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Hoofdstuk 1: politiek en politicologie
Wat is politiek?
BENADERINGEN
Brede benadering:
-

alles wat te maken heeft met het besturen van de samenleving
komt ook voor in andere verbanden: verenigingen, scholen of bedrijven: machtsoefening in
sociale verbanden
territorium-gebonden samenlevingen: dwingende politiek
politieke macht van de civil society: politieke overheidsmacht beperken of beïnvloeden

Enge benadering: focus ligt bij het ordenen van een samenleving op een territorium door middel van
machtsuitoefening

Het ordenen van een territoriaal afgebakende samenleving door middel van machtsuitoefening
-

mens: sociaal wezen
leven in groep brengt conflicten met zich mee

oplossing:
1. geweld
2. vreedzame regelingen
➔ keuze tussen beide is ook al een vorm van politiek beoefenen
MACHTSPOSITIES
1.
2.
-

degene die macht beoefenen
degene die macht ondergaan
onderwerpen zich slecht als ze de macht gelegimenteerd vinden/ uit angst
vrijwillig onderwerpen aan regels bij gevoel van vrijheidsbevordering/ gevoel van controle
bv: zelf de machtshebbers kiezen

onderscheid is niet absoluut
-

in een democratisch regime: machthebber afhankelijk van de steun van de bevolking
individuen en groepen oefenen macht uit op de machthebbers

BEINVLOEDING MACHTHEBBERS DOOR BURGERS
1.
-

gebruik van democratische rechten
recht van vrije meningsuiting
recht op vereniging en vergadering
BV: arbeidsbewegingen: verbetering arbeidsomstandigheden

2. Drukkingsgroepen en lobbyisten de besluitvorming beïnvloeden
- Overheidsinstanties kunnen zo relevante sectoren consulteren
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SAMENLEVINGSVERBANDEN: NIET-TERRITORIAAL
- Impact op effectiviteit van overheidsbeleid
- Naleving van beleid en regelgeving hangt af van de medewerking van de ‘semi-autonome
sociale velden’
- Bv: sociale verbanden: gezin, werkplek
- Die gaan functioneren volgens hun eigen regels

Het ordenen en besturen van een territoriaal afgebakende samenleving door middel van
machtsuitoefening
STAATSVORMING
-

De staatsvorming was een cruciale factor in de territorialisering van de politiek
Staatsvorming → centralisering van de macht
Vroeger: de macht was verspreid over verschillende vorstendommen

SOEVEREINITEIT
-

Dit idee werd ontwikkeld door de staat
“er bestaat geen macht boven de staat, alle machten vinden zijn oorsprong in de staat zelf”
Staat creëerde: instellingen (financiën, rechtspraak, bestuur) → doel: samenleving ordenen
Vroeger: vorst hoogste machthebber mits beperkingen door pausen en bisschoppen
Burgers kregen rechten in ruil voor geld
Later: alle macht geconcentreerd bij vorst
Macht gelegimenteerd door verwijzing naar god: vorst werd gezien als vertegenwoordiger
van God
Verlichting: burgerij kwam in verzet door dat ze zagen naar het Engels model
Engeland: burgers verenigd waren in het parlement = handhaven ten aanzien van monarchie
Franse revolutie: geboorte natie-staat

DE NATIE-STAAT
-

Centraal georganiseerde bestuursvorm

Kenmerken:
1.
-

Alle macht gaat uit van de natie
Macht gaat uit van de natie
De natie zijn niet de concrete burgers= abstract idee van het volk
Bevolking van het land is een eenheid, ondeelbaar
Zonder individuele belangen alleen publiek belang
Machtsoefening: gerechtvaardigd door verwijzing naar de rede

2. Natie wordt vertegenwoordigd door het parlement
- Vertegenwoordigd de natie
- Legt de nationale wil vast door middel van debat
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✓
✓
✓
✓

Grote invloed op economische & politieke ontwikkeling van regio
+ spelen ook als afzonderlijke actor mee in internationale politiek
EU: eigen internationale persoonlijkheid
Vaak supranationale machten

