf te maken met onze af-

deze richting te zetten dan met figuren als

hankelijkheid va n Rusland. Dat impliceert

Tony Blair. Het wa ntrouwen ten aanzien

da t we krachtiger dan ooit, uit p uur lij fs-

va n iemand als Blair, in Parij s en Berlijn,

behoud, moe ten in ze tten op hern ieuw-

zo u te groot zijn geweest om wezenlijke

bare energie, en tegelijk radicaa l moeten

stappen voorui t te kunnen zetten . De spek-

:x:,
C

verdergaan met het diversifiëren va n onze

takeldemocratie vaart er allicht ni et wel bij,

:::!

energievoorziening. Energie is nu , sinds 1

en ook voor de media zijn ze een tegenval-
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december 2009, ook formeel een Europese

Ier. Maar wat telt zijn de concrete stappen

competentie. Het moet o nze amb iti e zij n

vooru it , veeleer dan de gla mou r en glitter

om tegen 2020 de wereldleider te zijn op

en de waan van de dag.
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Europese gouden eeuw

"Europa moet zijn lot in eigen handen
nem en", schrijft Goossens. Maar de pessi-

Europa heeft nu de wapens in handen om

mistische grondtoon van dat essay is anno

zich uit de verstarring van de voorbije

2010 niet meer op zijn plaats. "De hoop

jaren los te wrikken. Maar de potentiële

dat er ooit een federaal Europa komt , is

veerkracht die in Lissabon z it ingebakken

voorbij ", schrijft hij. Vandaag, ruim een

kan alleen maar tot iets leid en als de po-

jaar later, ziet de wereld er nochtans gron-

litici, ook in het parlement, hun vera nt-

dig anders uit. Goossens za l dat ontken-

woordelijkh eid opnemen en dus ook orde

nen en zeggen dat we er bij voorbeeld niet

op zaken durven te stellen en een aa ntal

eens in slagen om één gezamenlijke Eu-

scheefgegroeid e

structureel

rop ese waa khond voor de banken te cre-

durven recht te trekken. De kafkaiaanse

eren. Dat is waar. Er komt geen krach ti ge

toestanden

beroepsprocedures bijvoorbeeld , die zo-

centrale waakhond. Er komen 3 ve rschil-

wat alle investeringsdossiers van de over-

lende waakhonden, met mind er ve rre-

heid doen verzande n in een jarenla nge

gaande macht. Maar allicht genoeg om te

loopgravenveld slag. Daarop moet wette-

ve rmijden dat de bijna-crash van de herfst

lijk worden ingegrepen, op alle beleids-

van 2008 zich herhaa lt. Het Europees Par-

niveaus. gemeentelijk , Vlaams, federaal ,

lement kan zich de komende jaren ont-

Euro pees . We moeten ook komaf met die

poppen tot een instelling die met meer

sch ijnba re hoogmi s van het referendum,

am bitie ook effectief een krachtiger Euro-

die uitermate verlammend werkt op inves-

pese samenwerkin g op het terrein weet tot

teringsdossiers. Om diezelfde reden moe-

stand te brengen , op tijd en stond allicht,

ten we ook kritisch durven te z ijn voo r dat

ond a nks het lauwe engagement van de

nieuwe speeltj e van de basisdemocratie,

Raad. Dat kan opnieuw naïef klinken maar

het initi at iefrecht va n de burger om, mits

va ndaag staat niets een dergelijke evoluti e

1 miljoe n handtekeningen, een initi atief

in de weg. Europa kan - om het met Mark

af te dwingen bij de Europese Com mis-

Leonard te zegge n - hét continent va n de

sie. Op het eerste gezicht een verfrissend

2lste eeuw worden. Misschien is de eerste

instrument dat de mensen dichter bij Eu-

voorwaarde dat ook de media zelf daarin

ropa zou kunnen brengen, maar dat - bij

willen geloven en investeren.

een gebrekkige impl ementatie - dreigt te

2
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verworde n tot een nieuw blokkeringswa -

En die Europese identiteit? Daar is nog al-

pen voor behoudsgezinde groupuscules.

tijd geen spoor va n te bekennen , ook niet

In een sterke democratie nemen de verko-

voorbij de einder va n Lissabon. Vraag is

zenen zelf het initiatief en maken ze keu -

of we het ook niet zonder kunnen. Wa t

zes, en het is de burger die zich hierover

we willen, is ons nationaal, ons Vlaams

elke 4 à 5 jaar kan uitspreken. Europa mag

en Belgisch 'zijn' aanvu ll en met een Eu-
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niet in hetzelfde bedje z iek worden en

ropees gevoel, een Europese ziel. Maar

ve rvall en in verkalkte inspraakprocedures

moet dat zo nodig? Ik voel me meer ver-

zoals die bestaan in heel wat nationale en

wan t met een mili eubew uste inwoner van

regionale volkshuishoudingen.

San Francisco dan met een 4x4-rijder ui t
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Rotterdam . Misschien is di e co ntinenta le

op de voorgrond maar even goed aanwe-

identiteit, waa r sommigen zo halsstarri g

zig is de da gelij kse rege lgevende en uitvoe-

naar op zoek zijn, iets van het verleden.

rende praktijk va n de Europese instellin-

En moeten we voo rtaan veel meer in ze t-

ge n, zelfs op het geb ied van het blijkbaar

ten op mo ndiale verbond enh eid .

vas tgeroes te gemeenschappe lijke externe
Europese optrede n. De Europese motor
draa it , met ande re woorden, niet op een
hoog toerental, eerder stilletj es, maar hij

Uitleiding

draait. Vos ei ndigt wel met een waarsc hu-

Peter Bursens (Uni ve rsi teit Antwe rpen)

wing. Een stille motor heeft namelijk ook

Eelke Hee mskerk (Uni versiteit van Amsterdam)

nadelen: je hoo rt hem nauwelijks. De pu-

Is he t Euro pese proj ect inderd aad over

door dat de Europese Uni e elke dag be-

blieke opinie heeft, anders gezegd, niet
zijn hoogtepu nt hee n? Het antwoo rd van

slissingen neemt die de Euro pese burgers

de aca demicus Vos is genu a nceerd. Hij

aa nbelangen. Als de relevantie van de

beaamt een aa ntal va n de kriti eken van

Europese bestuurslaag da n toch duidelijk

de jo urn alist: de Europese Unie slaagt er

wordt , vragen de Europeanen zich af of

ni et in om een krachtdadig ge meenschap-

dat Europese beleid a ll emaal wel legitiem

pelijk buitenlands beleid te voe ren , no ch

tot stand is gekomen en of dat beleid hen

inzake veiligheid noch in za ke klimaat.

