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Qu’est-ce qu’un parlement ? 

Dertigste verjaardag 
van het Brussels Parlement



Dertig 30 jaar geleden werd het Brussels Gewest voorzien van zijn par-
lement, net als de twee andere Gewesten. Dat hield de erkenning in van 
het recht van de Brusselaars om hun lot in handen te nemen en niet meer 
enkel afhankelijk te zijn van de belangen van andere machtsniveaus.

Tijdens de voorbije drie decennia heeft het Brussels model gewerkt, on-
danks de vele risico’s dat het zou worden lamgelegd door communautaire 
spanningen. Wij hebben de neiging om dat te vergeten, maar in 1989 wa-
ren vele waarnemers inderdaad niet heel zeker dat de Brusselse instellin-
gen op lange termijn leefbaar zouden zijn, niet alleen omdat zij complex 
waren, maar ook omdat zij het resultaat waren van lange en moeilijke 
onderhandelingen. Niettemin zijn de Brusselse verkozenen erin geslaagd 
hun verschillen inzake ideologie en taal te overstijgen om een model uit 
te bouwen dat werkt.

Tijdens die dertig jaar heeft het Parlement steeds gezorgd voor de politie-
ke stabiliteit die nodig is voor de werking van onze democratie en voor de 
diensten aan de bevolking. Vandaag kunnen wij stellen dat het Brussels 
Parlement zeer zeker heeft bijgedragen tot het ontstaan en het bevesti-
gen van de gewestelijke identiteit.

Brussel en het Brussels Parlement staan voor tal van belangrijke demo-
cratische uitdagingen. De eerste bestaat erin de band tussen de burgers 

en de verkozenen de komende jaren verder te versterken. Onze democra-
tieën maken een crisis door die ons verplicht steeds meer te vernieuwen 
opdat onze gewestelijke instellingen hun legitimiteit en gezag zouden be-
houden. Die uitdaging moeten wij samen aanpakken, door nabijheid en 
transparantie in de hand te werken. Ons parlement heeft de ommekeer 
ingezet door middel van het petitierecht, het burgerpanel, de organisa-
tie van openbare debatten, én door maatregelen inzake goed bestuur. 
Die beweging moet voortgezet worden, door die initiatieven verder uit 
te bouwen, maar ook door nieuwe initiatieven voor te stellen, zodat de 
burgers hun stem kunnen laten horen in het parlement.

De tentoonstelling “De democratie bewonen. De architectuur van de par-
lementen”, die het Brussels Parlement organiseert bij deze viering, zet 
aan tot nadenken over het verband tussen architectuur en democratie. 
De projecten die werden uitgewerkt door de studenten van de architec-
tuurfaculteiten van het Brussels Gewest, doen ons nadenken over de wij-
ze waarop de gebouwen van onze instellingen worden ontworpen en dus 
ook over de verschillende wijzen waarop democratieën werken.
Een tweede uitdaging, die verband houdt met de ontwikkeling van België, 
zal erin bestaan de samenwerking met de parlementen van de andere 
deelgebieden te versterken. De recente interparlementaire resolutie over 
het klimaat in het kader van de COP 24 is een voorbeeld daarvan.

Dertig jaar ten dienste van Brussel
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DE VOORZITTER VAN HET PARLEMENT

Niet alleen betreft die tekst een dringend onderwerp, zij toont ook aan 
dat een goede coördinatie tussen de verschillende deelgebieden van het 
land belangrijk en mogelijk is.

De democratie is geen perfect systeem, maar de opkomst van vormen van 
populisme, vooral in Europa, toont ons ook aan dat de grondslagen ervan 
verdedigd en tevens vernieuwd moeten worden. De Europese waarden 
komen in het gedrang in vele landen, en de banalisering van sommige 
uitlatingen tegen de democratie, tegen de pers, tegen de minderheden, 
... tonen aan dat dit een fundamentele uitdaging is, die nu moet worden 
aangepakt.

In een steeds meer versnipperde samenleving is sociale cohesie absoluut 
noodzakelijk. Dat moet het doel zijn van de verschillende maatregelen 
inzake stadsplanning, teneinde te verbinden, de verstoorde relaties te kal-
meren en niet af te glijden naar beslotenheid en afzondering. Zo wordt 
het mogelijk te leven in een maatschappij met als grondslagen de be-
scherming van de bevolkingen en het collectief belang.
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Ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat officieel 30 jaar als Gewest in 
het Belgische institutionele landschap. Al die jaren levert ons parlement, 
dat eerst “Brusselse Hoofdstedelijke Raad” genoemd werd geëngageerd 
politiek en wetgevend werk ten dienste van de Brusselaars. Alle parle-
mentsleden ijveren dagelijks voor de verbetering van het dagelijkse leven 
van de Brusselaars. Is het immers niet de taak van het parlement aan-
dacht te besteden aan het werkelijke leven en de moeilijkheden van onze 
medeburgers en te werken aan verbeteringen? Dat is precies de opdracht 
van elk van onze gekozenen die in de commissies interpellaties houden, 
voorstellen doen, amendementen indienen en debatteren.

Zonder afbreuk te doen aan het prestige van onze instelling, maken de 
voorzitter en ikzelf er een erezaak van om de Brusselaars beter vertrouwd 
te maken met hun parlement. Wij willen niet breken met de visie van 
onze voorgangers maar wel ons parlement doen aansluiten bij het hui-
dige tijdsgewricht. Onze instelling ligt in het hart van een van de meest 
kosmopolitische hoofdsteden in de wereld en moet niet enkel een weer-
spiegeling van de bevolking zijn maar ook voet bij stuk houden als het 
aankomt op de verdediging van haar waarden. Een evenwicht tussen 
vrouwen en mannen onder de parlementsleden en het personeel en een 
grotere representativiteit van de reële diversiteit zijn bijvoorbeeld uitda-
gingen die ons parlement dagelijks moet aangaan.

Meer dan ooit wil het parlement open staan voor de talrijke Brusselse ini-
tiatieven. De jongste jaren is ons parlement gastheer geweest voor heel 
wat uiteenlopende activiteiten: bezoeken, tentoonstellingen, toneelstuk-
ken, conferenties; colloquia, gala’s. Allemaal initiatieven van Brusselaars 
die binnen deze structuur de aandacht gekregen hebben die zij verdienen 
voor hun engagement en hun gedrevenheid om Brussel voor het voetlicht 
te brengen.

Ons parlement ontvangt alle Brusselaars met open armen. Al wie het 
wenst kan trouwens de politieke debatten volgen en deelnemen aan de 
activiteiten die het parlement organiseert. Het Brussels Parlement heeft 
nu nog een baken verzet in zijn bereidheid tot openheid, bijvoorbeeld 
met de recente organisatie van het burgerpanel over de mobiliteit. Dat 
initiatief heeft onder andere aangetoond dat de Brusselse burger vragen-
de partij is voor een betere samenwerking tussen de verschillende instan-
ties van zijn stad. Het is trouwens enkel op die manier dat wij een stad 
op mensenmaat kunnen creëren met meer ruimte voor de inwoners en 
minder voor de wagens.

In de loop van die 30 jaar heeft ons parlement ook geprobeerd om de Brus-
selse identiteit in de verf te zetten. Ons land en onze stad hebben soms 
sterke communautaire spanningen gekend. Maar Brussel heeft sinds zijn 

Toewijding, openheid en ambitie
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erkenning als Gewest in 1989 een imago kunnen opbouwen en zijn kracht 
kunnen uitspelen via de cohabitatie van zijn twee gemeenschappen en 
zijn tweetaligheid. De 89 parlementsleden uit de twee taalgroepen verde-
digen samen de belangen en het imago van onze Brusselaars.

Als men mij zou vragen om het parcours van ons parlement van de jong-
ste 30 jaar te definiëren zou ik eerlijk en zonder twijfelen durven spreken 
over toewijding, openheid en ambitie. Ons parlement heeft een mooi 
parcours afgelegd en mag prat gaan op puike realisaties. Het parlement is 
meer dan ooit gericht op de toekomst en het welzijn van de Brusselaars.

DE EERSTE ONDERVOORZITTER VAN HET PARLEMENT
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Een korte geschiedenis van het Brussels Parlement
Dertig kaarsen op de verjaardagstaart… Een geboorte na een lange zwan-
gerschap. Een plan dat vele jaren in de koelkast stak. In-vitrofertilisatie? 
Het was in ieder geval een moeilijke bevalling.

Een moeizame geboorte…
In feite begint ons verhaal in de jaren zestig, toen centrifugale krachten 
zich steeds meer lieten voelen in de Belgische politiek. De concentratie 
van de macht bij de nationale Staat werd steeds meer ter discussie ge-
steld. De vertegenwoordigers van de twee grote taalgemeenschappen 
van het land (Vlamingen en Franstaligen) waren het niet eens over een 
groot aantal dossiers; de wet trok een vaste administratieve grens tus-
sen de territoria waar het Nederlands of het Frans de officiële taal is; de 
politieke partijen werden gesplitst. Die toenemende verwijdering bereik-
te een voorlopig eindpunt toen de herziene Belgische Grondwet (onder 
meer) het bestaan van drie Gewesten in het land erkende: het beruch-
te artikel 107quater, dat werd afgekondigd op 24 december 1970. In de 
Grondwet wordt voortaan gesproken van een “Brussels Gewest”, naast 
het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.

De herziening van de Grondwet van 1970 was de eerste hervorming die 
rekening hield met de evolutie die België van een gedecentraliseerde 
unitaire Staat geleidelijk deed overgaan naar een federale Staat, waar de 
wetgevende bevoegdheid en het openbaar gezag in het algemeen niet 
langer zijn voorbehouden voor de centrale staatsorganen, maar ook wor-
den uitgeoefend door kleinere autonome entiteiten. De beweging die uit-
eindelijk die omslag tot stand bracht, werd vooral geleid door de politieke 

vertegenwoordigers van de twee overige Gewesten van het land, Vlaan-
deren en Wallonië, die het niet eens waren over de Brusselse kwestie. 
Dat kwam omdat er in Brussels Gewest zowel Vlamingen als Franstaligen 
wonen.

Wegens die verdeeldheid moest men bijna twintig jaar wachten voordat 
de bevoegdheden van het nieuwe Gewest bij wet werden vastgelegd. 
Volgens de herziene Grondwet moest een dergelijke wet immers worden 
aangenomen met een bijzondere meerderheid, namelijk de instemming 
van twee derde van de volksvertegenwoordigers en senatoren, maar ook 
van de twee taalgroepen in Kamer en Senaat. Intussen werd het Brussels 
Gewest, zoals men het destijds stelde, “in de koelkast gestoken”. Artikel 
107quater werd het voorbeeld bij uitstek van een onvoltooid politiek pro-
ject, dat verlamd werd door terugkerende conflicten tussen Vlaamse en 
Franstalige politieke partijen.

“In de koelkast gestoken” en 107quater horen aldus bijna twee decennia 
samen. Een compromis dat bereikt werd onder een regering die, na vele 
andere, trachtte de aanhoudende institutionele blokkeringen te doorbre-
ken, leidde tot de goedkeuring van de wet met betrekking tot de Brussel-
se instellingen, die werd afgekondigd op 12 januari 1989 en – eindelijk! 
– artikel 107quater ten uitvoer legde. Zodra die hinderpaal uit de weg was 
geruimd, konden andere stappen naar een grotere autonomie van de Bel-
gische Gewesten en Gemeenschappen worden overwogen; ditmaal duur-
de het slechts vier jaar voordat artikel 1 van de Grondwet, die nogmaals 
herzien werd, bepaalde dat België een federale Staat is, “samengesteld 
uit de Gemeenschappen en de Gewesten”. Het Brussels Gewest is één 
van die componenten (artikel 3 van de Grondwet).

8 30 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



… maar snel uit de startblokken
De wet van 12 januari 1989 was niet enkel een eindpunt, maar ook een niet 
onopgemerkt vertrekpunt. Het nieuwe Brussels Gewest dat aldus uit de in-
stitutionele koelkast werd gehaald, was niet het exacte equivalent van het 
Vlaams of het Waals Gewest. Zijn autonomie werd op verschillende pun-
ten beperkt, precies wegens het gespannen klimaat dat aan de oprichting 
voorafging en wegens zijn bijzonder statuut als hoofdstad van het Konink-
rijk sinds de onafhankelijkheid. Het was echter wel het eerste Gewest dat 
een rechtstreeks verkozen parlement kreeg: de parlementaire assemblees 
van Vlaanderen en Wallonië werden in 1989 nog samengesteld uit natio-
nale gekozenen (die naargelang het geval Vlaamse of Waalse kieskringen 
vertegenwoordigen) die tegelijk zitting hadden in de Kamer of Senaat en 
in de Raad (toen sprak men nog niet van “Parlement”) van hun Gewest of 
Gemeenschap.

De voornoemde wet lost op een ingenieuze manier, die op het eerste ge-
zicht zeer complex lijkt, de institutionele puzzel op die voortvloeit uit het 
feit dat in het Gewest Belgische burgers wonen die in de praktijk tot een van 
de twee grote taalgemeenschappen behoren, maar ze creëert, zoals men 
wel eens heeft gesuggereerd, geen subnationaliteit: hun aanhorigheid kan 
dus constant veranderen. De oplossing bestaat in de oprichting van twee 
“Gemeenschapscommissies” waarvan de bevoegdheden (hoofdzakelijk op 
het gebied van welzijn en gezondheid) enkel betrekking hebben op de in-
stellingen en niet op de personen. Volgens het geval wenden deze laatsten 
zich tot de Vlaamse of Franstalige instellingen. Een derde Gemeenschaps-
commissie is bevoegd voor de tweetalige instellingen en, in voorkomend 

geval, voor het persoonsgebonden beleid. Haar parlementaire assemblee 
– de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie, een onvermijdelijke lange naam – is samengesteld uit dezelfde 
leden als het parlement van het Gewest.

De eerste verkiezingen voor de toen nog Brusselse Hoofdstedelijke Raad 
hadden plaats op 18 juni 1989. Op die dag – die korte tijd werd overwogen 
als feestdag van het Gewest, maar moest wijken voor de herdenking van de 
oproep van ene De Gaulle – verkozen de kiezers van het Gewest de eerste 
75 gewestelijke parlementsleden: 64 Franstaligen en 11 Nederlandstaligen. 
Toen was er geen vaste vertegenwoordiging van de twee taalgroepen: die 
cijfers kwamen respectievelijk overeen met het totaal van de stemmen op 
de lijsten van Franstalige kandidaten (84,7%) en op die van Vlaamse kandi-
daten (15,3%). De prille assemblee kwam voor de eerste keer bijeen op 12 
juli 1989 en koos haar eerste voorzitter, Edouard Poullet.

De eerste besprekingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, die voort-
aan bijgestaan werd door een regering, samengesteld uit een minister-voor-
zitter, twee ministers voor elke taalgroep, aan wie drie staatssecretarissen 
(twee Franstalige en een Nederlandstalige) werden toegevoegd, handelden 
vooral over specifieke thema’s voor de stedelijke agglomeratie waaruit het 
Gewest bestaat: ruimtelijke ordening, mobiliteit, waterbeleid, huisvesting 
en onder meer de vliegroutes boven Brussel. Ze waren een ideale gelegen-
heid om de vigerende wetten te herzien in het licht van de gewestelijke 
ambities.