Internationale organisaties:
✓ = organisaties waarin staten samenwerken
✓ = internationale organisaties
✓ Bv VN, Wereldhandelsorganisaties, Wereldbank
A-nationale actoren:
✓ Oefenen invloed uit op wereldpolitiek
✓ Lees p. 189
Soorten wereldordes
Wereldorde= geeft aan wie belangrijkste macht uitoefent in internationale politiek
= bipolair, unipolair of multipolair
Bipolaire wereldorde:
✓ Wereldorde waarin 2 grootmachten wereldpolitiek beheersen
✓ Bv: Koude Oorlog
o Wereldpolitiek: beheerst doorconflicten tussen VS en Sovjet-Unie
Unipolaire wereldorde:
✓ Wereldorde waarin één grootmacht wereldpolitiek beheerst
✓ Koude Oorlog
o Na implosie Sovjet-Unie: VS enige wereldmacht die overbleef
Multipolaire wereldorde:
✓ Wereldorde waarbij macht verdeeld is tussen verschillende staten
✓ 19e eeuw:
o 5 Europese grootmachten beheersten internationale politiek
✓ Bondgenootschappen kunnen ook wisselen

Wat is het meest verkieslijk?
-

Wereldorde met meeste stabiliteit: behoedt ons voor oorlog
militaire & economische macht ingezet om politieke macht uit te oefenen waarmee regels en
procedures worden uitgetekend om internationale betrekkingen te ordenen.
Unipolair: gevaarlijk, landen tegen ene grootmacht
bipolair: overzichtelijk maar constante bedreiging
multipolair: onoverzichtelijk
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Grootmachten steunen op drie machtsbronnen :
1.
2.
3.
-

militaire macht
economische macht
lange tijd bipolair : VS & EU
nu richting multipolair met multinationale bedrijven
politieke macht
verschillende materies die de grenzen overschrijden
criminaliteit, klimaatopwarming...
verschillende verdragen nodig

machten zijn dynamisch
-

dynamiek Verenigde Staten wereldorde
wat kun je doen om je positie als wereldmacht te behouden?
militaire overmacht opbouwen
samenwerken met andere landen, mandaat...

DE VERENIGDE NATIES
-

ontstaan uit idealistisch idee: nooit meer oorlog : voorloper = volkenbond

-

DOEL
-

Doel: handhaving internationale vrede & veiligheid ◦prioriteitsregel: de veiligheidsraad beslist
domestic jurisdiction beginsel: soevereiniteit staat respecteren
aangevuld met responsability to protect
geschillen op vreedzame wijze proberen oplossen
bij bedreiging vrede verschillende maatregelen :voorlopige, zonder wapengeweld of met
vredesmissies : blauwenhelmen = ingezet op vraag van één land
succes? Veel lidstaten maar groeiende economieën hebben geen perma. Zetel
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De Europese Unie
Waarom is er een Europese integratie systeem?
-

Ook te maken met de nasleep van de wereldoorlogen.
Idee: nooit meer oorlog = VN is vrij log = we willen nauwe samenwerking

EVOLUTIE
•
•

•
•
•
•
•

9 mei 1950: Schumanplan
➢ productie kolen en staal onder gemeenschappelijke hoge autoriteit
18 april 1951: EGKS
➢ beginnen met economie en zo samengroeien
➢ handig voor kleine staten zoals België
➢ afhankelijk van export van goederen
➢ door dit handiger te maken: groot voordeel
1952-54: poging defensiegemeenschap mislukt
verder bouwen aan EEG
EURATOM
integratie van EG naar EU
politiek vlak: politieke actoren het niet zo eens
Doelstellingen van de EU
1. Bevordering vrede en menselijk welzijn
2. vrij verkeer van personen
3. interne markt
4. economische en monetaire unie
5. handhaving waarden en belangen EU in de wereld
Supranationaliteit van EU

-

organen van de EU kunnen onafhankelijk van de lidstaten beslissingen nemen
lidstaten wel betrokken via raad van ministers en subsidiariteitsbeginsel
besluitvorming in de raad van ministers bij gekwalificeerde meerderheid
EU regelgeving kan rechtstreeks werking hebben in nationale orde
EU regelgeving heeft voorrang op nationaal recht, inclusief grondwet

UITBREIDING LIDSTATEN
•
•
•

•

van 6 naar 28
steeds meer lidstaten worden lid = steeds meer bevoegdheden naar EU
➢ steeds minder beslissingen moeten met unanimiteit genomen worden
meer lidstaten leidt tot
➢ minder capaciteit: minder gemakkelijk om als EU te beslissen
➢ minder controle: lidstaten minder grip op beslissingen die EU maakt
Commissie:
➢ orgaan los van lidstaten die controleert over lidstaten met wetgeving bevoegdheid
initiatief= vanuit elke lidstaat één commissielid
➢ grote lidstaten = twee commissieleden : afgeslankt naar 1
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•

Raad van ministers: beslissingen nemen
➢ vooral gekwalificeerde meerderheid soms unanimiteit
➢ verschillende stemgewicht per grootte van lidstaten
➢ hoe meer lidstaten = hoe minder capaciteit en controle
➢ vroeger minder stemmen nodig voor beslissing te nemen