wel wa t oplevert. Da t de publieke opinie

Ook andere beleidsdom einen blijven on-

daar meer en meer aa n twijfelt is volgens

de r de verwachtingen, zoa ls sociaa l beleid

Vos de achillespees van ' Europa ': een poli-

of de regu le ring van de fin anciële sector,

tiek proj ect zo nd er draagvlak is gedoemd

terwi jl er in andere economische sectoren

om te falen.

juist een overd aad aan betuttelende rege ls
word t uitgevaardigd. Maar betekent dit

De politicus Bel et toont zich een grote fan

dat de Unie zichzelf overbodig heeft ge-

va n Mark Leo na rd. Die sch reef in 2005 het

maakt of da t er geen enkele voo ruitga ng

boekje Why Europe Wil/ Run the 21st Cen-

meer ka n geboekt worden?

tury. Dat is een ged urfd e apologie va n de

Vos p leit voor wa t meer (acad emische)

da t de EU bij zonder succesvol is en dat zij

Europese Uni e, waa rin Leonard betoogt
nua nce. Een beet je hi storisch besef doet

alle kenm erken in zich draagt om dat ook

inzie n dat in de integratie altijd al met

te blij ve n in de kom ende jaren. Leonard

hort en en stoten voo ruitgegaan is. Gro te

wordt sind s de publica ti e vergu isd door

sprongen voo rwaarts waren in het verte-

euroscepti ci en omarmd door de voo rstan-

den oo k zee r zeld zaa m , zelfs op mom en-

ders van een sterk ' Europa '. Tot die laatste

ten van cris is. De huidige incrementele

categorie behoort du s ook Belet. In ani-

vooruitgang is een logisch voortzetten va n

woord op het pess imisme va n Goossens en

dat proces. Vos wijs t er bove ndien op dat

het rea lisme va n Vos laa t Belet ee n sterk

integratie oo k niet alleen mag afgemeten

volunta risme optekenen . Hij ze t - net zo-

worde n aa n verdragswij z iginge n. Mind er

als Leo nard - de gro te verweze nlijkingen
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va n de Europese integ rati e op een ri j: de

zijn betoog. En graag ee n 'go uden eeuw '

e uro , de uitbreiding, he t Ve rdrag van Lis-

di e niet uitsluite nd zo wordt beleefd door

sa bon. Mag de Europese Unie ve rvo lgen s

de regenten , zoa ls in de zes ti e nde ee uw

he m o p haa r la uweren ruste n ? Gee nszins,

he t geval was. Daa r ligt mi sschien w el de

vo lge n s Be let, er ligt nog heel wa t we rk

groot ste uitdaging voor Europa in de ko-

o p de plank. Hij pleit nie t voo r het ma ke n

mend e jaren.

van grootse o nh aalbare pl a nnen zoal s het
kra m pachtig creëren va n ee n Europese
id e ntiteit , maa r vo or he t o psta rt en va n

Noot

co ncrete initia ti eve n bi n nen he t klimaa ten e nergiebeleid en h et buitenlands e n
defe nsiebeleid . Niet sexy maa r concreet.

ill usie - kerstessay - de wa nkele zuil en van

het ve rschi l ka n e n moet ma ke n . Europ a

Europa (1 ), De Standaard, 26 december

moet voo r zichzelf een 'goud e n eeuw '

2008.
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Goossens, P. (2008). Het eind e va n een

Da t z ijn de domeine n waa ro p ' Europa'

a fd w inge n , stelt Bele t op h e t einde va n
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Het 'Meerlaags Parlementair Veld'
in de Europese Unie: naar een
reconstructie van parlementaire
soevereiniteit in meerlaags bestuur 1
Ben Crum en John Erik Fossum

SAMENVATTING VAN
Crum , B. en Fossum, J.E. (2009). The Multilevel Parliamentary Field : a Framework
for Theorizing Representative Democracy in the EU. European Politica/ Science Review,
1, 2, 249-271.

Het is inmiddels een vertro uwd inzicht

lyse van parlementai re soeverei niteit in

dat Europese integratie heeft ge leid tot een

een meerlaags politiek systeem waa rin de

vorm va n 'meerlaags bestuur' in Euro pa

parlementaire controle is verspreid over

waarin bestuurstaken zijn verdeeld over

meerdere parlementaire instellingen. Wij

zo nder

tonen aan dat een dergelijk begrip nood-

dat er een eenduidige hiëra rchie tussen

versch illende

bestuursnivea us

za kelijk is, gezien de ontw ikkelingen va n

deze bestuursniveaus bestaat. De vraag is

vertegenwoordigende democratie in de

welke gevolgen deze ontw ikkeling heeft

EU en het in gebreke blij ven van bestaan-

voor het idee van parlemen ta ire soeverei-

de a lternatieve co ncepten . Vervolgens on-

niteit en voo r de centrale rol die dit idee

derbouwen wij de waarde van het begrip

gewoonlij k heeft in opvattingen over ve r-

"Meerlaags Pa rle mentai r Veld" door aan

tegenwoordigende democratie. Bestaande

te tonen dat het een aa ntal nieuwe onder-

theorieën van vertegenwoordigende de-

zoeksperspect ieven opent die tot du sver

;,:,
C:

mocratie zijn onvoldoende toege ru st o m

onderbenut bl ijven.

deze vraag te bea ntwoorden , o mda t z ij

Uitgangspunt van onze analyse is de ob-
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nauw verbonden zijn met de traditio nele

servatie dat er binnen de EU twee syste-

"z

natiestaat waa rin de plaats van de parle-

men va n ve rtegenwoordige nd e democra-

0

mentaire soevereiniteit duidelijk aanwijs-

tie naast elkaar opereren. Enerzijds is er

Cl
rn

baar is.

de directe de mocratische vertege nwoord i-

In dit arti ke l introduceren w ij derhalve

ging in het Europese Parlement (EP). Het

het begrip 'Meerlaags Parlemen tai r Veld '