D
er

ti
gs

te
 v

er
ja

ar
da

g 
va

n 
he

t B
ru

ss
el

s 
Pa

rl
em

en
t

930 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



Opeenvolgende hervormingen
Tien jaar later voorzag het akkoord tussen de partijen die de Brusselse 
regering vormden na de verkiezingen van 13 juni 1999, in de oprichting 
van een werkgroep die oplossingen moest vinden om de goede werking 
van de Brusselse instellingen te verzekeren en, vooral, om bijzondere aan-
dacht te schenken aan het probleem van de vertegenwoordiging van de 
Nederlandse taalgroep in de assemblee. Deze telde immers nog slechts 
10 leden op 75; men begon te vrezen dat er een blijvend onevenwicht en 
zelfs een impasse zou ontstaan ten gevolge van de electorale wisselval-
ligheden en de impact ervan op een groep volksvertegenwoordigers die 
in de toekomst nog kleiner zou kunnen worden. Het zogenaamde Lom-
bardakkoord, naar de naam van de Brusselse straat waar zich de zetel 
van het Brussels Parlement bevindt, werd op 29 april 2001 goedgekeurd 
en geïntegreerd in de federale wet. Een van de bepalingen verhoogt het 
aantal leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot 89, van wie er 17 
tot de Nederlandse taalgroep behoren, ongeacht het aantal stemmen op 
de Vlaamse lijsten.

Intussen werd de Belgische Grondwet meermaals herzien en werd de wet 
van 12 januari 1989 nog vaker gewijzigd. In dat kader werden de bevoegd-
heden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad voortdurend uitgebreid. De 
grondwetsherziening waarbij België werd uitgeroepen tot een federale 
Staat, schafte onder meer de provincie Brabant af en verving ze door 
twee nieuwe provincies: Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. De provinci-
ale bevoegdheden die buiten deze twee nieuwe entiteiten worden uitge-
oefend, namelijk in de negentien gemeenten, werden natuurlijk overge-
dragen aan het Gewest (en aan de Gemeenschapscommissies).

In februari 2005 wijzigde de Grondwet de benaming “Raad” door “Parle-
ment” voor alle gewestelijke en gemeenschapsassemblees. Onze assem-
blee werd bijgevolg het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en kreeg extra 
bevoegdheden in het kader van de zesde Staatshervorming, die in januari 
2014 werd afgekondigd: dat is in het bijzonder het geval voor de gezins-
bijslag, die voortaan een bevoegdheid is van de Verenigde Vergadering 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. In het kader van 
dezelfde hervorming kreeg het Gewest de zogenaamde “constitutieve” 
autonomie waarmee het zelf, via zijn Parlement, zijn werkingsregels kan 
vaststellen, mits opnieuw beperkingen die samenhangen met zijn bijzon-
der statuut. In zekere zin zelforganisatie, wat natuurlijk gevolgen kan heb-
ben voor de parlementaire assemblee.

De jeugd van de Brusselse instellingen liep niet over rozen, want ze 
moesten een weg vinden in wat soms een wirwar met een groot aantal 
tweesprongen leek (maar de democratie kan zelden herleid worden tot 
eenvoudige recepten…). Achteraf bekeken mogen het Gewest en het Par-
lement trots zijn op de weg die ze hebben afgelegd. Het is immers geen 
sinecure om de macht efficiënt te verdelen in een context die al snel in 
conflicten kan ontaarden.

SERGE GOVAERT,
Eresecretaris-generaal van het Brussels Parlement
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De voorzitters van het Brussels Parlement (1989-2019) :
Eric Tomas, Armand De Decker, Magda De Galan, Françoise Dupuis, 
Edouard Poullet, Charles Picqué 

Voorwoord
Een verjaardag is de gelegenheid om een blik te werpen op de ver-
zuchtingen van vandaag. Bij de twintigste verjaardag was het moment 
gekomen om achteruit te kijken en even stil te staan bij alle initiatie-
ven die in die twintig jaar genomen werden (Het Brussels Hoofdstede-
lijk Parlement – 20 jaar, Brussels Parlement, 2009; Brussel [over] 20 
jaar, ATO, 2009).

Vandaag worden de grondvesten van de democratie steeds meer in 
vraag gesteld. Er rijzen vragen rond de functie zelf van de parlementen 
en hun capaciteit om de burgers te vertegenwoordigen.

Tijdens deze zittingsperiode werd die problematiek vanuit verschillen-
de invalshoeken bekeken. Samen met een aantal Brusselaars hebben 
wij in het parlement een burgerpanel over de mobiliteit in Brussel ge-
organiseerd. Het parlement heeft enkele maatregelen genomen zoals 
de uitbreiding van het petitierecht. Wij hebben conferenties en collo-
quia over de crisissen en remedies voor de democratie georganiseerd 
met onder andere Cynthia Fleury, Marianne Thyssen, Esther Lynch, 
Pierre Rosanvallon, Guy Verhofstadt, Paul Magnette, Pascal Perrineau, 
Pierre Moscovici, Martin Schulz, …

Het lag dan ook voor de hand dat wij voor de dertigste verjaardag 
dezelfde weg zouden blijven bewandelen, en zeker samen met de jon-
ge generaties. Architectuurstudenten hebben hun verbeelding losge-
laten op de parlementen van morgen. Van de zeventien ingediende 
projecten worden er zes in deze publicatie voorgesteld. Er werden drie 
maquettes van die projecten gemaakt voor de tentoonstelling in het 
parlement over “De democratie bewonen. De architectuur van de Par-

lementen”. Ter gelegenheid van dit evenement wordt ook een brede 
visie op de parlementen in heel de wereld gepubliceerd die niet enkel 
een historiek en een onderzoek van hun functie bevat, maar ook de 
architectuur en de ruimtelijke organisatie van de parlementen ontcij-
ferd.

Wij wilden ook in grote lijnen de geschiedenis van het Brussels Gewest 
en zijn parlement, alsook de activiteiten van het parlement, in herin-
nering brengen.
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5 
Tijdlijn van het parlement

Goedkeuring van het eerste 

Gewestelijk Plan voor 

Duurzame Ontwikkeling 

– Ordonnantie van de 
Planning en de Stedenbouw 
van 29 augustus 1991 die 
de organieke wet van 1962 
inzake Ruimtelijke ordening en 
Stedenbouw herziet 

Herziening van de 
Grondwet waarbij het 
regionaliseringbeginsel 
wordt gehuldigd in 
artikel 107quater.

Oprichting van 

het Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest op 12 

januari 1989.

Invoering van de Iris als 
embleem van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 
Creatie van een gestileerde 
iris in 2015.

Oprichting van een 

publiekrechtelijk orgaan dat 

werk moet maken van de 

ontwikkeling van de Haven 

van Brussel en moet zorgen 

voor betere synergieën 

inzake transport via het 

water, het spoor en de 

weg  – Ordonnantie van 3 
december 1992

EDOUARD POULLET

Voorzitter van het Brussels Parlement

1989 – 1995

1991

19891970

MICHEL PIROTTE 

Griffier / secretaris-generaal / 1989 – 2005 

GUIDO GHEKIERE 

Adjunct-griffier / directeur-generaal / 1989 – 2007

Enkele mijlpalen
Niet-limitatieve lijst

sleutelmomenten

sleutelordonnaties
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1993

1993

1994

1994

1994
1993

Ondertekening van het 
samenwerkingsakkoord tussen de 
federale Staat en het Brussels Gewest, 
het “Beliris-akkoord”, teneinde Brussel te 
promoten als hoofdstad van België en van 
Europa.

Vaststelling van de regels 

voor het behoud van 

het Brussels onroerend 

erfgoed  – Ordonnantie 
van 4 maart 1993

Creatie van de wijkcontracten om de 

oude wijken nieuw leven in te blazen  – 
Ordonnantie van 7 oktober 1993

Invoering van het mechanisme 

voor de verdeling van de 

algemene dotatie aan de 

gemeenten – Ordonnantie van 10 
maart 1994

Oprichting van het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën. Sedert 

2002 kan het fonds optreden als 

leningcentrale voor de gemeenten, de 

OCMW's en de openbare ziekenhuizen  
– Ordonnantie van 8 april 1993

Bevordering van de 

buitenlandse handel  – 
Ordonnantie van 13 januari 
1994

Oprichting van de 

Economische en Sociale 

Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

– Ordonnantie van 8 
september 1994

Tijdlijn van het parlement
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Uitvoering van de herfinanciering 

en de herstructurering 

van het Brussels openbaar 

ziekenhuisnetwerk en oprichting 

van de IRIS-koepelstructuur – 
Ordonnantie van 22 december 1995

Inwerkingtreding van het IRIS I 

Plan, eerste instrument van 

planning inzake mobiliteit

Oprichting 

van de sociale 

verhuurkantoren 

(SVK's)  – Ordonnantie 
van 12 februari 1998

ARMAND DE DECKER

Voorzitter van het Brussels Parlement

1995 – 1999

MICHEL PIROTTE 

Griffier / secretaris-generaal  / 1989 – 2005 

GUIDO GHEKIERE 

Adjunct-griffier / directeur-generaal / 1989 – 2007

Tijdlijn van het parlement

Aankoop en renovatie van het paleis van 
de voormalige gouverneur van de provincie 
Brabant in de Lombardstraat. Het gebouw 

en zijn nieuwe glazen halfrond worden in 
1999 ingehuldigd als Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement.

1995

Enkele mijlpalen
Niet-limitatieve lijst

sleutelmomenten

sleutelordonnaties
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1998

1999

1999

1999

1999

Harmonisering van de procedures voor 

de bestraffing van milieuovertredingen – 
Ordonnantie van 25 maart 1999

Organisatie van het beheer van het papier- en 

kartonafval – Ordonnantie van 22 april 1999

Organisatie van het 

administratief toezicht op 

de gemeenten, rekening 

houdende met hun autonomie 

– Ordonnantie van 14 mei 1998

Oprichting van het 

Brussels waarborgfonds 

om de toegang tot 

krediet voor de KMO's 

en de zelfstandigen 

te vergemakkelijken – 
Ordonnantie van 22 april 
1999

Oprichting van de Gewestelijke 

Ontwikkelingsmaatschappij voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sedert 

2013 Citydev), teneinde de economische 

ontwikkeling en de stadsvernieuwing te 

bevorderen – Ordonnantie van 20 mei 1999

Tijdlijn van het parlement
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Wijziging van de Sociale Huisvestingscode 

met het oog op de vereenvoudiging 

van de inschrijving in een van de 

33 maatschappijen voor sociale 

huisvesting. Een andere ordonnantie 

voert adviesraden voor huurders in – 
Ordonnantie van 3 maart 2000

Oprichting van de BGDA 

(Brusselse Gewestelijke Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling) die 

in 2007 werd omgedoopt tot 

ACTIRIS – Ordonnantie van 18 
januari 2002

Inwerkingtreding van het 

voorkooprecht op verlaten 

of ongezonde gebouwen 

– Ordonnantie van 18 juli 
2002

MAGDA DE GALAN

Voorzitter van het Brussels Parlement

1999 – 2004

MICHEL PIROTTE 

Griffier / secretaris-generaal  / 1989 – 2005 

GUIDO GHEKIERE 

Adjunct-griffier / directeur-generaal / 1989 – 2007

Tijdlijn van het parlement

Ondertekening van het 
Lombardakkoord, dat onder andere, 
het aantal parlementsleden vaststelt 
op 89, waarvan 17 leden van de 
Nederlandse taalgroep.

2001

2002

2002

2000

Enkele mijlpalen
Niet-limitatieve lijst

sleutelmomenten

sleutelordonnaties
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Opstelling van de «Brusselse Huisvestingscode» als 

coördinatie van de verspreide wetgeving over huisvesting 

die werd aangenomen sedert het Gewest tot stand kwam 

– Ordonnantie van 17 juli 2003 en 1 april 2004

Transparantie bij de toegang tot informatie 

betreffende het leefmilieu. De overheden zijn 

verplicht het publiek informatie te verschaffen 

binnen een redelijke termijn – Ordonnantie van 
18 maart 2004

Verlaging van de 

successierechten 

op gezinswoningen, 

vereenvoudiging van de tarieven 

van de successierechten en 

verhoging van de vrijstelling 

voor de successies in rechte lijn  

– Ordonnantie van 20 december 
2002

Financiering van de lokale 

initiatieven voor de ontwikkeling 

van de werkgelegenheid en de 

inschakelingsbedrijven. Die bedrijven 

zorgen voor de tewerkstelling van 

laaggeschoolde personen die geen job 

vinden in de traditionele arbeidscircuits  

– Ordonnantie van 18 maart 2004

Opstelling van het BWRO (Brussels 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening), 

na een tiental bijsturingen van 

de organieke ordonnantie van de 

planning en de stedenbouw van 29 

augustus 1991 – Ordonnantie van 13 
mei 2004

Tijdlijn van het parlement
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Oprichting van de Maatschappij voor Vastgoedverwerving 

(MVV). Via die maatschappij, waarin privé-

kapitaaldeelneming mogelijk is, kan het Gewest gronden in 

Brussel kopen en aldus een openbaar grondbeleid voeren 

– Ordonnantie van 20 juli 2005

Integratie van ethische en milieucriteria in de 

overheidsopdrachten voor financiële diensten die 

de gewestelijke en gemeentelijke aanbestedende 

overheden uitschrijven – Ordonnantie van 12 mei 2006

Regeling van de bijstand 

aan de gemeenten die 

zich ertoe verbinden een 

begrotingsevenwicht na 

te streven of zich eraan te 

houden – Ordonnantie van 19 
juli 2007

ERIC TOMAS

Voorzitter van het Brussels Parlement

2004 – 2009

GENEVIÈVE CEREXHE  

Griffier / secretaris-generaal  / 2005 – 2006  

MICHEL BEERLANDT 

Adjunct-griffier / directeur-generaal / 2007 –  tot op heden

Tijdlijn van het parlement

2005

2006

2007

Enkele mijlpalen
Niet-limitatieve lijst

sleutelmomenten

sleutelordonnaties
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2008

Bestrijding van discriminatie en bevordering van de gelijkheid 

van behandeling op het vlak van werkgelegenheid. Drie 

ordonnanties zetten drie Europese richtlijnen om en scheppen 

een kader voor de bevordering van de gelijkheid van kansen – 
Ordonnantie van 8 september 2008

Inwerkingtreding van het IRIS II Plan 

om de druk van het autoverkeer te 

verminderen 

Bevordering, via overeenkomsten 

tussen het Gewest en de 

gemeenten, van een gunstig 

klimaat voor de ontwikkeling van 

de economische activiteit in het 

Gewest – Ordonnantie van 19 juli 
2007

Vaststelling van strikte regels 

voor de toekenning van de 

woningen die afhangen van de 

gemeenten en de OCMW's – 
Ordonnantie van 19 december 
2008

Regeling van de subsidiëring van 

de bedrijvencentra en de lokale 

economieloketten – Ordonnantie 
van  30 januari 2009

Tijdlijn van het parlement

2007

2008

2008
2009
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Invoering van duurzame 

wijkcontracten (DWC's) 

die de stadsherwaardering 

regelen – Ordonnantie van 
28 januari 2010

Vaststelling van de regels 

voor de exploitatie van een 

openbaar geautomatiseerd 

fietsverhuursysteem – Ordonnantie 
van 2 november 2010

Opstelling van het 

BWLKE (Brussels 

Wetboek van 

lucht, klimaat en 

energiebeheersing) –  
Ordonnantie van 2 mei 
2013

Vaststelling van de 

regels betreffende het 

natuurbehoud  – Ordonnantie 
van 1 maart 2012

Oprichting van een 

belastingdienst binnen 

de Gewestelijke 

Overheidsdienst 

Brussel (GOB)  –  
20 juli 2011

FRANÇOISE DUPUIS

Voorzitter van het Brussels Parlement

2009 – 2014

SERGE GOVAERT   

Griffier / secretaris-generaal / 2006 – 2014 

MICHEL BEERLANDT 

Adjunct-griffier / directeur-generaal / 2007 –  tot op heden

Tijdlijn van het parlement

2010

2010
2012

2011 2013

Enkele mijlpalen
Niet-limitatieve lijst
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Concretisering van de intra-Brusselse 

akkoorden voor institutionele hervormingen 

op vier gebieden: huisvesting, stedenbouw, 

mobiliteit en openbare netheid  – 
Ordonnantie van 26 juli 2013

De 4G-ordonnantie, wijzigt twee 

ordonnanties betreffende de 

milieuvergunningen en betreffende de 

bescherming van het leefmilieu tegen 

de eventuele schadelijke effecten en 

hinder van niet-ioniserende stralingen  – 
Ordonnantie van 3 april 2014

Het tweede luik van de zesde Staatshervorming verleent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
nieuwe bevoegdheden, alsook een juiste financiering en constitutieve autonomie zodat het 
zelf de regels voor zijn werking kan bepalen (*).

