1ste bach rechten

Politieke en institutionale geschiedenis van B en NL
Samenvatting

Q

uickprinter
Koningstraat 13
2000 Antwerpen
www.quickprinter.be

R

R06

6,50 €

1

p

Online samenvattingen kopen via
www.quickprintershop.be

2

Politieke en institutionele geschiedenis van de Nederlanden
BOEK LEZEN + ACTUA!

DEEL 1: Het Ancien Regime (ca 1000-17950
Hoofdstuk 1: territoriale vorstendommen (11de tot 14de eeuw)
1.1 Territoriale evolutie
2.
3.
-

De volksverhuizingen
Nomaden: Germaanse stammen die zich gaan vestigen
Franken, …
Vermenging zich met de bevolking
De kerk in Europa kende het schrift, door invloed van kerk willen ze het recht
toeleggen aan de Germanen
De groei van het Merovingische Rijk
Salische franken: ong. België
Kerngebied dat basis legt van Karolingische dynastieën
Clovis: krijgsheer → dynastie van de Merovingers
Merovingische dynastie: Germanen
Bereiken hun hoogtepunt rond 500
Vorst veroverd die gebieden en controleert die
Staatsgreep → dus van de merovingers naar de karolingers

4. Verdeling van het Karolingisch rijk
-

-

Rijk van Karel de Grote moet worden herverdeeld
Karolingers hun erfenis wordt verdeeld tussen de zonen
Koninkrijk verdeeld tussen meerdere zonen→ rijk valt uiteen
3delen: westelijk, oostelijk deel en middenstrook
Middenstrook wordt opgevreten door west en oost
België zit op breuklijn: daarom dat er veel oorlogen hebben plaatsgevonden in België
tussen de grootmachten
Conflict Duitse en Franse deel omdat ze het bezit rond de schelde willen
bemachtigen, want dat was zeer interessant voor handel
Ze wilde beide het geopolitieke overwicht behalen

5.
-

De zuidelijke Nederlanden
Middeleeuwen
Graafschap Vlaanderen: regio in Europa dat als eerste ontwikkeld is
In Italië ontstaan stadsstaten
In België ontstaan sterke steden zoals Brugge

-

3

-

-

1100: kaart bovenaan is het graafschap Vlaanderen, ten oosten zijn er graafschappen
die erbij horen maar ook op zichzelf staan
Lokale heren die een gebied in leen hebben, die mogen dat bezitten van de graaf
Ze zijn geen soeverein dus hebben geen hoogste gezag → de graaf van Vlaanderen is
leenheer en die heeft onder hen leenmannen
1300: kaart onderaan: Vlaanderen is 1 gebied geworden → leenmannen worden
minder belangrijk
Hertogdom Brabant, prinsbisdom luik en namen vormen zich
De Nederlanden bestaan uit een aantal vorstendommen
Er is een staatsvorming en eenmaking van het versnipperd land van voordien

1.2 De basis van de staatsmacht: de feodaliteit
1.2.1 Wat voorafging: de Karolingische feodaliteit (1ste feodaliteit)
KAROLINGISCHE PERIODE:
- KDG deelde zijn rijk in gouwen
- Karel De Grote was eerst koning, later keizer
- KDG benoemde een graaf
GRAAF:
- De graaf is afzetbaar en heeft de volledige bevoegdheid van KDG = alle macht dat de
vorst over het hele rijk heeft, die macht heeft die graaf over zijn gebied
- Taak: vertegenwoordigen op een lokaal niveau het vorstelijke gezag
- Omringd door vazallen en schepen (rechtspraak)
KAREL DE VROME:
- Bewind na KDG
- Zoon van KDG
- De functie van graaf werd erfelijk → verzwakking greep keizer op zijn graven

INVLOED KAROLINGERS:
- Actie ondernomen tegen de verzwakking: ambtenaren verbinden aan de graven
- Uitvinding van de feodale verhoudingen
FEODALITEIT:
- Gezagsverhouding met leenheer en leenman
- Hiërarchische verhouding met wederzijdse rechten en plichten
- Dit werd bezegeld door een eedaflegging; feodale verhouding werden
geformaliseerd → gebaren te stellen (knielen)
- Leenman zweerde gehoorzaamheid, maar was niet overgeleverd aan diens willekeur
→ weerstandsrecht: een leenman had het recht om de band met een
onrechtvaardige leenheer te verbreken