EP kan echter niet de abso lute parlemen-

als een conceptueel kad er voo r de ana-

ta ire soevereiniteit binnen de EU opeisen .
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Daarvoor blij ven er te bela ngri jke beper-

zing mi skent echte r wee r de m ate waa rin

kinge n aa n zijn bevoegd heden. Bela ng-

EU parl ementen daadwe rkelijk deel u it-

ri jker nog is dat het EP er onvoldoende

maken va n een geïnteg reerd politiek sys-

in slaag t ee n eigen gezags bas is bij de Eu-

teem; hoe ze onve rmijdelijk met elkaa r

ro pese kiezers op te bouwen. Dat blijkt

z ijn ve rbond en en geza me nlijk bijdragen

uit de relati ef lage opko mst bij Europ ese

aa n ge meensch appelijke bes luiten .

verkiezinge n en uit he t fe it da t voo r veel

Eén van de voordelen va n het ge bruik van

kiezers bij deze verkiezinge n de nati onale

h et kl ass ieke 'veld '-begrip uit de sociolo-

politiek leidend is in plaa ts va n de Euro-

gie (o.a. Bo urdi eu, 1980; Powel l & DiMag-

pese. Daaro m behoud en , a nd e rz ij ds, na-

gio, 1991) is dat het de moge lijkheid biedt

tionale pa rl ementen een cent ra le positie

het ver mogen om in vloed uit te oefenen

in het politi eke systeem va n de EU. Dit

binnen het ' Meerl aa gs Parl ementa ir Veld '

is ze ker oo k het geva l in de ogen va n de

te ana lyse ren in term en va n ' kapitaal'.

kiezers. Indi rec t co ntroleren de na ti o na le

Sommige pa rlementa ire posities in het

pa rl e mente n de Europese besluitvormin g,

'Meerlaags Par le mentair Veld ' - bij voo r-

omda t z ij elk een nationa le regering co n-

beeld in het EP o f in de pa rl em enten van

tro leren di e vervolge ns geza menlij k in vul-

de grote lidstaten of a ls lid van bepaa lde

ling geve n aan het Europ ese beleid . In

politieke beweginge n - z ijn waarsch ijn li jk

pl aa ts va n dat dit ' dub bele systeem va n

in vloedrijker da n a nde re. Naast for meel

pa rl eme ntaire

politiek-institutio neel kap itaa l, zoals ve-

vert egenwoo rdi ging'

een

overgangssituatie is, lijkt het een perma-

to macht o f stemgew icht , ka n daarbij ook

ne nt kenmerk van Eu ro pese politiek te

ge keken wo rd en naa r sociale en culturele

z ijn gewo rd en (zie artikel SA va n het Ver-

vo rm en va n kapit aa l, zoa ls de kennis en

drag va n Li ssa bon) .

erva rin g va n h et a lge hele s peelveld , co n-

Het centra le deel van h et a rtikel bestaa t

tac ten di e men heeft , het gezag dat men

u it een vergelijking va n het co ncept

ge ni et, e n het vermogen o m med estanders

' Meerl aags Pa rl ementair Veld ' met moge-

en ac ht erb an te mobiliseren.

li jke a ltern ati eve concepten voo r het ana-

Ook een a nde r veelgeb ru ikt beg rip uit de

lyseren va n interp arl em enta ire re lati es in

sociologische veldth eori e, ' h abitus', biedt

de EU . Eé n a ltern ati ef is om de int erpar-

mogelijk nutti ge inzichten. Het ' habitu s'-

lementaire relaties in de EU te a na lyse ren

begrip verwij st naar het feit dat prakt ij-

in termen va n ee n ' federaal pa rl e ment air

ken doorgaa ns zijn ingebed in loka le

sys teem ' (vgl. Scha rpf, 1988). Ee n derge-

normen , ge brui ke n en ve rwac htingen .

lijke benaderin g oversc ha t echter de mate

Tegelijkerti jd wo rd en deze lokale norm en

va n institutionalise ring en integrat ie va n

en structu re n ge reproduceerd , maar ook

de interp arlementa ire relaties in de EU en

ve ra nderd , doo r de ha ndelingen va n ac-

a:

N

....

ondersc hat de mate va n di vers iteit tu ssen

toren in het veld. Binn en h et 'Meerlaags

0

Parlem entair Veld ' in de EU ka n het ' ha-

z

en b innen de versc hill ende pa rl ementen.

0

Ee n a nd er altern at ief is om de interpar-

bitu s' -begrip inz ichtelijk maken h oe de

....z

leme ntaire relaties te a nalyse ren als een

rol van parleme nten en pa rl ementariërs in

' netw erk ' (vg l. Slaughter, 2004) . Deze Ie-

ve rschill ende EU-lid sta ten verbonden is
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met versch ille nd e verwacht inge n en rol -

mentair Veld ' hop e n we inzicht te verwer-

opvattingen. Daarnaast ka n het gebruikt

ve n in de w ij ze waarop deze beginselen

worden om na te gaan of de interactie va n

herzien mo ete n worden , zodat ze ook

pa rl e mentar ië rs in de EU le idt tot ve ran -

voo r he t meerlaagse politieke sys tee m van

deringen in hun gedrag (veelal aangeduid

de EU hun waa rd e kunnen houd e n.

a ls 'Europeanisering') e n mogelijk zelfs
tot het on tstaan van gemeensc happe lijke,
pa n-Europese, normen.

Noot

Uiteind e lijk is het begrip 'Meerlaags Parlementa ir Ve ld ' een uitnodigin g tot nader
onderzoek . He t vraagt om ee n koppeling

Het onderzoek voo r deze bijdrage,

tu ssen het e mpirische onderzoek naar de

eve nals het arti ke l waarop het is gebasee rd ,

rol van het EP e n di e van nationa le par-

is onderdeel van het RECON project ('Recon-

lemen ten in Europese besluit vorming -

stituting

twee onderzoeks lijne n die zich tot du sver

eu) dat wo rdt onders teund door het Zesde

redelijk onafhan ke lijk va n e lkaa r hebbe n

Kaderprogramma van de Europese Gemeen-

ontwikkeld. Ook vraagt he t om een ver-

schappen, con tract nr. FP 6-028698.