(*)  6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet op de zesde staatshervorming

  6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale 
autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden

  6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere 
wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat

Ingrijpende wijziging van 

de ordonnantie van 17 

juli 2003 houdende de 

Brusselse Huisvestingscode  – 
Ordonnantie van 11 juli 2013

Wijziging van de 

nieuwe gemeentewet  

– Ordonnantie van 27 
februari 2014

Tijdlijn van het parlement

2013

2014 2014

2013
2014
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Oprichting van een instelling van openbaar 

nut waarin het beheer van het preventie- en 

veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest is samengebracht – Ordonnantie van 
10 juni 2015

Vereenvoudiging van het 

petitierecht van de burger – De 
ordonnantie van 20 juli 2016 
vereenvoudigt het recht gehoord te 
worden in het kader van een aan het 
parlement gerichte petitie 

Vaststelling van de regels 

voor de verdeling van 

de algemene dotatie 

aan de gemeenten en de 

OCMW’s  – Ordonnantie 
van 27 juli 2017

Regionalisering van de 

woninghuurovereenkomst – 
Ordonnantie van 27 juli 2017

CHARLES PICQUÉ

Voorzitter van het Brussels Parlement

2014 – 2019

MICHEL BEERLANDT   

Griffier / secretaris-generaal / 2014 – 2015 

PATRICK VANLEEMPUTTEN    

Griffier / secretaris-generaal / 2015 – tot op heden

MICHEL BEERLANDT 

Adjunct-griffier / directeur-generaal / 2007 – tot op heden

Tijdlijn van het parlement

2015

2017

20172016

Enkele mijlpalen
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Oprichting van een Brusselse 

Deontologische Commissie –  
Ordonnantie van 14 december 2017 

Goedkeuring van de 

Interparlementaire resolutie 

over het klimaat – Resolutie 
van 9 november 2018

Omkadering en transparantie van 

de bezoldigingen en voordelen 

van de Brusselse openbare 

mandatarissen – Ordonnantie van 
14 december 2017

Oprichting van een burgerpanel “Make your 

Brussels.Mobility“ – en de overzending 

van de burgerresolutie aan de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering – Resolutie van 25 
mei 2018

Hervorming van het Brussels 

Wetboek voor Ruimtelijke Ordening 

(BWRO) – Ordonnantie van 30 
november 2017

Tijdlijn van het parlement

2017

2017

2017

2018

2018
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Het Brussels Gewest, opgericht met de bijzondere wet van 12 januari 
1989, is het jongste van de drie gewesten van het land.  

Het Brussels Gewest is ook het eerste dat een systeem van rechtstreekse 
verkiezing van zijn vertegenwoordigers heeft gekend. Het is het enige Ge-
west in het land waarvan het statuut officieel tweetalig is.

In artikel 1 van de Grondwet staat: “België is een federale Staat, samen-
gesteld uit de gemeenschappen en de gewesten”. Dit betekent dat de be-
slissingsmacht verdeeld is over de Federale Staat (Regering en Parlement) 
en de deelstaten, zijnde, de drie Gewesten (het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest) en de drie Gemeen-
schappen (de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap en de 
Duitstalige Gemeenschap). 

Ieder Gewest en iedere Gemeenschap oefent volledig autonoom zijn of 
haar exclusieve bevoegdheden uit. 

Het grondgebied van het Gewest omvat de 19 Brusselse gemeenten 
en beslaat een oppervlakte van 162 km2. Het telt vandaag de dag zo’n 
1.200.000 inwoners. 

De “iris’, die al duizenden jaren gedijt in het moerasland in de Zennevallei, 
is sedert 1991 het officiële embleem van het Brussels Gewest

Sint-Agatha-Berchem/
Berchem-Sainte-Agathe

Ganshoren

Jette

Koekelberg

Sint-Jans-Molenbeek/
Molenbeek-Saint-Jean

Anderlecht

Vorst/
Forest

Sint-Gillis/
Saint-Gilles

Elsene/
Ixelles

Brussel/
Bruxelles

Evere

Schaarbeek/
Schaerbeek

Sint-Joost-ten-Node/
Saint-Josse-ten-Noode

Sint-Lambrechts-Woluwe/
Woluwe-Saint-Lambert

Etterbeek
Sint-Pieters-Woluwe/
Woluwe-Saint-Pierre

Oudergem/
Auderghem

Watermaal-Bosvoorde/
Watermael-Boitsfort

Elsene/
Ixelles

Ukkel/
Uccle

Het Brussels Gewest en zijn instellingen
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Het Brussels Parlement telt 89 Brusselse volksvertegenwoordigers, 72 er-
van behoren tot de Franstalige taalroep en 17 tot de Nederlandstalige 
taalgroep. 

De gewestelijke bevoegdheden hebben betrekking op materies die ge-
bonden zijn aan het grondgebied van het Gewest:  

•  ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, bescherming van 
monumenten en landschappen, openbare werken;

•  economisch beleid, buitenlandse handel en toerisme;

•  huisvesting leefmilieu, natuurbescherming en natuurbehoud, waterbe-
leid en het afvalstoffenbeleid;

•  energiebeleid;

•  werkgelegenheidsbeleid (met de arbeidsbemiddeling en de program-
ma’s inzake wedertewerkstelling van de werklozen);

•  mobiliteit, verkeersveiligheid en vervoer;

•  ondergeschikte besturen en de financiering ervan (gemeentes, inter-
communales, erediensten,… );

•  dierenwelzijn;

•  wetenschappelijk onderzoek;

•  internationale betrekkingen.

Het Brussels Parlement en zijn bevoegdheden
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Overige aangelegenheden die werden overgedragen naar het Brussels 
Parlement: brandbestrijding, dringende medische hulpverlening, het op-
halen en verwerken van huisvuil, bezoldigd vervoer van personen en se-
dert de zesde Staatshervorming ook nieuwe bevoegdheden inzake veilig-
heid.

De gemeenschapsbevoegdheden hebben betrekking op materies die ge-
bonden zijn aan de persoon zelf, desgevallend de Nederlandstaligen en 
de Franstaligen in Brussel. 

•  het gezondheidsbeleid (verzorgingsbeleid binnen en buiten de verzor-
gingsinstellingen, instellingen voor bejaarden, voor geestelijke gezond-
heidszorg, gezondheidsopvoeding,  preventieve geneeskunde, revalida-
tie, long term care, erkenning en quota zorgberoepen) ;

•  bijstand aan personen (gezinsbeleid, sociaal beleid, gehandicapten, der-
de leeftijd, jeugd, migranten, sociale hulp aan gevangenen, juridische 
eerstelijnshulp, enz.) ;

•  gezin ( kinderbijslag, geboortepremie en adoptiepremie ).

Info : www.parlement.brussels

Deze bevoegdheden worden uitgeoefend door de drie gemeenschaps-

commissies:

•  De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Nederlandstalige instel-
ling bevoegd voor de materies van de Vlaamse Gemeenschap in het 
Brussels Gewest;

•  De ‘Commission communautaire française’ (COCOF - de Franse Ge-
meenschapscommissie), Franstalige instelling bevoegd voor de mate-
ries van de Franse Gemeenschap in het Brussels Gewest;

•  De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), tweetalige 
instelling bevoegd voor de “bi-communautaire” materies, zijnde de ma-
teries in het Brusselse Gewest die gemeenschappelijk zijn voor beide 
gemeenschappen.
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Qu’est-ce qu’un parlement ? 

De democratie bewonen. 
De architectuur van 

de parlementen.



In het kader van de tentoonstelling over parlementaire architectuur in 
het Brussels Parlement, werd aan het  Centre d’Etude de la Vie Politique 
(CEVIPOL)1 onze visie gevraagd op parlementen wereldwijd en hun histo-
rische, politieke en architecturale elementen. 

Allereerst brengen wij elementen aan om het parlement als instelling te 
definiëren.  Aan de hand van enkele voorbeelden traceren we vervolgens 
hun historische oorsprong en ontstaansredenen. Vermits de interne ruim-
te van een parlement de vertegenwoordiging huisvest, observeren we in 
een derde fase de werking van een parlement: vertegenwoordigt het de 
nationale kiezers wel voldoende en werkt het in een structuur die de de-
mocratische parlementaire activiteiten bevordert?  

Wij bespreken ook de interne indeling, d.w.z. hoe de plaatsen door parle-
mentariërs worden bezet, in tegenovergestelde banken, in een halfrond 
of in een klaslokaal vorm, wat confrontatie, eenheid of zelfs autoritair 
bewind aanduidt. Tot slot beschrijven we de parlementen als politieke 
gebouwen, waarin de democratie "leeft". 

De analyse steunt op een groep van dertig parlementen, wat representa-
tief moet zijn voor de verschillende realiteiten en culturen in de wereld. 

De parlementen die onder de loep worden genomen, werden geselec-
teerd omdat zij een variatie bieden op vijf vergelijkende criteria: 

•  de kwaliteit van de vertegenwoordiging (representativiteit in termen 
van nationaal electoraat, kiesstelsel, enz.);

•  de extra-institutionele context (burgerlijke vrijheid, enz.);

•  de interne indeling van de zetels (cirkel, halfrond, tegenovergestelde 
banken);

•  de bouwstijl van het gebouw waarin de instelling is ondergebracht;

•  de geografische ligging.  

De systematische vergelijking van de parlementen op basis van deze crite-
ria maakt parallellen en overeenkomsten mogelijk, maar brengt ook grote 
contrasten aan het licht tussen verschillende landen en geografische ge-
bieden. 

Tot slot, schenken we ruim aandacht aan de projecten van architectuur-
studenten van instellingen in het Brussels Gewest die zich de democratie 
van morgen voorstellen via de architectuur.

Inleiding

Inleiding

1.  Het artikel werd geschreven voor het Centre d'Etude de la Vie Politique (CEVIPOL) van de Université Libre de 
Bruxelles door Émilien Paulis, postdoctoraal onderzoeker en plaatsvervangend hoogleraar politieke wetenschap-
pen, in samenwerking met Fanny Sbaraglia, postdoctoraal onderzoeker, onder leiding van Jean-Benoît Pilet, pro-

fessor en voormalig voorzitter van het departement politieke wetenschappen van de ULB. De inhoud van de tekst 
is de verantwoordelijkheid van de auteurs. Wat betreft het laatste deel over de parlementen van morgen is de 
synthese geschreven door de parlementaire diensten op basis van projecten van studenten.
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In een democratisch systeem is het politiek leven georganiseerd rond drie 

machten:

•  De wetgevende macht: deze wordt uitgeoefend door het parlement, 
met als doel wetten te ontwerpen die het leven in een land organiseren. 

•  De uitvoerende macht: deze wordt uitgeoefend door de regering die de 
beslissingen uitvoert, gestemd binnen het parlement, en nieuwe wet-
ten voorstelt. 

•  De rechterlijke macht: deze wordt uitgeoefend door de rechtbanken 
en tribunalen die waken over de toepassing van de wetten en sancties 
oplegt als ze niet worden gerespecteerd. 

Deze drie machten zijn strikt gescheiden en autonoom. Dit principe van 
scheiding der machten is absoluut vereist in een democratisch systeem 
vermits elk van hen de macht van de andere twee beperkt: het parle-
ment kan een regering ontslaan die de toepassing van haar functie te bui-
ten gaat, net zoals de rechterlijke macht verkozenen kan vervolgen als zij 
hun bevoegdheid overtreden. Dit systeem noemt men het evenwicht der 
machten; het belet de ene macht om zich boven de andere te stellen, en 
garandeert dus een democratisch systeem.

Een van die drie machten, de wetgevende macht, wordt uitgeoefend in 
het parlement. Het parlement bestaat uit leden verkozen door alle bur-
gers, en zij vertegenwoordigen de wil van het volk. De vertegenwoordigers 

die in het parlement zetelen zijn verplicht de diversiteit van de meningen 
aanwezig in een maatschappij te vertegenwoordigen en beslissingen te 
nemen in het algemeen belang van een gemeenschap. 

« Gezien het parlement het verkozen orgaan is dat de 
maatschappij vertegenwoordigt in al haar diversiteit, 

is het meer dan welke andere (macht) geroepen een 
compromis te vinden tussen tegenovergestelde interesses 

en de verwachtingen van verscheidene groepen en 
gemeenschappen, door middel van democratische 

middelen gebaseerd op dialoog2».

Vandaar dat de leden van het Federaal Belgisch Parlement (“Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van België”) worden verkozen om de totale 
Belgische bevolking te vertegenwoordigen (en niet enkel de kiezers) en 
wetten te stemmen die zullen worden toegepast op legale wijze voor alle 
Belgische burgers. Tegelijkertijd, en rekening houdend met de federale 
structuur van de huidige Belgische staat, waarbij de regio’s wettelijke 
bevoegdheden hebben, zijn de verkozenen van het Brussels Parlement 
verplicht het geheel van de bevolking in het Brussels Gewest te vertegen-
woordigen en wetten te stemmen die op conforme manier toepasselijk 
zijn op alle burgers die in dit gewest wonen. 

1. Wat is een parlement? 

2. Parlement et démocratie au Vingt-et-unième siècle. Guide de bonnes pratiques, Union Interparlementaire, 2006, p.15.
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De geschiedenis van alle parlementen ter wereld achterhalen is praktisch 
onmogelijk. We hebben er de voorkeur aan gegeven een reeks historische 
breekpunten te belichten die het mogelijk maken de politieke en histori-
sche ontwikkeling van de parlementaire instelling te begrijpen.

A. 2000 VOOR CHRISTUS – DE EERSTE PARLEMENTAIRE SPOREN

Volgens bepaalde wetenschappelijke onderzoekers3, gaan de allereerste 
sporen van een primitieve vorm van parlement terug tot meer dan 4000 
voor onze jaartelling. Dat is toch wat archeologische ontdekkingen, ge-
vonden in het Oude Mesopotamië (het huidige Irak) suggereren.  Deze 
primitieve vormen van parlement zouden ontstaan zijn uit de wil van de 
toenmalige Babylonische autoriteiten om de eenheid van hun territorium 
te behouden. Die stond namelijk onder druk als gevolg van een groeiende 
uitbreiding die gepaard ging met een verhoogd aantal conflicten tussen 
burgers. De gestadige groei van hun gebied maakte het noodzakelijk hun 
rechterlijk apparaat te decentraliseren. Door middel van een vergadering 
van burgers, ging het hier vooral om het sneller kunnen afhandelen van 
interne conflicten en recht te kunnen spreken op een uniforme wijze, ver 
verwijderd van de hoofdstad. Elke mannelijke stadsburger mocht eraan 
deelnemen en de vergadering kon verschillende soorten sancties uitvaar-
digen, vastgelegd in het koninklijk wetboek (Codex Hammurabi), gaande 
van zweepslagen tot de doodstraf. Geleidelijk aan werd in verscheide-
ne steden een Raad van Ouderen opgericht die oorlogsverklaringen of 
vredesonderhandelingen stemden. De opkomst van burgerraden in het 

Oude Mesopotamië wordt door sommigen dus gezien als een primitieve 
vorm van het moderne parlement, hoewel anderen dat ontkennen omdat 
ze nog te ver verwijderd waren van het democratisch ideaal dat deze in-
stelling tegenwoordig inhoudt en meer een oligarchische vorm aannam. 