LEENMAN:
Negatief aspect:
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DE COMMUNAUTAIRE PROBLEMATIEK
- Veel zeggen : staatshervorming is voltooid
- Bevoegdheden nog verder verdelen in gemeenschappen en gewesten
- Niet voltooid
- 2000: politici stellen systeem van 1970 in vraag
- Komen in nieuwe fase Belgische geschiedenis
Confederalisme
- We willen dat het nog verder gaat: België niet uiteen
- CDV op congres: kartel aangaan met N-VA
- N-VA is voor de CDV het koekoeksjong geweest, wordt groter en behaald
het overwicht
- Kartel: behaald veel stemmen
- We krijgen een regionale coalitie dat afwijkt van federale regering
- DHL dossier: eerste voorbeeld van onbestuurbaarheid door verschil
nationaal/regionaal
Brussel Halle-Vilvoorde
- Regeringscrisis
- Kieshervorming in 2002
- Regering beslist: de kiesomschrijving waarbinnen zetels worden verdeeld
zijn de provincies
- Provinciale kieskring
- Uitzondering: BHV aparte kieskring
- Halle en Vilvoorde: Vlaamse arrondissementen
- De kieswet van 2002 beschouwt het als 1 gebied Brussel Halle Vilvoorde
- Terwijl de Waals Brabant wel een aparte kieskring maken
- Aparte kieskringen: brussel hoofdstad en vlaams brnabrn vormt probleem
- Kieskringen kunnen niet zo worden behandeld: provincie Vlaams-Brabant
behandeld
- Brabant en brussel samengehouden
- Probleem: Franstaligen (kieskring halle en vilvoorde) kunnen stemmen op
mensen die opkomen op franstaligen in halle en vilvoorden
- Vlaanderen kunnen kiezers die opkomen in Brussel
- Ongelijke behandeling tegenover eentalig Antwerpen
- Arbitrage hof zegt: binnen 4 jaar kiesarrondissementen moet worden
gesplitst → verstoord taalevenwicht voor Brussel

Brussel tweetalig
Halle Vilvoorde: eentalig Nederlands
Die vormen 1 kieskring
Er zijn dus Nederlandstaligen die stem kunnen uitbrengen in Brussel
Onenigheid in België
- Franstaligen tegen splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
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-

Vlamingen: gesplist worden, mag niet dat Franstaligen in Brussel gaan
versterken
Emotioneel en irrationeel dossier
Irrationaliteit van BHV discussie: betekend dat je Vlamingen in Brussel in
de steek laat