De mo cracy',

www. reco nproj ect.

schuiving va n de formele, in st itutione le
anal yse

va n

Europese

besluit vorming

naar een gro te re aandacht voo r de sociale
processen waarva n deze besluitvorming
het product is.
Te n slotte biedt het 'Mee rl aags Parle me n-
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Hulp voor kiezers in referendums:
is de Informatie en Keuze Enquête een
steun voor niet-geïnformeerde of juist
voor geïnformeerde kiezers?
Peter Neijens en Claes de Vreese

SAMENVATTING VAN
Neijens, P.C. en de Vreese, C.H. (2009). Helping Citizens Decide in Referendum s: The
Moderating Effect of Political Sophistication on the Use of the Information and Choice
Questionnaire as a Decision Aid . Public Opinion Quarterly, 73, 3: 521-536.

In democratietheori eën wordt verander-

zoeken we of de Informatie en Keuze En-

steld dat voor een goed functionerende

quête kiezers in een referend um kan hel-

representatieve democratie, burgers geïnte-

pen en wat de ro l van politi eke interesse

resseerd en goed geïnformeerd moeten zijn

van de kiezer hierbij is.

en actief moeten deelnemen aan de politiek.
Op basis van een groot aanta l onderzoeken
moet echter worden geco nstateerd dat de
meningen van burgers veela l impulsief, gesimplificeerd , overdreven, ondoordacht , en

De Informatie en Keuze
Enquête

slecht geïnformeerd zijn . De laatste jaren
zijn daarom methoden on twikkeld die erop

De In formatie en Keuze Enquête (Infor-

zijn gericht een 'beter geïnformeerde' en

mation and Choice Questionnaire, ICQ)

IJ:

'meer overwogen ' publieke opinie vast te

voorziet

:::;

stellen dan diegene die naar voren komt in

over een specifiek prob leem , waarna ze

tradit ionele enquêtes. Tot de methoden di e

om hun mening worden gev raagd. In de

u

u.J

\.J

t:

:::,
~
u.J

0

N

respondenten

van

informatie

worden voorges teld behoren 'vragenlijsten

informati e komen de mogelijk gevo lgen

met informatie' en deliberatieve polls. Een

van de verschi ll ende bel eid so pties aan de

er:

belangrijke vraag is of deze methoden de

orde. De respondenten worde n gev raagd

0

kwaliteit van de opinies inderdaad verho-

de (on)aan trekkelijkheid van de gevolgen

0

gen, en zo ja, wie het meeste profiteert: de

va n ieder van de beleidsopties te beoor-

kiezer met meer of met minder politieke

de len en daarna een keuze te maken. De

kenni s en interesse? In de bijdrage onder-

ICQ probeert d us de respondenten te on-

u.J
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dersteunen door het verstrekken van in-

Op basis van deze eerdere studies kunnen

formatie en het aanbieden van een beoor-

we verwachten dat kiezers met meer po-

delingsprocedure om deze informatie te

litieke interesse de in de ICQ aangeboden

verwerken. De informatie over een speci-

informatie beter zullen verwerken, maar

fiek keuzeprob leem wordt opgesteld door

dat het minder waarschijnl ijk is dat ze van

een groep deskundigen uit verschillende

mening veranderen. Kiezers met minder

richtingen.

politieke interesse beschikken over min-

Eerdere stud ies leverden bewijs dat de

der inform atie over het keuzeprobleem en

verstrekte informatie en de wijze waarop

we verwac hten dat met name deze kie-

de informatie wordt aangeboden een po-

zers hun mening veranderen op basis van

sitieve invloed hebben op de keuzes van

nieuwe informatie, maar a lleen als deze

de respondenten. Keuzes in de ICQ waren

informati e hen bereikt, bijvoorbeeld door-

consistent e n in overeenstemming met de

dat de inform atie op een toegankelijke

oordelen di e de respondenten hadden over

manier wordt aangeboden .

de verschillende gevolgen die in de informatie waren vermeld , wat niet het geval
was als het keuzeprobleem werd voo rgelegd zoals in een traditioneel publiek

Methode

opinieonderzoek. Het onderzoek liet ook
zien dat de beoordelingstaak ervoor zorgt

Wij bestudeerden de toepasbaarheid van

dat respondenten de informati e met meer

ICQ en de rol van politieke interesse daar-

aandacht doorneme n en helpt bij het op

bij tijdens het Nederlandse referendum

één noemer brengen van de versch ill ende

van 2005 over het Europese Constitutio-

aspecten.

nele Verdrag. Een onafhankelijke referen-

Een vraag die nog niet eerder werd be-

dumcommissie, bestaande uit deskundi -

studeerd is of sommige kiezers meer be-

gen van versch illende richtingen, had de

invloed worden door de informat ie zoa ls

taak om een datum voor de referend um-

die in de ICQ wordt vers trekt dan andere.

verkiezing vast te stellen, de informati e

Uit de literatuur is wel bekend dat nieuwe

samen te vatten en deze te verspreiden

informatie meer effect heeft op kiezers

onder het electoraat. De commissie va tte

met een laag of gemiddeld niveau van po-

de 500 pagina's van de Europese Grond -

litieke interesse dan op kiezers met een

wet samen en vers trekte deze informa-

hoog niveau van politieke interesse. Deze

tie aan het publiek door middel van een

kiezers hebben minder sterke att itudes en

website en een brochure die huis-aan-huis

;,;:

voorkeuren en veranderen eerder hun me-

werd verspreid . De informatie in de ICQ

z

ning en stemkeuze ten gevolge van nieu-

over de gevo lgen van de nieuwe grondwet

0

we informatie. Kiezers met meer politieke

is overgenomen uit deze brochure.