Verdere sporen van “proto-parlementen” worden eveneens naar voor ge-
schoven door onderzoekers van het antieke Fenicië (het huidige Libanon) 
(1200 voor Christus)4. De economische maatschappij van de Feniciërs 
functioneerde in een stadstaten-systeem waarbij commerciële expansie 
belangrijk was; het steunde grotendeels op zeevaarders die de zeeën 
doorkruisten en talrijke kostbaarheden naar hun stadstaat brachten. Hun 
economische rol was dermate essentieel voor de welvaart van de stad-
staat dat ze meer en meer het recht opeisten om invloed uit te oefenen 
op de beslissingen van de verdeling van die rijkdommen. 

Zo ontstonden de eerste burgerraden. De stad Sparta is emblematisch 
voor de opkomst van burgerraden, vooral om economische redenen.

B.  DE EERSTE HALVE CIRKELS VAN GRIEKENLAND EN HET OUDE 
ROME.

De eerste halfronden ontwikkeld door de Grieks-Romeinse beschavingen 
zijn zeker de meest gekende bij het grote publiek. Dit archeologisch erf-
goed vertaalt de eerste vormen van democratie. Nochtans gaat het over 
twee soorten democratie gebaseerd op een logisch verschil.

Enerzijds, wordt het Oude Griekenland aanzien als de bakermat van de 
rechtstreekse burgerlijke en participerende democratie5. In Athene is de 

2. Waar komen parlementen vandaan?   

Waar komen parlementen vandaan? 

3.  Jacobsen, T., 1943, Primitive democracy in Ancient Mesopotamia, Journal of Near Eastern Studies, n°3, Vol. II, pp. 
159-172.

4.  Stockwell, S., 2011, “Before Athens: Early Popular Government in Phoenicia and Greek City-States”, in Isakhan I., 
Stockwell S. (eds), The secret history of democracy, Palgrave, New-York, p. 47.
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Acropolis agora eerst en vooral een plaats voor informeel debat tussen 
burgers.  Langzaamaan echter wordt haar politieke rol geïnstitutionali-
seerd. De Hervormingen van Clisthenes s (508 voor Christus) leiden tot 
het ontstaan van de “Volksvergadering van Athene” (ἐκκλησία – Ecclesia), 
volgens haar benaming in tal van teksten uit de oudheid. Ze wordt de 
meest centrale instelling. Alle mannen (de vrouwen worden dus terzijde 
gelaten) die ouder zijn dan 30 jaar (men sluit hier terug een groot deel van 
de bevolking uit als men rekening houdt met de toenmalige lagere levens-
verwachtingen) beschikken over het Atheense burgerschap (duizenden 
slaven worden dus uitgesloten) en mogen deelnemen aan de debatten. 
Om de legitimiteit tussen alle burgers te verzekeren, worden de politieke 
verantwoordelijken dikwijls gekozen via loting in plaats van door stem-
ming, en dit op regelmatige basis. In dit opzicht is de Atheense democra-
tie niet representatief, maar het is wel een eerste vorm van rechtstreekse 
democratie.

Anderzijds was de Romeinse Republiek gebaseerd op haar eigen wetge-
vende macht, die het laatste woord had bij de verkiezing van magistraten, 
de afkondiging van nieuwe statuten, de toepassing van de doodstraf, de 
oorlogs- en vredesverklaringen en de creatie of ontbinding van allianties6. 
Bovendien controleerde de Romeinse Senaat het economisch beleid en 
het kapitaal; het beheerde de administratie en beïnvloedde strategische 
beslissingen over het buitenlands beleid7. In veel opzichten kan men de 
Romeinse periode als beslissend beschouwen in het ontstaan van het mo-
dern parlementair systeem, gebaseerd op een democratie door vertegen-
woordigers. 

Waar komen parlementen vandaan? 

5. Dunn, H., 2005, Democracy : a History, New York, Atlantic Monthly Press, p. 24
6. Abbott, F., 1901, A History and Description of Roman Political Institutions, London, Elibron Classics
7.  Byrd, R., 1995, The Senate of the Roman Republic, US Government Printing Office Senate Document, pp. 103-123

Acropolis - Griekenland
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macht van geestelijken en de adel, maar ook om de cohesie te versterken 
na verhoogde dreigingen vanuit Portugese en Castiliaanse hoek. Koning 
Alfonso IX was genoodzaakt zijn macht uit te breiden en te verstevigen en 
besluit daarom de burgers van de middenklasse op te nemen in de raden. 
Aanvankelijk georganiseerd op een ad-hoc basis, vergaderen deze raden 
steeds regelmatiger en zorgen ze voor een tijdelijke continuïteit van deze 
eerste parlementaire vorm. Onder invloed van de raden worden meerde-
re grondrechten vastgelegd zoals de onschendbaarheid van de woonst, 
het recht op privé-eigendom, het recht om in beroep te gaan bij het hof 
van justitie om zich te verzetten tegen de koning, en ook het verplichten 
van de koning om de vergadering te raadplegen voor hij ten oorlog trekt12. 

Op dezelfde manier beperkte het institutioneel systeem de koninklij-
ke macht, in de koninkrijken van de kroon van Aragon (het huidige Ca-
talonië). Rond 1280 kan men de rechtbanken in het prinsdom Catalonië 
(“Corts Catalanes”) dus beschouwen als de eerste parlementaire organen 
in Europa die de koning formeel verbieden om eenzijdig wetten op te leg-
gen. In de daaropvolgende eeuwen, stelden deze rechtbanken uitgebrei-
de voorschriften op om hun interne werking te regelen en burgerrech-
ten te waarborgen. In 1481 bekrachtigden de Catalaanse rechtbanken de 
“Constitució de l'Observança”, waardoor de koning en zijn officieren wor-
den onderworpen aan de wetten van het Catalaans prinsdom13. 

Op relatief gelijkaardige wijze is Simon de Montfort een historische figuur 

C. DE MIDDELEEUWEN EN DE EERSTE PARLEMENTEN

De eerste parlementen gaan terug tot de middeleeuwen. Drie emblemati-
sche voorbeelden verdienen hier verdere aandacht. Het Althing in IJsland 

gecreëerd in 930, het Koninkrijk van Cortes de Leon in Spanje, en Simon 
de Montfort in Engeland allebei in de 12de eeuw. 

Het Althing is sinds 930 het Parlement van IJsland. Aanvankelijk kwam het 
Althing bijeen in Pingvellir, wat betekent “dingvelden”8 (de velden van het 
parlement), een veertigtal kilometers van de hoofdstad Reykjavik.  

Als een van de oudste, zelfs nadat het de associatie met Noorwegen en 
Denemarken had overleefd, beschouwt men het wetgevend apparaat 
van IJsland als de eerste versie van een formeel parlementair systeem. In 
1844 werd het verplaatst naar Reykjavik; het telt 63 zetels en vertegen-
woordigt dus een van de eerste modellen van de parlementaire democra-
tie in Europa9. 

Volgens UNESCO10 is de oudst gekende schriftelijke informatie over het 
Europees parlementair systeem echter te vinden in het middeleeuwse 

Spanje onder Alfonso IX. De koning van Leon (het huidige Spanje) legde in 
1188 bij decreet de “koninklijke raad” (Curia Regia) vast. Deze weerspie-
gelt een oorspronkelijk administratief regeringsmodel en formaliseert de 
participatie van het volk voor het nemen van beslissingen op het hoogste 
niveau, met de koning, de kerk en de adel; dit gebeurt voor de eerste 
keer via verkozen vertegenwoordigers in de grote steden11. In feite werd 
deze vernieuwing gesteund om het hoofd te bieden aan de groeiende 

Waar komen parlementen vandaan? 

12.  Carlyle, R., & Carlyle, A., 1950, A History of Mediæval Political Theory in the West, Vol. 5, New York, Barnes & 
Nobles Publisher

13.  Sabaté, F., 2015, « L’idéal politique et la nation catalane : la terre, le roi et le mythe des origines », dans Genet, 
J.-P., La Légitimité Implicite, Paris, La Sorbonne, pp. 85-140

8. A short history of Alþingi - the oldest parliament in the world, European Youth Portal
9.   Byock, J, 2002, “The Icelandic Althing: Dawn of Parliamentary Democracy”, dans Fladmark, J. (ed.), Heritage and 

Identity: Shaping the Nations of the North, Shaftesbury, Donhead, pp 1-18.
10.  The Decreta of León of 1188 - The oldest documentary manifestation of the European parliamentary system, 

UNESCO Memory of the World (online document), 2013.
11.  Malden, H., 1917, Magna Carta Commemoration Essays, London, Royal Historical Society, http://oll.libertyfund.

org/titles/339
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erkend als een van de stichtende grondleggers van het representatief sys-
teem, meer bepaald voor het opzetten van een embryonaal parlemen-
tair systeem in Engeland vanaf 1258. Om zijn politieke macht na een tur-
bulente periode te stabiliseren, is hij vooral beroemd voor het invoeren 
van twee parlementen die beslissingen namen14. Het eerste had als doel 
de toenmalige koning alle autoriteit te ontnemen door de ridders en de 
bourgeoisie te laten deelnemen aan de besluitvorming in het koninkrijk. 
Het tweede beoogde ook de gewone burgers van de steden te betrekken 
bij de besluitvorming. In die zin heeft hij de beginselen van een systeem 
van vertegenwoordiging neergezet, wat zal leiden tot de oprichting van 
het Lagerhuis in de 14de eeuw. Later zal de rol van het parlement versterkt 
worden door de “Bill of Rights” (1689). Dit document legde een aantal 
burgerlijke vrijheden vast, verduidelijkte de regels over de opvolging van 
de Britse kroon en baande de weg naar een grondwet die de Britse par-
lementaire instelling tot een centrale en overheersende macht zou ma-
ken15. 

Tot slot, verwijzen sommige bronnen ook naar de politieke geschiedenis 
van Zweden en Finland bij het bespreken van het ontstaan van parlemen-
ten. Inderdaad, het tijdperk van vrijheid na de Grote Noordelijke Oorlog 
(1700-1721) is een periode die samenvalt met een overgang naar parle-
mentair bestuur en een toename van de burgerrechten in deze Scandina-
vische landen16. De rol van de monarchie is verzwakt en alle macht berust 
bij het volk, dat vertegenwoordigd wordt door het parlement (Riksdag)17. 

Parlement - Zweden

Deze laatste bestaat uit vier onafhankelijke vergaderingen, elk met hun 
eigen presidenten en verkozen vertegenwoordigers: één voor de adel, de 
clerus, de bourgeoisie en de boeren. De tegengestelde belangen van deze 
vier onafhankelijke vergaderingen, die apart zetelden en beraadslaagden, 
gekoppeld aan hun wederzijdse jaloezie, maakten het wetgevend werk 
extreem moeilijk. Geen enkele maatregel kon wet worden totdat het de 
goedkeuring had gekregen van ten minste drie van de vier vergaderingen. 
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14.  Jobson, A., 2012, ‘The First English Revolution: Simon de Montfort, Henry III and the Barons’ War, London, 
Bloomsbury, pp. 173-4. 

15.  Kopstein, J., Lichbach, M., Hanson, S. (eds.), 2014, Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a 
Changing Global Order, Vol. 4, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 37-39.

16.  Roberts, M., 2003, The Age of Liberty: Sweden 1719-1772, Cambridge : Cambridge University Press.
17.  Wolff, C., 2007, « Aristocratic republicanism and the hate of sovereignty in 18th-century Sweden », Scandinavian 

Journal of History, n°32, vol. 4, pp. 358-375.
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Meerdere aspecten moeten worden bekeken om de werking van een 
parlement te begrijpen: doeltreffendheid (bv. gestemde wetten), toegan-
kelijkheid (bv. voor geïnteresseerde burgers en groepen), verantwoor-
delijkheid (bv. ten opzichte van de twee andere machten), transparan-
tie, of vertegenwoordiging18. Wij leggen de focus op drie invalshoeken. 
Vooreerst de principes van representatie (3.1.), waarbij we het univer-
seel stemrecht bespreken, de relatie tussen burgers en afgevaardigden, 
het stemsysteem en de vertegenwoordiging van minderheden. Daarna 
het politiek milieu waarin de instelling werkt en de parlementaire acti-
viteit (3.2.). Wij observeren de vrijheid om te informeren en zichzelf te 
informeren, de vertrouwensrelatie met de afgevaardigden en de vrijheid 
van vereniging, vergadering en meningsuiting. Tenslotte, bekijken we de 
schikking van de plenaire zalen (3.3.): tegenovergestelde banken, in half-
rond, als hoefijzer, cirkelvormig of als klaslokaal.

Belangrijke opmerking hier is dat een steekproef van dertig parlemen-
ten werd gefundeerd op basis van variaties op deze verschillende criteria 
teneinde een parlementen-panel te bekomen, representatief voor de ver-
schillende realiteiten en bestaande politieke culturen wereldwijd (men 
wou zich niet beperken tot westerse modellen en "vormen" van parle-
ment).

3.  Hoe een Parlement observeren 
“van binnenuit”?    

18.  Parlement et démocratie au Vingt-et-unième siècle. Guide de bonnes pratiques, Union Interparlementaire,  
2006, p.10.

Europees Parlement - Brussel
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3.1  Wat is het representatie-principe?
Het representatie-principe duikt op als centraal beginsel in de politiek van 
de westerse natiestaten aan het eind van de 19de eeuw en in de loop van 
de 20ste eeuw19. Met representatie bedoelt men dat "de wetgevende orga-
nen - het parlement - en de uitvoerende - de regering – de meningen ver-
tegenwoordigen van de vertegenwoordigers, hoofdzakelijk door middel 
van het keuzeprincipe20". Het parlement is dus samengesteld uit leden, 
gekozen door de bevolking door middel van verkiezingen. De verkiezings-
reeksen zijn uiteindelijk “het fundament van de vertegenwoordiging van 
meningen en de legitimiteit van het democratisch systeem”21. In een de-
mocratische samenleving moeten verkiezingen concurrerend zijn, in die 
zin dat verscheidene partijen en kandidaten, die verschillende politieke 
krachten vertegenwoordigen, tegenover elkaar moeten kunnen staan. 
Op die manier helpen ze conflicten in de samenleving tot rust te bren-
gen, ideeënoverleg te organiseren en laten ze de bevolking toe om die 
individuen te kiezen die zij het beste achten hen te vertegenwoordigen. 
Dit in tegenstelling tot autoritaire systemen waarbij de verkiezing (als ze 
bestaat) een van de instrumenten is die de uitvoerende macht (vaak de 
enige) gebruikt om zich te legitimeren. De leden van een dergelijk verko-
zen parlement vertegenwoordigen dus noch de stem van het volk, noch 
de pluraliteit van meningen in de samenleving, en de oppositie is vaak 
beperkt tot kanalen buiten het parlement om zich te uiten. In die zin wijkt 
dit type parlement af van het democratisch vertegenwoordigingsprincipe 
en is representativiteit zeer zwak.