Verkiezingsuitslag
- CDV en CDH hebben veel stemmen
- ¾ willen confederlaisme in belgie
- Het moet verdergaan
- Welke bevoegdheden nog verder verdelen?
- CDV en NVA willen staatshervorming
- Langs Franstalige kant willen ze dat niet
Breuk op dit moment
- Staatshervorming + taalwetten
- Taalwetten gekomen in akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië
- Federalisering
- De bestuurlijke omwentelingen komen tot stand dat Vlaanderen en
Wallonië het eens zijn
- Sindsdien is die fase voorbij: Vlaanderen en Wallonië zijn tot nu toe niet
meer op dezelfde golflengte
- Vlaanderen: willen confederalisme en nog verder gaan
- Wallonië: wil dir niet
- Politieke onstabiliteit
- Regering komt tot stand: onstabiel
- Problemen: Vlamingen stemmen BHV wordt gesplitst, fransen willen het
niet
- Eerste alarmbel
- Daarna: constant alarmbellen
- Regeringscrisis
- Regering valt, er komt een tijdelijke regering
Regering onder Leterme
- NVA stapt uit regering
- Bankencrisis: banken in VS crashen door overdreven kredietvestrekking,
eurozone in gevaar
- Op dat moment wij bezig met BHV
- 2010: onstabiele regeringen ten val
- De Croo: als je nu niet BHV splits trekken we ons terug uit de regering
Verkiezingen 2010
- NVA komt alleen op
- Partij boemt
- 541 dagen regeringscrisis
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Akkoord inzake staatshervorming
1. Splitsing BHV
2. Fiscale autonomie versterken
3. Voor het eerst materie van gemeenschappen naar gewesten overplaatsen:
kinderbijslag overhevelen naar geesten (persoonsgebonden materie een
plaatsgebonden materie maken)
➔ Concept gemeenschappen en gewesten opheft
➔ Men gaat zeggen dat de kinderbijslag in Brussel geregionaliseerd wordt
(persoonsgebonden)
➔ Sociale zekerheid (nationaal), Vlaanderen dringt aan op eigen sociale zekerheid
➔ Vlaanderen rijker dan Wallonië : geld van Vlaanderen voor Wallonië
➔ Willen dat het ophoudt
➔ Kinderbijslag (aspect van sociale zekerheid) wordt uit het nationale gebracht en gaat
naar de gewesten
➔ Voor het eerst logica van gemeenschappen en gewesten opheffen
➔ Waarom?: als je de sociale zekerheid splitst dan kunnen we dat niet opsplitsen
➔ Brussel: 2 taalgemeenschappen (systeem krijgen waarbij mensen hun kinderbijslag
moeten kiezen: ned of fra?) → ned kinderbijslag hoger dan Franstalige (meer
Nederlandstalig stelsel kiezen)
➔ Je kunt de sociale zekerheid niet naar de gemeenschappen kennen, wel naar
gewesten
Opkomst nieuwe regering: regering Michel
- Bijzondere regering: langs Franstalige kant MR als enigste partij
- Vlamingen macht in de regering
- Je moet wel overkoepelende mechanismen hebben: België heeft het niet
- N-VA heeft ontslag genomen rond Marrakesh pact
- Europees pact dat niet bindend is voor de landen
- N-VA stapt uit regering
- Verder een minderheidsregering gebleven
- Corona
Mei 2019: verkiezingen
- Nederlaag
- N-VA in opposite beland
- Moeilijk om regering te vormen
- Uiteengroeien van België, systeem werkt niet meer goed
Staatsontbindend
- Verkiezingsuitslag Vlaanderen en Brussel heeft geen verband met elkaar
- Van 1970 zijn het Waals en Vlaams medialandschap uit elkaar zijn gegaan
- 1970: RTB en BRT ongeveer hetzelfde nieuws voor FRA en NED
- Nu: alleen nog Nederlandstalige pers besproken
- Men gaat verschillende wegen op
- Natie concept België is mislukt
- Vlaanderen politiek rechts
- Wallonie: parti socialist neemt de bovenhand
- Waalse identiteit minder afgelijnd dan vlaamse identiteit
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Wat is er nog over op nationaal vlak?
- Voetbal
- Binnenlandse zaken
- Justitie
- Landsverdediging: NAVO ook wel
- Monarchie (restant uit verleden, macht koning niet groot, alleen in
regeringsvorming een stem)
- Sociale zekerheid: stellen de Belgische solidariteit in vraag
➔ Via sociale zekerheid vloeit er geld van Vlaanderen naar Wallonië
➔ Barst in sociale zekerheid: de kinderbijslag lekt
➔ Europa zal nooit instemmen met uiteenvallen uit België
➔ Magnet (PS): weten ook dat België nog me ruitelkaar gaat vallen, zijn nuchter en
houden rekening met alle scenario’s
➔ Brussel: wordt afgezonderd
➔ Men begint de staatshervorming (gemeenschappen en gewesten) beginnen ze te
hertekenen naar de gewesten, willen gemeenschappen verwateren
Kan Brussel zelfstandig leven?
- Nee
- Brussel is een sport van aantrekkingspool van d emigratie
- Multidiverse steden ter wereld
- Weinig belastingopbrengsten door arme bevolking
- Brussel zou nooit economisch zelfstandig op zijn benen kunnen staan
- Mobiliteitstax: Vlaamse en Waalse pendelaars betalen als ze naar Brussel
gaan, schande
- Brussel wilt zijn gewest kunnen onderhouden
- VLD ministers in Brussel en Vlaanderen: voor belasting (Brussel) andere
tegen
- In de logica dat België 3 gewesten heeft moeten politieke partijen in
Brussel ook onafhankelijk worden → GAAT NIET
Corona
- Politieke partijen houdt er rekening mee dat België nog verder zal worden
opgesplitst
- Andere prangende vragen: Corona: opsplitsing van België leidt tot
inefficiënties
- Gezondheidszorg in handen door 8 ministers
- Moeilijk om nationaal beleid te voeren
- Regering Wilmes ontslagen, mar toch beleid voeren
- Minister kwamen samen om te onderhandelen, gezien de
hoogdringendheid
- Gezondheidszorg in gemeenschappen en gewesten is een probleem
- Bevoegdheden die we moeten her-federaliseren
- In pandemieën terug nationaal beleid kunnen voeren
- Toch geen partijen die graag willen her-federaliseren
- Nieuwe conflicten