0
m

interesse zijn minder makkelijk te beïn-

Voor ons onderzoek werden twee ran-

:x:,
N

vloede n. Eerdere studies laten ook zien

dom steekproeven getrokken uit het Ne-

;,;:

dat 'motivatie' en 'capaciteit ' de verwer-

derlandse electoraat. De respondenten

king van informatie positief beïnvloeden.

in de eerste steekproef werd de referen-
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dumvraag voorge legd (keuze 1) en da arna

Resultaten

werd hen gev ra agd de lCQ met informatie
over de gevolgen van het al dan niet aan-

De resultaten van het onderzoek laten

vaa rd en van het Europese Constitutionele

zie n dat de ICQ effect heeft op de stem-

Verdrag do or te nem en en in te vullen en

voorkeuren van de respo nd en ten en da t

opnieuw de referendumvraag te beant-

die stem voorkeuren beter geïn for meerd ,

woorden (keuze 2). De respo ndenten in

welove rwoge n en consistenter zijn dan de

de tweede steekproef werd gevraagd de

stemvoorkeuren va n res pond enten zon-

ICQ over het Europese Constitution ele Ve r-

der ICQ. Voora l respondenten met min-

drag in te vu llen en de referendumvraag

der politieke interesse profiteren van de

te beantwoorden. Deze opzet maakt het

lCQ. Hieruit kunnen we co ncludere n dat

mogelijk het effect va n de ICQ in te scha t-

de lCQ een zinvol hulpmiddel is voor kie-

te n: wi thin subjects (door vergelijking va n

zers in referendums en dat dit hulpmiddel

keuze 1 en keuze 2 va n de respon denten

bovendien de kloof tussen politiek meer

in de eerste steekproeO en betwee n sub-

geïnteressee rde en politiek minder geïnte-

jects (doo r vergelijking van keuze 1 va n

resseerde ki ezers kan verklei nen. Op basis

de eerste steekproef met de keu ze n va n de

van de resultaten is h et aan te beve len kie-

tweede steekproeO.

ze rs in komende referendums te voo rz ien
va n informati e over het referendum issue
in de vorm va n ee n ICQ en hen te vrage n
deze enquête in te vullen alvorens naar de
stembus te gaan.
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De Stem van de St(r)aat
Joris Verhuist en Stefaan Walgrave

SAMENVATTING VAN
Walgrave, S. en Verhuist , J. (2009) . Governme nt Stance and Internal Diversity of Protest. Social Farces, -87 , 3, 1355-1387.

Op 15 februari 2003, een goede maand

la nd , België en Frankrijk ware n de beto-

voor de invasie van Irak zou plaatsvi n-

gingen niet zo uitzonderlijk va n o mva ng,

den, vo nd een wereldwijde go lf va n pro-

o f zelfs veel kleiner da n vroeger.

test tegen de op ha nden z ijnd e oorlog

De buit engewo ne omvang, de schijnbaar

plaats. Op deze ene dag kwam en in meer

e norm e d iversiteit, maa r ook de nationale

dan zes honderd steden over de hele we-

versch ill en, maken va n dit a nti oorlogs-

reld tien tot vijfti en miljoen mensen op

protest een unieke case om onze onder-

straat om h un verze t tegen de oorlog dui -

zoeksvraag te bestu deren. Deze vraag is,

del ijk te maken. Het was de groots te, glo-

heel een vo udig gesteld: trekt prot est over

bale dag va n protest d ie oo it plaats vo nd.

eenzelfde thema, in verschil lend e lande n

Niet alleen de ontzagwekkende o mva ng

eenzelfd e soort men sen aan of niet? En

van deze protestgolf deed iedereen met

zo niet, wat bepaa lt dan de verschillen?

open mon d toekijken, maar ook de diver-

Voor een a ntwoo rd op deze vraag bieden

sitei t va n de deelnemers was schijnbaar

de klassieke con textuele vari abelen, zo-

ongezien . Dagbladen over de hele werel d

als, bij voo rb eeld , ges ugge reerd door de

schreven over de uni eke combina ties van

klass ieke th eo rie va n de politieke oppor-

' mense n va n alle leeft ij den en a ll e beroe-

tuniteitsstru cturen, weinig houvas t. Om

pen ', 'barbiepoppen , dokters, advocaten,

concrete betogingen, hun samenstelling

stude nten , boeren e n werkloze n', en 'dure

e n eigenschappen te begrijpen, is het vee l

designermantels schoud er aan schouder

nuttiger om te gaan kij ken naar dy na mi -

;,:,

met afgedragen parka 's'. Toch waren er

sche en ' issuespecifieke' contexten, zoals

ook versc hillen tu ssen de demo nstraties

bij voorbeeld de standpunten van regering

:::
rn

in de d iverse la nd en . In de VS ging het om

en publieke opinie ove r het protes tthema .

z

de groo tste betogingen sind s de Vietnam -

Uitgangs punt van deze studie is dan ook

0

oorlog; op Europese bodem braken ze in

of en in welke mate de samenstelling van

0

som mige land e n alle voorgaande record s,

politieke protestac ti es bepaa ld wordt door

met 2 miljoen betogers in Madrid, en zelfs

het standpunt va n regering en oppositie
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meer nog in Rome. Maa r in een heleboel

over het protestth ema. We vragen ons

and ere (Europese) la nd en, zoals Neder-

meer bepaald af in hoeverre en op welke
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manier die standpunten een invloed heb-

lijken op hun respectievelijke bevolkingen

ben op de interne diversiteit va n protest-

(relatieve intern e diversiteit). Elke varia-

ac ties, dat is de versche idenheid van de

bele uit ons bestand met betogers wordt

betogers binnen dezelfd e betoging (socio-

dus ve rgeleken met dezelfde variabel e in

demografische kenm erke n, attitudes e n

de bevolking in haa r geheel.

ged rag) . Nog anders gesteld: in hoeverre

De resultaten wijzen allemaal sterk in de-

bepalen specifieke standpunten va n de

zelfde richting. De positie die overheden

overheid en het daaraa n ge relateerde mo-

innemen over het th ema waarrond betoogd

bilisatieklimaa t of de deelnemers aan pro-

wordt, heeft een gro te invloed op wie er op

test meer of minder een afspiegeling van

die betogingen komt opdagen . Deelnemen

de bevolking zijn ?

aan protest is voor een potenti ële deelne-

Om deze vraag aan te pakken, gebruiken

mer een kwestie van het overwinnen van

we dus de unieke case va n de globa le

een aantal cognitieve, sociale en praktische

protestgolf tegen de oorlog va n 15 febru-

barrières; de positie va n de overheid kan

ari 2003 . Op diezelfde vijftiende februari

zulke barrières opwerpen of wegwerken.