Om de vertegenwoordiging van burgers in verschillende parlementen te 
vergelijken, en te kunnen begrijpen in hoeverre het parlement represen-

tatief is voor de bevolking, kunnen vier criteria in verder detail worden 
onderzocht: 

•  de universaliteit van het stemrecht (wie is stemgerechtigd bij de parle-
mentsverkiezingen?),

•  de afstand tussen burgers en hun vertegenwoordigers (wat is de ver-
houding tussen het aantal burgers en het aantal afgevaardigden?),

•  het kiesstelsel (hoe is de verkiezing georganiseerd en wat zijn de conse-
quenties voor de vorming van het parlement?),

•  het bestaan van mechanismen voor de vertegenwoordiging van minder-
heden (gendergelijkheid, voorbehouden zetels voor minderheidsgroe-
pen, enz.). 

In de context van de tentoonstelling, geeft een vergelijking van deze vier 
criteria voor elk van de gekozen parlementen een idee van hun represen-
tativiteit, dat wil zeggen, of ze hun bevolking wel degelijk "goed" verte-
genwoordigen.

A. HET UNIVERSEEL STEMRECHT 

De aanwezigheid van universeel stemrecht is een eerste essentiële maat-
staf om het democratisch en representatief karakter van een parlement 
te kunnen beoordelen.  Het algemeen kiesrecht veronderstelt dat elke 
burger het recht heeft te stemmen, zonder voorwaarden en zonder be-
perking qua ouderdom, gender, herkomst of seksuele geaardheid. In de 
meeste westerse landen krijgt een burger die 18 jaar is geworden auto-
matisch het recht deel te nemen aan de verkiezingen en zijn vertegen-
woordigers te kiezen.  België is een van de weinige landen waar de op-
komstplicht geldt. 

Hoe een Parlement observeren  
“van binnenuit”? 

19.  Delwit, P., 2018, Introduction à la Science politique, Bruxelles, Editions de l’Université libre de Bruxelles, p. 126.
20.  Idem. 
21.  Idem, p.127.
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Tot het eind van de Tweede Wereldoorlog was het stemrecht voorbe-
houden aan mannen en politieke, economische of culturele elites. Deze 
moesten een cijns betalen om het stemrecht te verkrijgen22. Na verloop 
van tijd werd de cijns afgeschaft en kregen vrouwen hetzelfde stemrecht 
als mannen. Het recht werd dan ook universeel.

In 2005 was Koeweit het laatste land om het universeel stemrecht te be-
krachtigen; voordien hadden vrouwen geen stemrecht of mochten niet 
deelnemen aan de verkiezingen. Het beginsel van algemeen stemrecht 
op zichzelf is geen garantie voor het democratisch karakter van een natie 
en haar parlement23. Er bestaan talrijke voorbeelden van dictators ver-
kozen in landen waar het stemrecht is toegekend aan de hele bevolking 
(bv: Oezbekistan, Turkmenistan, Azerbeidzjan, Burundi, Rwanda, Equato-
riaal-Guinea, enz.).

B.  DE VERHOUDING TUSSEN BURGERS EN HUN 
VERTEGENWOORDIGERS

Een andere manier om de representativiteit van een parlement te bena-
deren is meten hoe dicht de vertegenwoordigers bij de kiezers staan. Hier-
voor kan men een indicator gebruiken om het gemiddeld aantal burgers per 
vertegenwoordiger weer te geven.  Dit criterium is dus relatief gemakkelijk 
te interpreteren: hoe meer parlementsleden een groot aantal kiezers ver-
tegenwoordigen, hoe groter de afstand met hun kiezers. Omgekeerd wordt 
algemeen aangenomen dat als een vertegenwoordiger een kleiner aantal 
burgers vertegenwoordigt, hij dichter bij hen zal staan en beter in staat zal 
zijn hun bekommernissen en meningen te kennen en over te brengen bin-
nen het halfrond.

22. Delwit, P., 2018, Ibid., p. 131. 
23.  Hermet, G., 1997, La Démocratie, Paris, Flamarion
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C. HET KIESSTELSEL 

Het kiesstel is eveneens een belangrijk maatstaf vermits het raakt aan de 
manier waarop het aantal stemmen van de kiezers wordt vertaald naar 
zetels binnen het parlement. Het laat de stemmentelling toe van de aan-
geduide verkozenen. Elke kiezer heeft een stem en kiest om die te geven 
aan een of meerdere kandidaten of politieke partijen volgens de electora-
le regels van elk land. Vervolgens worden de stemmen geteld en samen-
gevoegd om de verdeling van de stemmen per partij en per kandidaat te 
kennen.  

•  In een rechtstreeks kiesstelsel worden de partijen of kandidaten recht-
streeks verkozen in functie van de stemmen (bv: België).

•  In een onrechtstreeks kiesstelsel stemmen de kiezers voor tussentijdse 
kandidaten die dan hun stem geven aan een kandidaat of partij. Bij-
voorbeeld bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten stem-
men de kiezers eerst voor de kiesmannen van de grote partijen. Hun 
aantal wordt bepaald door de bevolking van elke staat. In een tweede 
fase stemmen deze grote kiesmannen op hun beurt voor de President 
van de Verenigde Staten. 

Hoewel het principe van algemeen stemrecht nu algemeen aanvaard 
wordt in representatieve democratieën, geldt dit niet voor de keuze van 
stemmethode. Deze laatste blijkt een slimme mix te zijn van nationale 
politieke geschiedenis, vertegenwoordigingsbehoeften en partijopinie. 
Kiesstelsel kunnen ook veranderen in de loop der tijd. Zo kende Frank-
rijk sinds 1871 maar liefst een tiental belangrijke veranderingen terwijl 
het Verenigd Koninkrijk hetzelfde stelsel gebruikt dat in de 18de eeuw in 
voege kwam. 

Buiten het rechtstreeks karakter, kan men ook een onderscheid maken 
tussen meerderheids-, proportionele of gemengde kiesstelsels:  

•  Het meerderheidsstelsel is de oudste manier om kandidaten te kiezen: het 
gaat hier over het toewijzen van één zetel (enkelvoudig) of meerdere zetels 
(meervoudig) aan de persoon die de meeste stemmen heeft behaald. Dit 
kan gebeuren in één stemronde (bv: Groot-Brittannië) of in twee stemron-
des (bv: Frankrijk). 

•  Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging is eenvoudig als prin-
cipe – het percentage behaalde zetels is evenredig met het percentage 
behaalde stemmen – maar complex in de uitvoering. Het ontwikkelde 
zich samen met de rol van de politieke partijen: het gaat hier minder 
over het stemmen voor een persoon dan voor een partij of een pro-
gramma. Zo bestaan er talrijke methodes om de stemmen te verdelen in 
landen die opteerden voor evenredige vertegenwoordiging. Bovendien 
bestaat er meestal een kiesdrempel om een verdeling van de zetels te 
kunnen verkrijgen. Afhankelijk van de kenmerken per land, heeft deze 
drempel een verschillende invloed op de parlementaire vertegenwoor-
diging. Een drempel, vastgelegd op 5% zoals in Duitsland en België, sluit 
weinig nationale partijen uit, terwijl het in jonge democratieën met zeer 
veel partijen een groot deel van de vertegenwoordiging zou kunnen uit-
sluiten.  

•   Tenslotte is er het gemengd stelsel, dat elementen overneemt van zowel 
het meerderheidsstelsel als het evenredigheidsstelsel. Het combineert dus, 
zij het met een grote diversiteit, de twee systemen. Het doel is de voorde-
len van beide methodes te combineren en de nadelen te beperken.
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D. VERTEGENWOORDIGING VAN MINDERHEDEN 

Aangezien het aan de parlementen is om minderheden te erkennen en 
hun juridische status (specifieke voorschriften) te bepalen, is de plaats en 
inclusie van minderheden in het parlement een belangrijk criterium om 
de representativiteit ervan te meten, maar ook en vooral zijn democrati-
sche aard. We hebben dit criterium getoetst aan drie indicatoren.

Vooreerst buigen we ons over de gendergelijkheid en de vertegenwoordi-
ging van vrouwen in het halfrond. Geruime tijd was het publiek en voor-
al het politiek aspect enkel voorbehouden aan mannen. Langzamerhand 
verkregen vrouwen stemrecht en het recht om te zetelen in het parle-
ment. Volgens cijfers van de Interparlementaire Unie blijft het aantal 
vrouwen in parlementen een opvallend pijnpunt; gemiddeld zetelen am-
per 16,4% van de vrouwen in parlementen wereldwijd24. Het gaat er hier 
dus om, het totaal aantal vrouwelijke afgevaardigden met betrekking tot 
het totaal aantal verkozenen in het betrokken parlement in perspectief 
te plaatsen. Hoe meer dit toeneemt, hoe meer we kunnen stellen dat 
het parlement de neiging heeft om representatief te zijn ten aanzien van 
het gendervraagstuk. Bijvoorbeeld, als België niet al te slecht scoort op 
dit vlak (34,9% vrouwen in 2012 vergeleken met 32% in 2006), belet dit 
niet dat het onlangs nieuwe regels invoerde om een meer evenwichtige 
vertegenwoordiging te verkrijgen tussen mannen en vrouwen, door mid-
del van een “rits” systeem op de kieslijsten, die een afwisseling van man/
vrouw opleggen. 

Parlement - Roemenië
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Een ander aspect is de jongerenintegratie in het parlement. Op basis van 
gegevens van de Interparlementaire Unie, vermelden we het aantal par-
lementsleden van 40 jaar en jonger in elk halfrond. Uiteraard variëren 
de electorale regels van staat tot staat, evenals de drempels om in aan-
merking te komen. Toch blijft het een goede indicator voor de openheid 
en representativiteit van parlementen met betrekking tot een specifieke 
minderheid  -  jongeren  -  aangezien de politiek vaak het domein is van 
burgers uit de oudere leeftijdsgroepen. Om de indicator te interpreteren, 
kan worden aangenomen dat hoe hoger het percentage jonge afgevaar-
digden in een parlement, hoe beter het deze minderheid van de bevol-
king vertegenwoordigt.

Tenslotte moeten in de meeste Westerse parlementaire democratieën de 
sociaal culturele minderheden worden gerespecteerd en mechanismen 
kunnen worden geïntegreerd om hun vertegenwoordiging in het halfrond 
te verzekeren. “De representatieve democratie is dus niet de zuivere en 
eenvoudige toepassing van het meerderheidsbeginsel25”. Ideologische, 
religieuze of culturele minderheden moeten ook een plaats hebben in 
het parlement, hetzij door hun zetels in het halfrond te garanderen, of 
hun rechten te beschermen. Zo heeft bijvoorbeeld Canada wetten goed-
gekeurd die mechanismen introduceren ter vertegenwoordiging van de 
Franstalige minderheden of autochtone gemeenschappen in Québec in 
het nationaal parlement. Een manier om de vertegenwoordiging van min-
derheden kwantitatief te meten, is het aantal minderheidszetels op het 
totaalaantal zetels in het juiste perspectief te plaatsen. Hoe meer deze 
indicator toeneemt, hoe meer we kunnen stellen dat de minderheden 
“goed” vertegenwoordigd zijn.

3.2.  Wat is de extra-institutionele context 
van de parlementaire werking? 

Indicatoren van vertegenwoordiging nagaan volstaat niet om te bepalen of 
de activiteit van een parlement een democratisch systeem weerspiegelt of 
niet. Het is noodzakelijk om dit uit te breiden en de politieke context te be-
kijken waarin de parlementaire instelling evolueert. Respect voor verschil-
lende fundamentele vrijheden of de corruptiegraad laat toe deze politieke 
context buiten het halfrond beter te bevatten. We hebben drie criteria ge-
selecteerd die een grootschalige vergelijking mogelijk maken.

A. VRIJHEID OM TE INFORMEREN EN GEÏNFORMEERD TE WORDEN 

Om op de hoogte te blijven van de parlementaire activiteit, moeten bur-
gers zich vrij kunnen informeren bij onafhankelijke en autonome media. 
Als de pers wordt gemuilkorfd en burgers moeilijk toegang krijgen tot het 
wetgevend proces, het stemmen van wetten en het uitoefenen van het 
mandaat van hun vertegenwoordigers, dan is het systeem niet democra-
tisch. Toegang tot meervoudige informatie is een onderdeel van de es-
sentiële grondslagen van het democratisch politiek leven. Wij verwijzen 
hier naar de persvrijheidsindex van Verslaggevers Zonder Grenzen 201826. 
Deze index is gebaseerd op een onderzoek onder deskundigen in 180 
landen en een reeks kwantitatieve gegevens over geweld en geweldda-
dige acties tegen journalisten gedurende een jaar. De informatie in deze  
index omhelst de onafhankelijkheid van de media, politiek pluralisme, de 

25. Delwit, P., 2018, Ibid., p.139 26. Reporters without borders, “Ranking 2018”, https://rsf.org/en/ranking
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mediaomgeving en zelfcensuur, het wetgevend kader, transparantie en 
de infrastructuur waarop nieuws en informatie zijn gebaseerd. Hoe beter 
een land is geplaatst (best = 1/180), hoe meer men dit land als vrij kan 
beschouwen vanuit het oogpunt van de verspreiding van politieke infor-
matie. 

B. VERTROUWENSRELATIE MET VERTEGENWOORDIGERS

Om de sociaal-politieke context te begrijpen is het onontbeerlijk de ver-
trouwensrelatie te bekijken tussen burgers en afgevaardigden. Als de 
burgers menen dat hun afgevaardigden vooral hun eigen individueel of 
collectief belang dienen, dan verliest de rol van het parlement zijn be-
tekenis. Het vertegenwoordigt niet langer de wil van het volk maar de 
belangen van een minderheid. Om dit te kunnen meten hebben we de 
Corruptie-index van Transparency International gebruikt. Dit onderzoek 
omvat 180 landen. Het bevraagt en meet of burgers menen dat hun afge-
vaardigden eerlijk en transparant zijn in hun vertegenwoordigende func-
tie. Net zoals voor de persvrijheid, geldt het principe van hoe zwakker 
de index, wat een goede ranking betekent, hoe hoger het vertrouwen in 
publieke organisaties en politici.

Parlement - Hongarije
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C. VRIJHEID VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Tot slot, om de politieke context buiten het parlement en zijn democra-
tische aard te behandelen, is het belangrijk te kijken naar wat er op het 
niveau van de samenleving gebeurt.  De internationale NGO CIVICUS de-
finieert de maatschappelijke ruimte als "het eerbiedigen van de wet en 
de praktijk van vrijheid van vereniging, vergadering en meningsuiting27". 
Uitgaande van deze definitie worden naties rangschikt volgens vijf maat-
schappelijke mogelijkheden28:

•  Open: de staat beschermt en garandeert de vrijheid in de openbare 
ruimte voor alle burgers. Regels beschermen de vrijheid van vereniging, 
meningsuiting en vergadering. De politie speelt een beschermende rol 
in de publieke ruimte en de media zijn vrij en onafhankelijk.

•  Begrensd: de staat beschermt en garandeert de vrijheden in de open-
bare ruimte, maar er zijn gevallen van schending van rechten. Iedereen 
geniet van rechten, maar er is sprake van intimidatie, aanhoudingen 
of aanvallen op mensen die de macht bekritiseren. Demonstraties zijn 
toegestaan, maar er zijn meldingen van overmatig gebruik van geweld 
(zoals traangas).