129

DE ECONOMISCH EN SOCIALE EVOLUTIE
- België rijk
- Onroerend goed bezitten veel België
- We kopen meer dan huren
- Welvarend: eigendommen en spaargeld
- Ook: armoede
- Belgische staat is arm
- Belasting dat België heft op lonen is hoog: ligt niet aan fiscaal systeem dat
België rijker zijn dan staat
VERANDERDE DEMOCRATIE
- Culturele en maatschappelijke veranderingen (veralgemeend gebruik van
anticonceptiva)
- Emancipatie van de vrouw: loskoppeling huwelijk en seksualiteit
- Denataliteit zorgt voor Vergrijzing van samenleving → toenemende
pensioenlast
EUROPA IN CRISIS
- Toetreding eurozone 2002: begrotingstekort moest terug gedrongen
worden en schuldlast moest worden afgebouwd
- België rijk
- Onroerend goed bezitten veel België
- We kopen meer dan huren
- Welvarend: eigendommen en spaargeld
- Ook: armoede
Probleem:
- Belgische staat is arm
- Belasting dat België heft op lonen is hoog: ligt niet aan fiscaal systeem dat
België rijker zijn dan staat
- Logica: herverdeling gebeuren tussen Belgen en staat
- Binnen in de evoluties: verschillen Vlaanderen en Wallonië
- Verschillende economische ontwikkeling: gemiddelde inkomen in
Wallonië langer dan in Vlaanderen
- Transfers van sociale zekerheid zouden ophouden: zal armoede
verdubbelen
Bankencrisis
- 2008: bankstelsel dreigde te kapseizen
- Kwam uit VS daar is een bank failliet gegaan, omdat er te veel krediet
wordt opgenomen die de mensen niet kunnen terugbetalen
- Risico gefinancierd door nieuwe leningen: nooit kunnen terugbetalen
- In Europa ook de schrik: zouden banken vallen?
- We hebben het gehaald
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Probleem creatie Eurozone
- Niet 1 Europese economie, nog verschillende nationale economieën
- België wil lenen en leent op internationale markt
- Belgische economie niet betrouwbaar, omdat staat misschien nooit zal
kunnen terugbetalen gezien hun diepe schuldenput
- België moet een hoger rendement aanbieden, anders geen vertrouwen
van investeerders
- Al die landen moeten geld betalen, ene land moet meer interest betalen
om geld te lenen dan het andere omdat het ene minde kredietwaardig is
dan het ander
- Spread: rente die landen verschillende betalen
- Bankencrisis: België moet meer betalen om geld te lenen, wordt moeilijk
- Noord-zuid tegenstelling:
❖ België, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland: andere
economische ruimtes: zwakste economische systemen
➔ als een land niet meer kan lenen omdat het niet meer kredietwaardig
is stuikt de bank in elkaar en dus ook land
Bankencrisis → landencrisis
- landen stonden onderdruk: saneringen
- begrotingstekort terugdringen
- geld halen bij grote massa: pensioenen halveren
- creëerde veel drama
Oost-west tegenstelling
- migratie
EEN GROTE UITDAGING: MIGRATIESTROMEN
- Europese model: sociale zekerheid het sterkst
- Probleem
- Neerwaartse armoede spiraal
- Nieuwe groepen gekomen
- Traditionalistische gezinsstructuren: boden geen antwoord op het
probleem dat ze niet goed geïntegreerd geraakt in ons systeem
- 1990: andere migratiestromingen
- Oostblok, derde wereld landen
- De wereld is in beweging: kunnen we niet tegenhouden
- 2016: vluchtelingenstroom (meer dan helft uit EU)
- Arme mensen
- Integratie: we hebben een te kort op arbeidsmarkt
- De volgende 10 jaar hebben stokt het systeem door tekorten van mensen
van opleiding op elk mogelijk niveau
- Je hoopt mensen te krijgen die een plaats op arbeidsmarkt kan krijgen
- Mensen opleiden
- Roemenië: Braindrain: artsen komen naar ons, die landen verkeren in
groot probleem daardoor
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Hoe gaat België daar met om?
- Vergeleken met andere EU landen doen we het niet goed
- Verklaringsfactoren aan België zelf te wijten
- Bv: discriminatie arbeidsmarkt (discriminatie op basis van naam)
- Te maken met instroom van migratie die minder geschikt is voor de
arbeidsmarkt dan ander elanden
- Op het niveau van het onderbewuste hebben we een bias en
vooroordelen
- Verband Vlaanderen traditionalister/ conservatiever? = moeilijk statistisch
aan te wijzen
Onderwijssysteem
- PISA: onderzoek
- Ons onderwijssysteem bevorderd de ongelijkheid meer dan in andere
landen
- Wetenschappelijke geletterdheid doen we het slechter
- Vlaamse onderwijs: ASO TSO BSO (niet in andere landen)
- In Vlaanderen: onder Europese gemiddelde van TSO EN BSO voor
wiskunde en taalvaardigheid
- Probleem: spreiding van Vlaamse leerresultaten
- Hebben goed ASO en zetten sterk in op de allerbesten, grote kloof te
vinden tussen de top en de onderste
- Kwaliteitsverschil: kloof
Hoe komt dat?
- Het feit dat we ASO BSO TSO
- Soort van apartheid
- Clusters: arme en rijkere kinderen in het onderwijssysteem
- Witte en goede scholen en multiculturele scholen
- Andere landen: meer spreiding van leerlingen
- Heeft het zin om beste leerlingen samen te zetten?
- Investeren in onderwijs: krijg je gegarandeerd terug later: meer
consumeren en economie meer steunen
- Gezinnen met niet hoog opgeleide: al pad uitgestippeld voor kind
- Andere landen: werkt men met de brede graad, algemene vorming
- Onevenwichtig en elitair