2003 hebben onderzoekers uit acht landen

Concreet: hoe meer de regeringen in de

een steekproef van deelnemers aa n di e

ac ht land en de oorlog verwierpen, hoe

betogingen op systematische wijze geïn-

meer het protest tegen de oorlog in dat

terviewd. In totaal werden 6.753 respon-

land een divers publiek op straat bracht.

denten bevraagd; de ge middeld e res pons

Hetzelfde vind en we wat betreft de inter-

(postenq uête) lag erg hoog, met gem iddeld

actie tussen de publieke opinie over het

meer dan één op twee teruggestuurde vra-

protestissue en de interne diversiteit van

genlijsten. De landen wa ar dit onderzoek

het protest: hoe meer de publieke opinie

gevoerd is, waren: de Verenigde Sta ten,

binnen een land tegen de oorlog was, hoe

het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Ne-

m eer divers het protestpubliek. Daarenb o-

derland, Zw it serland, België en Duitsland .

ven is er een sterke en significa nt e correla-

In deze acht landen hadden de regeringen

tie tussen beide onafhankelijke variabelen,

een soms erg versc hillende houding tegen-

de standpunten van overheid en publieke

over de oorlog in Irak. In sommige land en

opinie. Daar komt nog een derde verkla-

nam de regering het initiati ef voor de oor-

rende variabele bij: de mobili sa tiekanalen

log (VS, VK) , andere landen wilden parti-

v ia dewelke de betogers gemobiliseerd

IJ:

ciperen en steunden de oorlog (SP, IT, NL),

zijn. Hoe meer overheid en publieke opinie

:::;

nog a ndere waren st ilzwijgend afkeurend

oorlog tegenstaan, hoe meer mensen via

(ZW) of kantten zich zelfs openlijk tegen

open kanalen (massa media; informele net-

de oorlog (BE, DU) .

werken van familie, vrienden, enzovoort)

u
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Hebben

deze

verschi ll ende

regerings-

gemobiliseerd worden voo r protest. Omge-

standp unten invloed op het type mensen

keerd, hoe meer overh eid en publieke opi-

a
z

dat in de antioorlogsprotesten de straat op

ni e voor oorlog zijn , hoe meer mobili sa tie

0

trok, en zo ja , hoe dan? We onderzoeken

meer 'gesloten' plaatsvindt, binnen de be-

zUJ

dit door na te gaan in hoeverre de ver-

perktere kringen van fo rmele, organisatori-

schillende groepen nationale betogers ge-

sche netwerken en informatieka nalen.
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DE STEM VAN DE ST(R)AAT

De ach t landen bevinden zic h dus op een

tege n de standpunten va n overheid en

schaal van twee uiterste mobilisatieklimaten, die protestdiversiteit bevorderen of

toon in de media. Zodoende wordt mo-

verhinderen. In een faciliterend protest-

bilisatie voor protest dan ook meer een

klimaat zijn overheid en publieke opinie

zaak van organisaties en hun mobilisa-

tegen de oorlog. Aldus verkleint ook een

tienetwerken , waardoor meteen een heel

aantal sociale en praktische barrières voor

specifiek publiek wordt aangeboord dat

mensen

al over bepaalde attitudes beschikt dat

veeleer via informele netwerken zu llen

protest bevordert, en dat al meer ervaring

protestparticipatie,

waardoor

publieke opinie, en tegen de gangbare

participeren . De mediaberichtgeving volgt

heeft in protest. Dat is ook nodig, want

de houding van overheid en publieke opi -

de sociale en repressieve barrières zijn in

nie tegen oorlog, waardoor vele mensen

een dergelijk mobilisatieklimaat een heel

ook via dit bij uitstek open mobilisatieka-

stuk hoger. Op deze manier leiden repres-

naal gemobiliseerd worden. Op die manier

sieve protestklimaten dus tot weinig di -

leidt een faciliterend mobi li satieklimaat

verse protestpublieken, en zullen meer de

tot een divers protestpubliek.

' usual suspect' of de ervaren activisten de

In een repressief of ontradend protest-

straat op trekken .

klimaat moeten de betogers opboksen

;:c

C:
0:,

::!:
m
;,,;

m

z

2010 - 1 • RES PUBLICA

AUTEURSINFO

137

Johan Ackaert (1957) is docent aan de Uni ve rsiteit Hasselt alwaar hij verbonden is aan
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Auteursrichtlijnen Res Publico
I. Voor ALLE BIJDRAGEN, zowel voor de wetenschappelijke artikels als voor
de rubrieken, gelden volgende voorschriften:
- Publicat ie in het Nederlands.
- Auteurs geven aan of ze hun bijdrage insturen als wetenschappelijk artikel, dan wel als rubrieksbijdrage (essay, symposium, boekbespreking), naar
res. publica@ugent.be.
- APA-referentiesysteem, zowel in de tekst als in de bibliografie op het einde
van de bijdrage.

II. Voor de TWEE DELEN AFZONDERLIJK gelden voorts volgende voorschriften:
- Wetenschappelijke artikels:
- maximum 10.000 woorden, inclusief abstract, referenties, voetnoten en bibliografie
- bestaan uit 4 onderdelen: titel, Engelstalig abstract, corpus en bibliografie
- Engelstalig abstract: 100-150 woorden
- Engelstalige keywords: maximum 6
- corpus: In de inleiding worden doel, motivatie en context van het artikel
uitgelegd.
- enkel literatuur met rechtstreekse relevantie voor het onderwerp van het
artikel dient te worden opgenomen, uitgebreide empirische details worden
beter niet in de tekst zelf opgenomen
- titels en tussentitels: 5 niveaus mogelijk, gebruik Arabische cijfers
- niveau 1: gecentreerd en standaard lettertype
- niveau 2: gecentreerd en cursief
- niveau 3: links uitgelijnd en cursief
- niveau 4: linkse insprong, cursief, eindigt met punt. Tekst volgt meteen.
- niveau 5: GECENTREERD EN HOOFDLETTERS
- het aantal voet- en eindnoten moet tot een minimum worden beperkt
- tabellen en figuren worden in de tekst ingevoegd en aangeduid met Arabische cijfers
- artikels worden in Word-versie ingediend
- auteurs verklaren in begeleidende e-mail dat het ingezonden artikel in deze
vorm niet bij een ander tijdschrift werd ingediend of gepubliceerd
- aantal woorden van het artikel wordt in begeleidende e-mail meegegeven
- auteursgegevens: naam, correspondentie- en e-mailadres worden in afzonderlijk document bij het artikel gevoegd