•  Belemmerd: de openbare ruimte wordt algemeen bestreden door de 
heersende macht die een combinatie van juridische en praktische be-

perkingen oplegt bij het uitoefenen van de fundamentele rechten. Er 
zijn maatschappelijke organisaties, maar de autoriteiten controleren 
deze of leggen een absurd administratief beheer op. Media autonomie 
is beperkt en journalisten hanteren zelfcensuur om fysieke of gerechte-
lijke vervolging te vermijden.

•  Onderdrukt: de openbare ruimte is grotendeels begrensd. Individuen 
en leden van het maatschappelijk middenveld die de macht bekriti-
seren kunnen worden gemonitord, lastiggevallen, geïntimideerd, ge-
vangengenomen, vervolgd of ter dood veroordeeld. Maatschappelijke 
organisaties bestaan maar zijn onderworpen aan de controle van de 
politieke macht.

•  Gesloten de sluiting van de openbare ruimte is totaal, zowel in de wet 
als in de praktijk. Het land is geteisterd door een klimaat van angst en 
geweld waardoor geen tegenmacht kan ontstaan.

Aan de hand van deze indexgegevens was het mogelijk om elk van de par-
lementen die voor de tentoonstelling werden geselecteerd, te koppelen 
aan een type maatschappelijk middenveld (glijdende schaal), waardoor 
informatie over het niet-institutionele landschap voor bezoekers werd ge-
diversifieerd.

27. Officiële CIVICUS webstek, Hoofdstuk “Methodology”, https://monitor.civicus.org/methodology/
28. Officiële CIVICUS webstek, Hoofdstuk “Ratings”, https://monitor.civicus.org/Ratings/
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3.3.   Waarom zijn er verschillende 
zetelopstellingen binnen het parlement?

Het parlement is de ruimte waar de politiek letterlijk vorm krijgt. Daar-
binnen ontstaan collectieve beslissingen in een specifieke context, waar-
bij relaties tussen verschillende politieke actoren worden georganiseerd 
via de architectuur. De parlementaire activiteiten spelen zich af in een 
sterk aantal verschillende opstellingen, waar de zetels van parlementsle-
den op allerhande manieren worden geschikt als vertaling van verschil-
lende manieren om zich de ruimte toe te eigenen en het debat tussen 
parlementsleden te voeren. Hieruit volgt dat de architectuur van politieke 
vergaderzalen niet alleen een abstracte uitdrukking is van een politieke 
cultuur: ze neemt ook deel aan de politiek. Of de parlementariërs nu "één 
zwaardlengte" van elkaar verwijderd zijn (zoals in het Verenigd Konink-
rijk), of georganiseerd in opeenvolgende rijen (zoals in de Kamer van Af-
gevaardigden in Brazilië), of zitten op comfortabele wentelende stoelen 
(zoals in Nederland), het parlementair debat zal in een totaal andere sfeer 
evolueren en een politieke cultuur overbrengen gevormd door deze con-
figuratie.

Daarom biedt het traceren van de verschillende vormen van ruimtelijke 
organisatie van de plenaire kamers van een parlement de mogelijkheid ze 
te verbinden met hun politieke cultuur. In deze ruimtes worden trouwens 
ideeën over de toekomst van de samenleving naar voor gebracht en be-
sproken.

Ondanks aanzienlijke regime verschillen en politieke systemen, blijkt vol-
gens een analyse van de 193 landen erkend door de Verenigde Naties29, 
dat voor alle landen een bepaald parlement kan worden geïdentificeerd. 
Uiteindelijk komen wereldwijd vijf belangrijke hoofdvarianten naar voor: 
(a) tegenovergestelde banken geïnspireerd op de middeleeuwse konink-
lijke hoven, (b) de neoklassieke halve cirkel (19de eeuw) van de Europese 
natiestaten, (c) het hoefijzer, wat een hybride vorm is van de voorgaande 
twee, (d) de cirkel die zeker de zeldzaamste vorm van rangschikking is, en 
(e) het klaslokaal, voornamelijk te vinden in autoritaire regimes.

29. XML, 2017, Parliament, Amsterdam, XLM Publisher. 
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A. TEGENOVERGESTELDE BANKEN

Dit model is geboren uit de Engelse politieke tradi-
tie. Aanvankelijk herinnert het echter aan het onde-
mocratisch verleden van Groot-Brittannië. Het bi-
nair parlement verwijst naar het tijdperk wanneer 
twee informele groepen de Koning van Engeland 

mochten adviseren: de clerus en de adel. Toen het Grote Handvest van 
1215 de verdeling van de macht tussen de Koning en zijn ondergeschik-
ten bekrachtigde werd de status van de vergadering opwaarts herzien. De 
eerste vergaderingen vonden plaats in een kerk waar de banken tegen-
over elkaar stonden, wat vorm gaf aan het archetypisch parlement. Na 
de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van het parlementsgebouw 
drong de toenmalige premier Winston Churchill erop aan het parlement 
op dezelfde manier terug te bouwen. Een parlement waar twee tegen-
overgestelde banken recht tegenover elkaar staan, één gereserveerd voor 
de meerderheid en de andere voor de oppositie, werd terug opgetrokken 
(650 zitplaatsen). Het werd de tempel en het symbool van de Britse parle-
mentaire activiteit. Naast Groot-Brittannië en enkele Britse kroonlanden 
komt deze categorie ook voor in voormalige koloniën zoals de Bahama's, 
Zimbabwe of Singapore. Dit model werd voornamelijk aangenomen door 
landen die aanvankelijk over een meerderheidsstelsel beschikten.

Canada

Verenigd Koninkrijk

Voorbeelden: Barbados, Canada, Verenigd Koninkrijk, Namibië, Singapore 
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B. HET HALFROND

Hoewel de Angelsaksische wereld had ge-
kozen voor tegenovergestelde banken in 
navolging van hun middeleeuwse tradities, 
namen de nieuwe Europese landen in de 19de eeuw een halve cirkel 
(halfrond) aan, geïnspireerd op de oude Griekse en Romeinse arena en 
het theater (neoklassiek). In plaats van een uitdrukkelijke oppositie, zo-
als weerspiegelt in het model van tegenovergestelde banken, geven af-
gevaardigden in dit halfrond de voorkeur aan het compromis en het be-
vorderen van eenheid binnen een natie. De halve cirkel is de dominante 
categorie, en het meest gebruikte type wereldwijd. Het merendeel van de 
Europese parlementen hebben dit model aangenomen en het diende ook 
als referentie voor de Europese Parlementen in Straatsburg en Brussel. In 
deze categorie bevinden zich ook de voormalige Afrikaanse koloniën, die 
door dit model werden geïnspireerd. Niet zozeer als een verwijzing naar 
de Atheense democratie, maar eerder in nabootsing van de Europese 
parlementaire democratieën.

Voorbeelden: België, Burkina-Faso, Duitsland, Europees Parlement 
(Straatsburg en Brussel), Frankrijk, Italië, Marokko, Nederland, Turkije, 
Verenigde Staten van Amerika, Zweden 

Frankrijk

België
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Jordanië

C. HET HOEFIJZER 

Dit model ligt halfweg tussen de tegenovergestelde 
banken en het halfrond. Het daagde voor het eerst 
op in de Engelse koloniën zoals Australië, Zuid-Afri-
ka of Bangladesh. Het wenst voordeel te halen uit 
de twee eerder besproken filosofieën.

D. DE CIRKEL

Onder de vijf categorieën is het cirkelmodel het 
jongste in de geschiedenis van het parlement. Ge-
inspireerd door de IJslandse Althing, dook de ron-
de vorm opnieuw op in Duitsland (in Bonn) aan de 
vooravond van de hereniging, als symbool van de-

mocratische gelijkheid. Het was uitermate belangrijk om de eenheid van 
de natie te benadrukken, vooral na enkele decennia van scheiding tijdens 
de Koude Oorlog. Eens het parlement naar Berlijn werd verplaatst nam 
men echter terug het halfrond aan. Wereldwijd hebben amper 11 par-
lementen deze cirkelvorm aangenomen. Het komt vooral voor in Afrika 
en het Midden-Oosten en onderlijnt hiermee dat de cirkel geen exclusief 
Europees model is.

Voorbeelden: Hongarije, India, Spanje, Zuid-Afrika

Voorbeelden: Jordanië, Senegal
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E. HET KLASLOKAAL

De vijfde en laatste categorie verwijst naar een mo-
del waarin parlementsleden uniform naast elkaar 
zitten, achter een andere rij en tegenover een of 
meerdere politici. Dit model is wijdverspreid in lan-
den met autoritaire regimes zoals China, Cuba, Noord-Korea of Rusland. 
Het Braziliaans parlement neemt deze vorm ook over en weerspiegelt 
hiermee de communistische affiniteiten van de beroemde architect Os-
car Niemeyer.

Ofschoon elk land meent dat zijn parlement een unieke uitdrukking is van 
nationale identiteit, onthult de homogeniteit van deze vijf categorieën een 
opvallend feit: een gebrek aan innovatie. Niettegenstaande de ingrijpende 
veranderingen van de wereld buiten de muren van de parlementen, is de 
gewone burger van mening dat het interieur nog steeds verankerd is in het 
verleden. Merkwaardig genoeg werden de drie dominante categorieën (te-
genovergestelde banken, halve cirkel en hoefijzer) vóór 1850 gecreëerd en 
blijven ze de imperiale en industriële tijden weerspiegelen die onze huidige 
samenleving zijn voorafgegaan. Er bestaat dus een interessante paradox: 
parlementen zijn over het algemeen statisch gebleven, terwijl samenle-
vingen diepgaande evoluties en mutaties hebben ondergaan. De interne 
architectuur van de parlementen heeft de sociale, economische en tech-
nologische transformaties (nog niet) helemaal verkend en er zich nog niet 
helemaal aan geadapteerd.

Voorbeelden: Brazilië, Cambodia, China, Democratische Republiek Congo, 
Haïti, Irak, Roemenië, Rusland

46 30 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



De interne lay-out van een plaats is niet onbelangrijk, net zoals de keuze 
van het gebouw waarin deze ontmoetingsplaats is gehuisvest, vermits het 
ons informatie kan geven over de politieke evolutie van het land. Trou-
wens, de cultuur van een land weerspiegelt zich ook in de architectuur, en 
meer bepaald in het parlement. Architectuur verwoordt macht.

4.  Hoe een Parlement 
observeren “van buitenaf”? 

Het Zuid-Afrikaans tweekamerparlement bevindt zich in Kaapstad, de 
wetgevende hoofdstad van Zuid-Afrika. De bestuurlijke hoofdstad is ech-
ter Pretoria. Het gebouw bestaat uit drie delen: het oorspronkelijk ge-
bouw voltooid in 1884, en toevoegingen die werden opgetrokken in de 
jaren 1920 en 1980. Het nieuw gebouw huisvest momenteel de Nationale 
Vergadering (het Lagerhuis) en de oorspronkelijke Nationale Raad van de 
Provincies (het Hogerhuis). Historisch gezien gaf koningin Victoria in 1853 
toestemming tot het bouwen van een parlement in de kolonie.

Het oudste deel van het parlementsgebouw is ontworpen in een stijl met 
Nederlandse architecturale kenmerken.

Zuid-Afrika: het geheugen van een kolonie
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Het Rijksdaggebouw is gevestigd in Berlijn, Duitsland. Het werd opgetrok-
ken om de Rijksdag te huisvesten (het Duits parlement).  Sedert 1999, na 
de Duitse hereniging en de terugkeer van de instellingen naar Berlijn, is 
er de Bondsdag van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigd.  Het gebouw 
heeft een koepel die 75 meter boven de grond reikt. De constructie werd 
gefinancierd met de oorlogsuitkeringen betaald door Frankrijk na 1871. 
Het motto "Dem deutschen Volke" (Voor het Duitse volk) werd aange-
bracht tijdens de Eerste Wereldoorlog (1916). Het herinnert aan de de-
mocratische macht van de Duitse samenleving en het feit dat die macht 
behoort tot het volk. De vier imposante hoektorens symboliseren de vier 
koninkrijken van het Duitse rijk: Beieren, Saksen, Pruisen en Württem-
berg. Het is trouwens uit het raam van dit paleis dat de sociaaldemocraat 
Philipp Scheidemann de republiek uitriep en het einde aankondigde van 
de monarchie en het Duitse rijk. In 1945 werd op het dak van het paleis 
een rode vlag gehesen door het Rode Leger tijdens de inname van Berlijn. 

Het gebouw werd in de jaren ‘90 gerenoveerd om het nieuw parlement te 
huisvesten. De gedurfdheid van de constructie en de elegantie van de vo-
lumes maken dit tot een van de opmerkelijkste elementen van het nieuwe 
Berlijn. De koepel is uit glas en symboliseert de beginselen van transpa-
rantie en democratie die het herenigde Duitsland zouden moeten aan-
eenhechten. Bij de inhuldiging werd aan Duitse afgevaardigden gevraagd 
een weinig grond en een zaadje uit hun kiesdistrict mee te brengen; het 
diende als begroeiing rond de woorden "Der Bevölkerung" (voor de be-

volking). Deze woorden, aangebracht in de noordelijke binnenplaats, zijn 
bedoeld als tegenhanger van de uitdrukking die vermeld is op het fronton 
van de Reichstag: "Dem deutschen Volke" (voor het Duitse volk), wat be-
schouwd werd als nationalistisch. Dit initiatief moet gezien worden als de 
bereidheid van parlementsleden om te werken voor de samenleving als 
geheel, bestaande uit onderdanen en buitenlanders.

Duitsland: « In naam van het volk »

  Vóór de hereniging en de terugkeer van de instellingen naar Berlijn zetelde het Duitse 
parlement kort in een cirkelvormig parlement in Bonn.
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Barbados is een behoorlijk goed verstedelijkt eiland: 286.000 inwoners 
voor een eiland dat vier keer kleiner is dan Guadeloupe. De zetel van 
het Parlement bevindt zich in de hoofdstad van het eiland, Bridgetown, 
waar het grootste deel van de politieke en economische activiteit gecon-
centreerd is. Het parlement van Barbados werd opgericht in 1639 en is 

Barbados: « Klein Engeland »
momenteel het op twee na oudste parlement in het Gemenebest. Het 
gebouw reproduceert exact dezelfde middeleeuwse gotische stijl dat ook 
het Westminster Parlement inspireerde, door de toren met een klok op 
de gevel. 
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    De leeuw is alomtegenwoordig in het Belgisch Parlement. Het dier siert de deurgre-
pen en is ook terug te vinden op stoelen, plafonds en glas in lood. Hij symboliseert het 
gezag en de macht van de staat.

  Het eerste vrouwelijke parlementslid is Marie Janson (1873-1960, Belgische Werklie-
denpartij) in 1921 en de eerste rechtstreeks verkozen vrouw is Lucie Dejardin (1875-
1945, Belgische Werkliedenpartij) in 1929.