DE POLITIEKE PARTIJEN VANAF 1989
DE CHRISTENDEMOCRATEN
lezen
DE SOCIALISTEN
lezen
DE LIBERALEN
lezen

kleiner dan ze ooit waren
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DE NIET-TRADITIONELE PARTIJEN
Groen: milieubeweging
- Dit moment: soms in regering
- Door klimaatbeweging goede cijfers
- Debatten over kernuitstap
- Gerepresenteerd in regering nu
FDF: Brussel nationalistische partij
Volksunie
-

Autonomiegedachte: Volksunie verdwijnt
Staatshervorming van gemeenschappen en gewesten afgerond
Partij valt uiteen
NVA en Spirit
Spirit verdwijnt
N-VA : voortzetting van Volksunie, NVA is socio-economisch gezien meer
liberaal dan links of socialistisch
N-VA eerst kartel CDV
NVA komt alleen op
Verkiezingen 2010: grote score
Opname in regering
Kartel of niet
NVA in kartel gezeten
Tegenstander groter gemaakt
In Provincie Antwerpen vooral belangrijk
Scores komen tot stand in een opgezweepte context (migratie, BHV,…)
In oppositie beland in 2020: nationale regering

Vlaams Blok
-

Andere partijen kwamen overeen nooit coalitie aan te gaan met het
Vlaams blok
In een democratie is vrijheid van meningsuiting de kern, men moet in
debat gaan
In debat gaan kan je principieel niet 20 jaar lang negeren
Recht om niet in coalitie te gaan
Partij versterkt zich daardoor ook
Migratiestromingen: Vlaams blok
Veroordeeld voor inbreuken op antiracisme wet
Partij hervormd zich
Vlaams belang
Nu: sterk opgekomen
Populistische partij
Voedingsbodem: Vlaamse nationalisme
Gericht op eigen volk is zeer sterk

Is corona het begin van een nieuw tijdvak?
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