- Rubrieken
- Politiek essay: maximum 7.000 woorden
- In 'het politiek essay' publiceren we artikels die belangwekkende bijdragen leveren tot het publieke debat. Het politiek essay is een opiniërend
artikel waarin auteurs, gehinderd door en gebaseerd op hun wetenschappelijke kennis, duidelijk stelling nemen ten aanzien van een maatschappelijk relevant onderwerp.
- Symposium: verschillende bijdragen - samen maximum 7.000 woorden
- In 'het symposium ' nemen academische en praktijkpoliticologen stelling
in over actuele dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische
politieke bedrijf tot voorwerp hebben, als thema 's die in het bredere politieke leven beroering wekken.
- Van de publicatietaal van politicologen tot het gebruik van opiniepeilingen door de massamedia: al die onderwerpen waar politicologen iets
over te melden hebben, maar het er doorgaans niet over eens zijn.
- Res Publica zoekt het debat op en brengt er verslag over uit. Verschillende auteurs nemen positie in tegen resp. voor een centrale stelling
die door de rubriekverantwoordelijken van de redactie kort zal worden
ingeleid.
- Onderzoek uitgelicht: maximum 1000 woorden
- In ' Onderzoek uitgelicht' wordt interessant, prestigieus en belangwekkend politicologisch onderzoek van Vlaamse en Nederlandse bodem in
de spotlight geplaatst. Auteurs vatten een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel samen op een toegankelijke manier in 750 tot 1000
woorden. Voorwaarde voor selectie van bijdragen is recente publicatie in
een gerenommeerd internationaal politicologisch tijdschrift (maximaal
twee jaar geleden) en een eerste of tweede auteur dan wel een meerderheid van co-auteurs die verbonden zijn aan een Vlaamse of Nederlandse
academische instelling. Lezers van Res Publica blijven hiermee op de
hoogte van belangrijke theoretische en methodologische ontwikkelingen
in het bredere vakgebied .
- De klemtoon ligt op een samenvatting van het oorspronkelijke artikel.
Desgewenst kan dit gekaderd worden in het bredere onderzoek dat aan
het artikel ten grondslag ligt. Voor figuren en tabellen wordt best naar het
oorspronkelijke artikel verwezen; noten worden best gemeden.
Voor een uitgebreide beschrijving van de auteursrichtlijnen:
www.respublica .be

Dimitri Mortelmans

SAS in onderzoek
Handboek met
basisbeginselen en praktijktips
ISBN 978 90 334 7659 4
288 blz.
€ 38,50 (excl. verzendingskosten)

Dit handboek heeft tot doel

Hierbij komen vo lg ende

getal len opvragen; bivariate

een snelle en diepgaande

elementen aan bod: voor

associatiematen bekijken
en professionele grafieken

introductie te geven in het

het eerst kennismaken met

werken met SAS. Met behulp

SAS en Enterprise Guide; een

maken met Graph-N-Go en

van reële data die gratis ter

eigen vragenlijst omzetten

Enterprise Guide.

beschikking gesteld worden,

in een SAS-databestand; een

wordt een inzicht gegeven

extern databestand omzetten

in elementaire en meer

naar het SAS-forma at; data-

geavanceerde componenten

bestanden cleanen ; variabe-

van SAS. Voorbeelden worden

len definiëren en analyseklaar

gehaald uit de dagelijkse

maken; tabellen maken en

onderzoekspraktijk en zijn

interpreteren; univariate ken-

zowel gericht op het werken
met de SAS-syntax als op d e
menugestuurde omgeving
Enterprise Guide. Vanaf versie
9.2 werd deze module toegevoegd aan SAS waardoor
de kracht va n de SAS-syntax
eenvoudig gecombineerd kan
worden met de eenvoud van
het menugestuurd werken.
In een toegankelijke stijl
wordt de plaats van SAS in
de verschillende fasen va n
het onderzoek behandeld
(data-invoer, databewerking
en analyse).

DIMITRI MORTELMANS is hoofddocent aan de Faculteit
Po liti eke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit
Antwerpen en staa t aan het hoofd van het Centrum voor
Longitudinaal en Levens lo op Onderzoek (CELLO). Hij doceert er Kwalitatieve Onderzoeksmethoden en Toegepaste
Multiva ri ate Statistiek. Hij is tevens coördinator van het vak
Leeronde rzoek waar in studenten stap voor stap onderzoekservaring opbouwen. Zij n onderzoek situ ee rt zich in
de gezins- en arbeidssociolog ie en behand elt thema's als
ec htsche iding, combinatie gezin en arbeid en loopbaanonderzoek.

Dimitri Mortelmans

Logistische regressie
Stap in
Statistiek en Onderzoek 6
ISBN 978 90 334 7660 0
304 blz.
€ 31,50 (excl. verzendingskosten)

Hoewel de lineaire regressie-

problemen als multicollinea-

voorbee lden met de ESS-

analyse zonder twijfel een van

riteit worde n behandeld. Het

data worden daarna diverse

de meest gebruikte methoden

Volume werkt voorbeelden

logistische regressiemodellen

is bin nen de soc iale weten-

uit in SPSS maar geeft ook

uitgeleg d . We gaan dieper in
op modellen met meerdere

schappen, is het niet mogelijk

de syntax in SAS en STATA

om dichotome va ri abelen als

zodat ook onderzoekers die

onafhankelijken, categoriale

afhankelijke op te nemen.

deze programma's gebruiken,

onafhankelijken, interactie-

Logistische regressie biedt

eenvoudig de voo rbeelden

effecten en de assumpties va n

een uitweg uit dit probleem

kunnen uitvoeren .

en maakt regressie mog elijk

logistische regress ie. Tot slot
worden ook uitbreidingen

met afhankelijke va riabelen

We starten het deel met een

van het basismodel behan-

die slechts twee categorieën

korte theoretische inleiding

deld zoa ls logi stische reg res-

hebben. Dit vo lume bouwt

over het verschil tusse n lineai-

sie met nominale en ordinale

voort op Volume 4 va n deze

re en logi stische regressie om

va ri abelen, probitregressie

reeks en bekijkt de overgang

de lezer op weg te helpen bij

en logi sti sc he regressie met

van lineaire naar logisti sche

het begrijpen va n de output.