Het Paleis der Natie is de zetel van het Federaal Parlement van België. 
Het bestaat uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers (groene zetels) 
en de Senaat (rode zetels). De typisch neoclassicistische architectuur van 
de gevel en ingang met Grieks-Romeinse elementen, herinnert aan zijn 
ontstaan (eind 18de, begin 19de eeuw) en de opkomst van de halve cir-
kel parlementen. Boven de hoofdgevel bevindt zich een bas-reliëf met 
de afbeelding over de kolommen van "Rechtvaardigheid die deugd be-

België: het Federaal Parlement
loont, zwakheid beschermt en ondeugden vervolgt". Dit werk werd ge-
beeldhouwd in 1781 en is een verwijzing naar de scheiding der machten. 
Binnen wordt het halfrond overheerst door een standbeeld van Koning 
Leopold I, de eerste koning van de Belgen (eedaflegging: 21 juli 1831) en 
herinnert aan de monarchale aard van het Belgisch parlementair systeem. 
In 1817 voor de oprichting van België, was het Paleis der Natie de Tweede 
Kamer van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe een Parlement observeren  
“van buitenaf”?  
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Het Nationaal Congres is het tweekamerparlement van Brazilië. Het nieu-
we Brasilia uit de jaren zestig, gesymboliseerd door de vele werken van 
Oscar Niemayer, neemt vanuit de lucht de vorm aan van een gestileerde 
vogel of vliegtuig. Het parlement werd daarom opzettelijk in het "cockpit" 
gedeelte van de stad geplaatst als symbool van het 'denkend hoofd' van 
de natie.  Het grenst aan het plein van de drie machten. Aan de rand van 
dit plein staan de gebouwen die de drie machten van het land huisvesten, 
gerechtelijk, uitvoerend en wetgevend, volgens het principe van de schei-
ding der machten. 

Het Nationaal Congres neemt de volledige westgevel van het plein in. Het 
vertegenwoordigt de wetgevende macht en bestaat uit een semi-ingegra-
ven hoofdgebouw dat zich uitstrekt tussen de twee rijstroken van de Eixo 
Monumental (belangrijke wegas in Brasilia). De zuidelijke helft van het 
hoofdgebouw wordt ingenomen door de Huis van Afgevaardigden en de 
noordelijke helft door de Senaat.  Elk deel wordt bedekt door een koepel. 
De halfronden bevinden zich onder de koepels. In de twee torens van 28 
verdiepingen bevinden zich de kantoren van senatoren en afgevaardig-
den en administratieve diensten.

Het gebouw is het oeuvre van de architect Oscar Niemeyer, die samen 
met Lucio Costa de plannen en het merendeel van de belangrijkste ge-
bouwen van Brasilia ontwierp. Deze nieuwe stad, gewild door de Brazili-
aanse president J. Kubitschek, belichaamt een vrijheid die verbrijzeld zal 
worden door twintig jaar dictatuur.

Brazilië: spelen met inverse koepels
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Eind 2014 kwamen de burgers van Burkina Faso in opstand tegen de lei-
der van hun land, president Blaise Compaoré. Tijdens de schermutselin-
gen stak de oppositie het parlement in brand en liet een verkoolde ruïne 
achter in de hoofdstad Ouagadougou. Architect Francis Kéré werd belast 
met het ontwerpen van een nieuw parlement; het moest de revolutie 
vieren en het nieuw pad van de natie weerspiegelen - groei, transparantie 
en gelijkheid. In plaats van westerse modellen na te bootsen, wil Kéré's 
ontwerp een weerspiegeling zijn van de waarden en tradities eigen aan 
de Burkinese samenleving. "We kunnen niet doorgaan met het maken van 
goedkope Westerse kopieën…. We moeten gebouwen creëren die spreken 
met onze mensen en hen inspireren”. Het ontwerp wil ook een geest van 
democratie belichamen en groei stimuleren in Ouagadougou, een stad 
met 1,4 miljoen inwoners. 

Het ambitieus ontwerp omvat een piramidevormig gebouw uit beton en 
steen met zes verdiepingen. Het publiek zal uitgenodigd worden om de 
trapgevels van de piramide te beklimmen, en zo een vergezicht te krij-
gen van de stad, waar het hoogste gebouw slechts 11 verdiepingen telt. 
De idee is het creëren van een concept waarbij de burgers symbolisch 
betrokken worden bij het wetgevend proces; het is vergelijkbaar met de 
regeringsstijl op het platteland. "In een dorp is het besluitvormingsproces 
geen privéaangelegenheid achter gesloten deuren. Leden van de gemeen-
schap worden uitgenodigd om de bijeenkomst van leiders bij te wonen en 
het verloop te volgen". In een ware geest van transparantie en openheid 

is de buitengevel van het parlement ontworpen om door het publiek te 
worden bewoond. 

Het ontwerp is tevens geïnspireerd op de agrarische economie van Burki-
na Faso, waar bijna 90% van de beroepsbevolking van de landbouw leeft. 
Daarom heeft Kéré ook verschillende groene terrassen in de gevels geïn-
tegreerd, waar nieuwe landbouwmethodes kunnen ontwikkeld worden.  

Burkina Faso: het democratisch prisma

Hoe een Parlement observeren  
“van buitenaf”?  
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De eerste sporen van het ontstaan van een parlement in Cambodja date-
ren uit de tijd van het Frans protectoraat. In 1913 tekende de koning met 
de Franse autoriteiten een verordening, waarbij een raadgevende assem-
blée van 39 leden zou worden opgericht om de provincies en gemeenten 
te vertegenwoordigen. Het statuut wordt na de Tweede Wereldoorlog 
aangepast om een grondwet op te stellen en een grondwettelijke ver-
gadering te creëren, gekozen via algemeen kiesrecht. Eens de grondwet 
aangenomen zou de vergadering worden omgevormd tot een Nationale 

Assemblée.  

Conform de akkoorden van Parijs om een eind te maken aan de burger-
oorlog, werden in 1993 onder de auspiciën van de Verenigde Naties, par-
lementsverkiezingen gehouden. Dit bracht het meerpartijenstelsel terug 
dat opgehouden had te bestaan sinds 1975 maar de facto sinds 1955 en 
de Khmer Republiek. De Nationale Assemblee bevindt zich in de hoofd-
stad Phnom Penh.

Cambodja: trouw aan traditie 
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Het parlement van Canada werd officieel geopend in 1867. Het bevindt 
zich op Parliament Hill in Ottawa, Ontario. Deze plaats werd in 1857 door 
Queen Victoria en haar raadsleden gekozen, ondanks de voorstellen van 
andere, beter gesitueerde steden zoals Kingston, Quebec en Montreal. 
Bij de keuze werden drie belangrijke factoren in overweging genomen: de 
gemeenschappelijke taal, de afstand tot de grens met de Verenigde Sta-
ten en Ottawa als handelsplaats tussen de inheemse volkeren. Taalkundig 
is Ottawa gesitueerd tussen de Franstalige bevolking van Lower Canada 
en de Engelstalige bevolking van Upper Canada. De nationale hoofdstad 
zou dus niet onderhevig zijn aan taalgeschillen. De afstand tussen Ottawa 
en de Amerikaanse grens was een zeer belangrijke troef. De stad werd 
destijds omringd door bossen, maar het had ook toegang tot omliggende 
rivieren zoals de St. Lawrence River en de Ottawa wat de stad tot een 
handelsknooppunt maakte.

Hoewel Canada onafhankelijk werd, behield de Britse regering lange tijd 
enige heerschappij tot aan het Westminster statuut van 1931, geratifi-
ceerd door het Canadees parlement in hetzelfde jaar. Die invloed komt 
tot uiting in het gebouw dat sterk doet denken aan de Westminster stijl. 
De keuze voor een neogotische in plaats van een neoclassicistische stijl 
die toen in zwang was in de Verenigde Staten, is een symbool van de ban-
den tussen Canada en Groot-Brittannië, waar Westminster Palace net was 
herbouwd in die stijl. 

Canada: naar het model van Westminster
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Sinds 1959 en de creatie van de “Tien grote gebouwen”, ontworpen ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de toenmalige Chinese Republiek, 
is het Nationaal Volkscongres - het parlement van de Volksrepubliek China 
- gehuisvest in ‘De Grote Hal van het Volk’.  Door wetgevende en ceremo-
niële activiteiten (vieringen van voormalige leiders, verjaardagen, nieuw-
jaar, enz.) te combineren, komen jaarlijks duizenden afgevaardigden samen 
gedurende een tiental dagen. Deze hoogdag van de Chinese politiek is de 
gelegenheid bij uitstek om de hele partij te zien (3000 afgevaardigden van 
het Nationaal Volkscongres), miljardairs, monniken en vertegenwoordigers 
van etnische minderheden in folkloristische klederdracht (ong. 2000). 

Hoewel het over ruime formele bevoegdheden beschikt (verkiezing van 
de president, vicepresident, premier en het Permanente Comité van het 
Nationaal Volkscongres, dat de echte wetgevende macht bezit), is het 
parlement volledig ondergeschikt aan de enige Chinese Communistische 
Partij. Het is daarom niet verrassend dat de debatten worden gehouden 
in de majestueuze Grote Hal van het Volk, gelegen op het streng bewaakte 
Tiananmen-plein in Beijing, waar alle instellingen van de enige communis-
tische Chinese macht zetelen. Dit blijkt ook uit de monumentale militaire 
architectuur. 

China :  instrument van totale macht
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  Het Chinese parlement telt 83 miljardairs onder zijn leden, waaronder Zong Qinghou, de rijkste Chinese zakenman.
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De Cortes Generales (Algemene Hofraden) vormen het Parlement van het 
Koninkrijk Spanje. Het werd opgericht door de grondwet van 1978 en is 
gevestigd in de hoofdstad Madrid.  Het bestaat uit twee kamers: het La-
gerhuis of Congres van Afgevaardigden en het Hogerhuis of de Senaat. 
Het is een iconisch 19de -eeuws gebouw in neoclassicistische stijl. Aan de 
voorgevel leidt een trap, geflankeerd door twee majestueuze leeuwen, 
naar de neoklassieke portiek met zes imposante gestreepte zuilen waarop 
het driehoekig fronton rust. Het Palacio de las Cortes is de naam van het 
gebouw dat het Parlement van Spanje huisvest. 

Tijdens het regime van Franco, en als uiterlijke schijn van institutionali-
sering, werd het traditioneel gebouw van de Senaat betrokken door de 
Raad van de Beweging, terwijl de Francisten het Paleis betrokken.  Nauw 
verbonden met de Spaanse democratische overgang, vond op 23 februari 
1981 een poging tot staatsgreep plaats in het Congres van Afgevaardig-
den tijdens een stemronde. Deze was beraamd door legerofficieren die 
nog onder het juk van Franco zaten en leden van de Guardia Civil.  Het 
incident werd door de Spaanse televisie live uitgezonden. Ook al was de 
staatsgreep een mislukking, de gelijktijdigheid van deze feiten met de ver-
kiezingen van een eerste democratische regering maakt het een van de 
belangrijkste elementen in de politieke geschiedenis van het land en de 
overgang naar een democratisch regime.

Spanje: De Cortes

©
 D

re
am

sti
m

e

Hoe een Parlement observeren  
“van buitenaf”?  

56 30 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



Het Capitool van de Verenigde Staten, de thuisbasis van de Amerikaanse 
wetgevende macht, is gelegen op 2,5 km van het Witte Huis. Het is de zetel 
van het Congres, de wetgevende macht van de Verenigde Staten en is ge-
vestigd in de federale hoofdstad Washington D.C., ver van zijn uitvoerende 
tegenhanger, het Witte Huis. Dit was volgens de wens van de grondleggers 
van het Amerikaans federalisme ten einde hun bevoegdheden te scheiden. 

De constructie van het neoklassiek gebouw, geïnspireerd door de Grieks-Ro-
meinse architectuur, begon in 1793 en werd voltooid in 1812. Het omvat 
een 87 meter hoge koepel - verreweg het meest emblematisch element 
-geïnspireerd door het Pantheon in Parijs en twee vleugels. De noordelijke 
vleugel is de zetel van de Senaat en de zuidelijke is de zetel van het Huis 
van Afgevaardigden. Deze ware tempel heeft een prominente plaats in de 
geografie van de Amerikaanse macht en in de symbolische inrichting van 
de stad. Op de heuvel, aan de oostelijke kant van de National Mall, is het 
perfect afgestemd op het Washington Monument en het Lincoln Memorial, 
en is vanaf een groot deel van de stad zichtbaar. Zoals talrijke Europese 
parlementen herbergt het een belangrijke collectie schilderijen gewijd aan 
de Amerikaanse kunst.

De Verenigde Staten: naar het Capitool met de metro
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  Het Capitool heeft een geïntegreerd transportsysteem, ingehuldigd in 1909: de metro 
van het Capitool van de Verenigde Staten. Het bestaat uit drie lijnen en zes stations en 
verbindt de verschillende zalen van het Capitool namelijk de Senaat en het Huis van 
Afgevaardigden.  Talrijke bezoekers verdwalen echter in de meanders van het gebouw 
en haar turbulente politieke geschiedenis. Niet minder dan vijf architecten bogen zich 
over de plannen, die meermaals werden aangepast. Het Capitool werd deels verwoest 
door Brits kanonvuur toen het amper voltooid was. Herstelwerkzaamheden volgden 
en verdere uitbreidingen.... Het huidig Capitool werd slechts aan het begin van de 
20ste eeuw voltooid, meer dan 100 jaar na het uitschrijven van een wedstrijd tot het 
tekenen van de plannen.
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Hoewel het halfrond het herkenbare mediagezicht van de Nationale Ver-
gadering is, vormt dit gebouw, dat meermaals werd herbouwd en op-
nieuw ingericht, een weerspiegeling van de politieke geschiedenis van de 
Franse Republiek: vol meanders en doolhoven, schaduwen en licht. Het is 
samengesteld uit het Palais Bourbon en het Hôtel de Lassay (huidige ver-
blijfplaats van de President van de Nationale Vergadering), en de plaats 
waar de wetgevende macht is gevestigd en de Republiek haar wetten 
maakt en stemt. 

De plaats is doordrenkt van geschiedenis en symbolen. De twee gebou-
wen werden gelijktijdig opgetrokken, van 1722 tot 1728, op eigendom die 
de hertogin van Bourbon in 1720 had verworven en waarvan ze een deel 
schonk aan haar geliefde, de markies de Lassay. Vier architecten volgden 
elkaar op tot het gebouw in 1728 was voltooid. De stijl van het gebouw 
herinnert aan het Grand Trianon. In de 18de eeuw werd het aanzien als het 
grootste ornament van de stad na de koninklijke huizen. Het paleis bleef 
eigendom van de prinsen van Condé, hertogen van Bourbon, tot aan de 
Franse Revolutie. Tijdens de restauratie werd het paleis omgevormd in 
halfrond tot de Kamer van Afgevaardigden. De Franse staat werd uitein-
delijk eigenaar van het Bourbon-paleis in 1827 en het Hôtel de Lassay in 
1843.

Frankrijk: de Nationale Vergadering, 
theater van de democratie
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De Assemblée Nationale zetelde vroeger in Port-au-Prince in het Palais 
Législatif. Dit gebouw uit de jaren zestig werd echter volledig verwoest 
door de aardbeving van 10 januari 2010. Daarom zetelt de Assemblée 
Nationale in een tijdelijk gebouw, in afwachting van een nieuw paleis op 
de oorspronkelijke locatie. De eerste steen werd gelegd in 2012, maar 

Haïti: een parlement in opbouw

een aanvangsdatum voor de werken werd echter nog niet meegedeeld. 
De bouw gaf aanleiding tot veel discussie over de gunning van het over-
heidscontract en vooral over het budget voor de wederopbouw van de 14 
openbare gebouwen (tussen 250 en 300 miljoen US Dollar). 
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Gecreëerd als symbool van de soevereiniteit van de natie, staat het ge-
bouw bijna recht tegenover het Koninklijk Paleis, symbool van de Oosten-
rijks-Hongaarse monarchie.  Na de val van de monarchie in 1918 werd de 
Republiek Hongarije uitgeroepen vanaf het balkon van het parlement dat 
uitziet op het aangrenzend plein.  