VERDIEPING
•
•
•

-

steeds meer bevoegdheden
steeds meer integratie = gekwalificeerde meerderheid ipv unanimiteit
voorspelling:
✓ neo-functionalisten:
optimistisch: beginnen met economische samenwerking = hoe meer we 1 worden, hoe meer
we spillover effect gaan krijgen.
als je economisch samenwerkt = ga je verder samenwerken
begint op 1 domein en breidt uit

-

✓ intergouvernalisten:
meer realistisch: staten alleen mee bij eigenbelang staten
niet in hun belang? = tegen

-

•
-

Gedifferentieerde integratie
hoe meer lidstaten en hoe groter de verschillen ertussen = hoe moeilijker = oplossing :
nauwer samenwerken maar niet iedereen moet mee
Hoe?
✓ Opt-out:
- regeling opstellen en landen die niet mee willen doen mogen hier buiten blijven
✓ EMU: voorwaardes opgelegd:
- om met de Euro mee te doen moet je ervoor zorgen dat de lidstaat die meedoet op
gelijk niveau zit
- veel voorwaardes voor economische en financiële status
- ook landen die hier wel aan voldoen maar niet mee willen doen
✓ Opt-in:
- verschillende lidstaten willen nauwer samenwerken voor iets maar niet alle landen
wouden eraan meedoen en dan kan je gebruik maken van flexibiliteitsparagraaf
- minstens 9 lidstaten nodig dan mag je verder
- maar deur openhouden voor andere lidstaten als zij toch willen mee doen

•

Nationalistische tegenreacties

verplichting beslissingen nemen met unanimiteit
- steeds meer materies met gekwalificeerde meerderheid
- bepaalde materies blijven alleen mogelijk met unanimiteit
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subsidiariteit
- = nadenken over het niveau waarop je een beslissing neemt
- afwegen tussen democratische legitimiteit en economische efficiënsie
- vanuit democratisch opzicht: voorkeur voor lokaal niveau
- elke keer als de EU optreedt zal de Commissie verantwoorden waarom
- motiveringsplicht EU
- EU mag enkel optreden buiten haar bevoegdheid als de lidstaten die niet zelf kunnen
- procedure: inbreng van nationale parlementen
- Juridische controle door HvJ
- 3 keer gele kaart getrokken: commissie moet heroverwegen of intrekken
nationale/constitutionele identiteit
- NI: gemeenschappelijke kenmerken bevolking, CI: grondwettelijke waarden
- EU recht voorrang op grondrecht = leidt tot bezwaren
uittreding : brexit
MULTILEVEL GOVERNANCE
multilevel: belaagd bestuur: verschilende niveau's
governance: nieuwe vorm bestuur met inbreng niet-statelijke actoren ▪meerdere gezagdsniveaus,
private actoren en de soevereiniteit lost op en het onderscheid van wat nationaal en internationaal is
is niet helder.

PROBLEMEN VAN DEMOCRATISCHE LEGITIMITEIT EN ANTWOORDEN
•

Je kunt geen democratie hebben: allemaal verschillende staten met eigen nationaliteit = je
hebt geen demos: 1 volk dat samenhorigheid heeft•antwoord: EU burgerschap = inspraken
en voordelen geven•+ multilevel governance

•

geen eengemaakt systeem bij Europese verkiezingen waardoor bij landen zonder
opkomstplicht de opkomst alsmaar lager wordt en de legitimiteit van het Europees
parlement kleiner wordt

•

antwoord: EU burgerschap + opwaardering Europees parlement

•
-

geen Europese politieke partijen
antwoord:Fracties in Europees parlement

•
-

echte beslissingsmacht bij raad ministers = raad wordt niet gecontroleerd
antwoord: Verantwoording via nationale parlementen

•
-

Beslissingen op Europees niveau vaak niet begrijpelijk en niet transparant
antwoord: better regulation
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Politiek op de snijlijn met het recht
Idealistische benadering heeft geleid tot internationaal juridisch kader voor militaire actie
o
o

Internationaal oorlogsrecht
Internationaal strafhof in Den Haag

Bescherming mensenrechten leidde tot meer ingrijpen van rechtscolleges en had een impact op
lidstatelijke rechtsorden
o
o

Grondrechtverdragen
EHRM

EU ontwikkeling heeft ook weerslag op nationale rechtsystemen
o
o

EU-recht komt voor nationaal recht en zelfs voor nationale grondwet.
Competitiestrijd tussen de rechtsordes

Ontwikkeling van multilevel governance: nieuwe types juridische regels
o
o

Richtlijn
Softlaw
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