geclusterde data (GEE-mo-

Aan de hand van uitgewerkte

dellen).

re gressie. De ve rsc hill ende
stappen die een onderzoeker
volgt in het uitvoeren van
een logistische regressie wo rden behandeld. Hierbij wordt
reken ing gehouden met alle
voorwaarde n waa ra an deze
analyse moet vo ldoen. Niet
all een krijgt de lezer een
overz icht van de werkwijze
van logistische regressie, ook
assumpties zoa ls lin ea riteit en

DIMITRI MORTELM ANS is hoofddocent aan de Fa culteit
Politieke en Sociale Weten sc happen va n de Uni ve rsi teit
Antwerpen en staat aan het hoofd va n het Centrum voor
Longitudinaal en Levensloop Onderzoe k (CELLO). Hij is
teve ns coördinator van het va k Leeronderzoe k waar in studenten stap voo r stap onde rzoe kservaring opbouwen.

jan Orbie

Theorie van de
Europese integratie
ldeeen, belangen en instellingen
ISBN 978 90 334 7104 9
224 blz.
€ 28,00 (excl. verzend ing skosten)

orga ni satie, of is de Unie een

Dit boek probeert het denken

unieke politieke constructie?

ove r de Europese Unie in

macht is om rekening mee te

Als we voorlopige ant-

op de theorievorming over

houden, daarover zijn zowel

woo rd en hebben op deze

het Europese integratieproces

eurofi elen als eurosceptici

kwesties, duikt een nieuwe

en illustreert dit met hi stori-

Het belang van de Europese
Unie wordt door niemand

ka art t e brengen. Het focu st

nog betwist. Dat de EU een

het eens. Maar als we dieper

reeks vragen op. Is de EU

sc he en actuele voo rbee lden.

gaan nadenken over het

een democratisch alternati ef

Uitein delijk behandelt het de

'fenomeen Europa' rij zen

voor de nationale politiek, of

kernvragen va n de politieke

tal va n vragen . Wat is de

moeten we het beeld van een

wetenschap: w ie heeft ma cht

politieke dynamiek achter het

bureaucratisch monster on -

in de EU, en hoe democra-

Europese integratieproces?

derschrijven? Op ideologisch

tisch is dit pol iti ek systeem?

Welke (f)actoren hebben de

vlak wo rdt de Unie niet all een

Hoewel een definitief ant-

Unie, zoa ls we ze vandaag

als ove rm atig regulerend

woord op all e vrage n uitbli jft,
ve rwerft de lezer van dit

kennen, vorm gegeven? Is de

omsc hreven, maar ook als

Europese Commissie een ma-

neo-liberaal: is Europa een

boek tal va n bouwstenen om

rionet van de grote lidstaten,

links of een rechts ve rh aa l, en

kritisch na te denken over de

of kan ze een eigen agenda

waa rom?

Europese Unie.

doordrukken? Oefenen het
Hof van Ju stitie en het Europees Parlement een in vloed
uit op de EU- politi ek? Welke
waarden en belangen stu ren
het Europese integratieproject? En hoe uniek is de Europese Unie: kunnen we haar
ve rgelijken met een federale
staat, met een intern ation ale

JAN ORBIE doceert Europese politiek aan het Centrum voor
EU-studies van de Universite it Gent.

Richtlijnen voor auteurs

• Deel 1: max. 3 wetenschappelijke artikels van elk max. 10 000 woorden
• Deel 2: 3 rubrieken
- Politiek essay: max. 7000 woorden
Symposium: verschillende bijdragen - samen max. 7000 woorden
Onderzoek uitgel icht: max. 1000 woorden

Res Publica is abstracted in the following journals: ABC POL SCI. Advanced Bibliography of Contents. Politica!
Science and Government; International Politica! Science Abstracts. Oocumentation politique internationale; International
Bibliography of Politica! Science. Bibliographie internationale de science pol itique; International Bibliography of the Social
Sciences. Bibliographie internationale des sciences sociales; International Bibliography of Economics. Bibliographie internationale de science économique; Social Sciences Citation Index. An International Multidisciplinary Index to the Literature
of the Social , Behavioral and Related Sciences; Sociological Abstracts; Bulletin analytique de documentation politique,
économique et sociale contemporaine; United Nations. Monthly Bibliography. Selected Articles. Nations Unies.
Bibliographie mensuelle. Articles sélectionnés; Bulletin de renseignements documentaires. Communauté Européennes
Oocumentation bulletin. European Communities.

Wordt uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting België

Inhoud
Themanummer:
De opkomstplicht: de betekenis van zachte dwang ontrafeld

Gasthoofdredactie: joop van Holsteyn en Johan Ackaert

Deel 1 -

Wetenschappelijke artikels

Woord vooraf
Joop van Holsteyn en Johan Ackaert

Stemrecht, stemplicht, opkomstplicht: inleiding tot het debat
Arend Lijphart

Nieuwe vragen, oude antwoorden. Het debat over de opkomstplicht
in Nederland
Galen lrwin en Joop van Holsteyn

Opkomstplicht in Vlaanderen: een gespreide slagorde? Onderzoek
naar de gelaagdheid van houdingen ten aanzien van de opkomstplicht
Dries Verlet, Ann Carton en Marc Ca//ens

Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende
studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie
Tom van der Meer en Jan van Deth

Deel 2 -

Rubrieken

Essay: De leiderschapsstijl van Leterme en het falen van de
staatshervorming
Dr. Tobias Van Assche

Symposium: De Europese Unie na Lissabon:
is het glas halfvol of halfleeg?
Hendrik Vos en Ivo Belet

Onderzoek uitgelicht:
Het 'Meerlaags Parlementair Veld' in de Europese Unie:
naar een reconstructie van parlementaire soevereiniteit in meerlaags
bestuur
Ben Crum en John Erik Fossum

Hulp voor kiezers in referendums: is de Informatie en
Keuze Enquête een steun voor niet-geïnformeerde
of juist voor geïnformeerde kiezers?
Peter Neijens en Claes de Vreese

De Stem van de St(r)aat
Joris Verhuist en Stefaan Walgrave