Het Hongaars parlement is een imposant en majestueus gebouw dat de 
democratische verankering van het land na de lange Habsburgse over-
heersing benadrukt. Het geeft een trotse indruk en is versierd met gebei-

teld stenen kantwerk aan de oostelijke oever van de Donau.  Geïnspireerd 
op het Paleis van Westminster volgt de gevel een perfect symmetrische 
stijl. Het werd ingewijd begin 20ste eeuw (1902), is een van de grootste 
gebouwen in Hongarije en een van de grootste parlementen van Europa 
(18.000 m2). Ongeveer 1.000 mensen werkten aan de constructie van het 
parlement.  40 miljoen stenen, een half miljoen halfedelstenen en 40 kg 
goud werden gebruikt. De 96 meter hoge koepel werd gebouwd om het 
millennium van de Hongaarse natie (1896) en de Karpaten oversteek in 
896 te herdenken.

  De communistische regering had een rode ster bovenop de koepelspits geplaatst, maar deze werd in 1990 verwijderd nadat Mátyás 
Szűrös de Republiek Hongarije had uitgeroepen vanop het balkon van het parlement dat uitziet op het aangrenzend plein.

Hongarije: soevereiniteit van de natie
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Het parlement van India (of Sansad) is een tweekamerparlement opgericht 
na de onafhankelijkheid, bekrachtigd door de Indiase grondwet afgekon-
digd op 26 januari 1950. Het bestaat uit twee huizen: de Raad van Staten 
en het Huis van het Volk.

Het Parlement zetelt in de Sansad Bhavan, een cirkelvormig gebouw ont-
worpen door de Britse architect Herbert Baker in 1912-13 en waar de 

wetgevende macht van de Britse Raj was gevestigd.  De vorm is gebaseerd 
op de Ashoka Chakra, of Wiel van de Tijd. Sinds het begin van de Indiase 
boeddhistische periode symboliseert het de boeddhistische doctrine en 
de verspreiding van de leer van Boeddha en het pad naar verlichting. Het 
dak van de buitenste cirkel van de constructie wordt ondersteund door 257 
granieten pilaren. Sansad Bhavan ligt in New Delhi, in de buurt van het pre-
sidentiële paleis.

India: het wiel van de wet
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De Raad van Afgevaardigden of ook nog Kamer van Afgevaardigden ge-
noemd is, volgens de Iraakse grondwet van 2005, het Lagerhuis van het 
Iraakse tweekamerparlement. In werkelijkheid is het de enige Iraakse 
wetgevende macht vermits de Raad van de Federatie (Hogerhuis) nog 
nooit heeft vergaderd. De Iraakse regering heeft onlangs opdracht gege-
ven voor de bouw van een nieuw parlement. 

Het gebouw zal opgetrokken worden op een terrein van 20 hectaren ten 
westen van Bagdad, vroeger gebruikt door Saddam Hoessein voor de (ge-
deeltelijke) constructie van een grote moskee en later door Amerikaanse 
troepen tijdens hun bezetting.  Het zal gevestigd worden in het hart van 
de stad, en de Iraakse regering hoopt dat het nieuw gebouw een krachti-
ger symbool zal geven van het nieuwe Irak. Gedetailleerde gegevens van 
het ontwerp werden nog niet gepubliceerd.

Irak: op zoek naar politieke stabiliteit
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Het Palazzo Montecitorio is een 17de -eeuws gebouw dat het Italiaans poli-
tiek leven symboliseert. Het werd oorspronkelijk gebouwd voor een jonge 
kardinaal van Paus Gregorius XV. Later diende het als Curia Innocenziana 
(pauselijke rechtbank) waardoor het de kern van de pauselijke macht werd, 
waarvan de klokkentoren op de gevel nog getuigt. 

Met de eenmaking van Italië en de overdracht van de hoofdstad naar Rome, 
werd het Palazzo Montecitorio (1871) gekozen als zetel van de Kamer van 
Afgevaardigden. De voormalige oude grote binnenplaats kreeg een dak en 
werd veranderd in een halfronde trapvormige zaal. Het gebouw was echter 
slecht aangepast en werd herbouwd in de jaren 1900-1910. 

Alleen de gevel van de hoofdingang bleef in de oorspronkelijke stijl. De de-
batruimte bezit veel art-nouveau versieringen die de historische evolutie 
van de Italiaanse democratie weerspiegelen. Frappant element: de pictura-
le friezen vertellen de geschiedenis van het Italiaanse volk en verheerlijken 
nog steeds de dynastie van Savoie.

Italië: van kardinaals- naar volkspaleis

©
 D

re
am

sti
m

e

Hoe een Parlement observeren  
“van buitenaf”? 

D
e 

de
m

oc
ra

ti
e 

be
w

on
en

. D
e 

ar
ch

it
ec

tu
ur

 v
an

 d
e 

pa
rl

em
en

te
n 

6330 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



Sinds de onafhankelijkheid en de grondwet van 1952 is het Jordaans par-
lement het wetgevend lichaam van het Koninkrijk Jordanië. Het bestaat 
uit twee kamers, de Assemblée van Afgevaardigden (Majlis al-Nuwaab, 
het Lagerhuis) en de Assemblée van Senatoren (Majlis al-Aayan, het Ho-
gerhuis). De cirkelvorm herinnert aan de grote invloed van het tribalisme 

in de Jordaanse samenleving. De rol van het parlement blijft echter van 
ondergeschikt belang en het machtsevenwicht is sterk in het voordeel 
van de monarch. Het is de koning die de echte hefbomen van de macht 
hanteert; hij kan het parlement ontbinden en de eerste minister of zelfs 
de leden van het parlement benoemen. 

Jordanië: cirkel en stammen
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Het parlement van Marokko zetelt in de hoofdstad Rabat. Het was ooit 
het gerechtsgebouw van Rabat, ontworpen door Adrien Laforgue, een 
van de vele Franse architecten die de Marokkaanse architectuur hebben 
beïnvloed in het koloniale tijdperk. De beginselen van een parlement in 
Marokko ontstaan tijdens de periode van het Frans protectoraat. Voor-
dien was het vertegenwoordigingssysteem sterk gedecentraliseerd en 
georganiseerd rond twee traditionele structuren: vergaderingen van 
"wijzen" op regionaal en stadsniveau (een tegenhanger van de uitvoe-
rende/wetgevende tak), en vergaderingen binnen de stammen (een te-
genhanger van de rechterlijke macht). De vertegenwoordigers die hierin 
zetelden werden echter niet verkozen, maar genomineerd via een coöp-
tatiesysteem. 

Na de eerste vrije verkiezingen en de overwinning van de nationalisten 
werd in de Marokkaanse grondwet van 1963 het tweekamerparlement 
vastgelegd. Hoewel de bevoegdheden van het Marokkaans parlement 
in de loop der tijd aanzienlijk zijn toegenomen, is het nog steeds de ko-
ning die formeel verantwoordelijk is voor de benoeming van de premier 
en, op voorstel van de premier, de leden van de regering. 

In 2016 verklaarde het Parlement zich akkoord om een grootschalig res-
tauratie- en onderhoudsproject van de hoofdzetel van de Kamer van 
vertegenwoordigers aan te vatten, dat eind jaren twintig van de vorige 
eeuw werd gebouwd.

Marokko: geplande restauratie
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Het Tintenpalast (wat "het inktpaleis" in het Duits betekent, een al-
lusie op het groot gebruik van inkt door de bouwers) is de zetel van 
de beide Kamers van het Wetgevend orgaan in Namibië, de Nationa-
le Raad en de Nationale Assemblée. Het gebouw is gevestigd in de 
hoofdstad Windhoek en werd ontworpen door een Duitse architect en 
firma tussen 1912 en 1913, toen Namibië nog een Duitse kolonie was. 
De neoklassieke gevel herinnert trouwens aan de stijl die destijds door 
veel Europese parlementen werd gebruikt en dus ook aan de koloniale 
geschiedenis van het land. 

Na onder Duits bewind te zijn geweest (1884-1915) en het nog langere 
Zuid-Afrikaans bewind (1915-1989), kwam in 1989 een resolutie van 

de Verenigde Naties van kracht - aangenomen eind jaren zeventig - 
die leidde tot de oprichting van een grondwetgevende vergadering. 
Deze schreef in 1990 de eerste vrije verkiezingen uit, die leidden tot 
het ontstaan van het eerste tweekamerparlement verkozen door al-
gemeen kiesrecht, en dat zou zetelen in het voormalig Duits koloniaal 
bestuursgebouw. Na een recente grondwetswijziging (2014) met een 
aanzienlijke toename van het aantal afgevaardigden, besliste Namibië 
een nieuwe locatie voor het parlement te zoeken. Het gebouw is om-
geven door de "Tuinen van het Parlement", een zeer populaire plek 
voor zowel toeristen als de lokale Windhoek bevolking.

Namibië: het inktpaleis
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Het Binnenhof en het Buitenhof vormen een groep gebouwen in het 
centrum van Den Haag, waar de wetgevende en uitvoerende besluit-
vormingscentra van Nederland samenkomen.  Hoewel men de juiste 
oorsprong van het gebouw niet kent (oudste overblijfselen dateren uit 
1230) werd de stad Den Haag rond het Binnenhof gebouwd en ontwik-
kelde zich tot het echte machtscentrum van Nederland. 

Nederland: machtscentrum tussen de kanalen

Het huisvest de twee Kamers van de Staten-Generaal, het kantoor van 
de Minister-President, de Parlementaire Bibliotheek en het Ministerie 
van Algemene Zaken. De typisch Nederlandse architectuur aan het ka-
naal symboliseert perfect de nationale cultuur. Historisch gezien verga-
derde hier de Staten-Generaal tussen 1446 en 1795. Sindsdien werden 
de zalen heringericht om de afgevaardigden te huisvesten. Elk jaar geeft 
de Koning zijn troonrede in de Ridderzaal van het Binnenhof.

©
 D

re
am

sti
m

e

Hoe een Parlement observeren  
“van buitenaf”? 

D
e 

de
m

oc
ra

ti
e 

be
w

on
en

. D
e 

ar
ch

it
ec

tu
ur

 v
an

 d
e 

pa
rl

em
en

te
n 

6730 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



Het Volkspaleis is de zetel van de Nationale Vergadering en de Se-
naat in Kinshasa van de Democratische Republiek Congo. Het werd 
gebouwd tussen 1975 en 1979 door China en Congo, in opdracht van 
Mobutu na een bezoek aan China in 1973.  

De architectuur is geïnspireerd op ‘De Grote Hal van het Volk’ van het 
Tiananmen plein, Beijing. 

In een poging te breken met het koloniaal verleden en het dictatori-
aal geweld, en de macht terug aan het volk te geven, is het slechts in 
1997, nadat Laurent Kabila de macht heeft gegrepen en Mobutu van 
de troon heeft gestoten, dat het parlement van de Republiek Congo 
zijn intrek neemt in het gebouw. Voordien zetelde het in het Paleis 
van de Natie. Dit laatste was een sterk historisch symbool; het was 
ontworpen door een Belgisch architect voor de gouverneur van de ko-
lonie, en later huisvestte het de administratie onder Mobutu. 

Onlangs ontpopte het Volkspaleis zich als een centrale plaats voor 
politiek volksprotest tegen de president. In januari 2015, na een na-
tionale volkstelling en Kabila’s plan om de verkiezingen van 2016 uit 
te stellen, riepen oppositiepartijen demonstranten op om zich buiten 
het gebouw te verzamelen. Dit mondde uit in gewelddadige politie-
repressies en spanningen in de straten van Kinshasa wat niet aan de 
internationale aandacht ontsnapte.

De Democratische Republiek Congo: 
volkspaleis op Chinese leest
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Het Parlementspaleis (Palatul Parlamentului) is een neoclassicistisch ge-
bouw van meer dan 350.000m² dat zich in het centrum van Boekarest 
bevindt. De constructie in 1984, in opdracht van de Roemeense commu-
nistische premier Ceausescu, vereiste één miljoen m³ marmer. Dit type 
architectuur gebruikt Grieks-Romeinse elementen (kolommen, fronton, 
harmonieuze proporties, portiek) en stelt zich ten dienste van de po-
litiek. Het Roemeens parlement is momenteel het op één na grootste 
administratief gebouw ter wereld (na het Pentagon) en sinds 1994 de 
thuisbasis van het Roemeens parlement. 

Eerst het "Huis van het Volk" genoemd, werd het omgedoopt tot het 
Parlementspaleis. Na de val van Ceausescu werd het de Kamer van Af-
gevaardigden, om de breuk met de communistische periode te beklem-
tonen en de democratische overgang naar een meer westers politiek 
model aan te moedigen. Geïnspireerd door de stalinistische wolken-
krabbers van de jaren ‘50, getuigt dit gebouw van het gouden tijdperk 
van de communistische dictatuur. Het is ontstaan uit de geest van een 
man voor wie dimensies een andere betekenis hadden dan voor de ge-
wone mens. De monumentaliteit weerspiegelt ook het enorm volume 
aan werk dat nodig was om het te bouwen. 

De aanvankelijke naam “Huis van het Volk” komt voort uit de bereid-
heid van Ceausescu om zijn volk te danken voor haar rechtstreekse of 
onrechtstreekse bijdrage aan zijn opkomst, tijdens de ellendigste eco-
nomische situatie waarbij honger en koude werd geleden. 27 jaar na 
de revolutie is het gebouw, dat eens hulde moest brengen aan het so-

cialisme, communisme en totalitarisme, het symbool van democratie 
door de instellingen die het herbergt (de Kamer van Afgevaardigden, de 
Senaat, de Wetgevende Raad, het Constitutioneel Hof).

Roemenië: grootheidswaanzin
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Het Paleis van Westminster (Engels: Palace of Westminster) ook bekend 
onder de naam Houses of Parliament, is de zetel van het Brits parlement: 
het Lagerhuis of House of Commons en het Hogerhuis of House of Lords. 
Het paleis staat aan de noordoever van de Theems en ligt in het westen 
van de stad, in de deelgemeente Westminster.

Het oudste gedeelte van het paleis, Westminster Hall, dateert uit 1097. 
Westminster Palace diende oorspronkelijk als een koninklijke residen-
tie, maar sinds de 16de eeuw heeft geen enkele Engelse of Britse vorst 
er nog gewoond, als gevolg van een grote brand in 1512. Het grootste 
deel dateert uit de 19de eeuw, toen het heropgebouwd werd na een nog 
meer verwoestende brand in 1834. De architect Sir Charles Barry speelde 

Verenigd Koninkrijk: de moeder aller parlementen

een grote rol bij de wederopbouw. Hij ontwierp een nieuw gebouw van 
de zuiverste neogotische stijl, dat verwijst naar de middeleeuwse Tudor 
periode. De neogotische stijl is meest kenmerkend voor de architectuur-
geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Naast belforten en perfecte 
symmetrie, die de Engelse cultuur op hun eigen manier symboliseren, is 
een van de beroemdste bezienswaardigheden van Westminster Palace 
de Klokkentoren Big Ben. Deze werd officieel Elizabeth Tower genoemd 
ter gelegenheid van het diamanten jubileum van koningin Elizabeth II in 
2012.

Het paleis, een enorm complex van meer dan duizend vertrekken, bevat 
naast de Kamers van the House of Lords en the House of Commons, de 
kantoren van parlementaire commissies, bibliotheken, vestibules, eet-
zalen, bars en zelfs gymnasiums. In het paleis vinden belangrijke offici-
ele ceremonies plaats, meer specifiek de jaarlijkse opening van het par-
lementair jaar. Het Paleis van Westminster is nauw verbonden met de 
twee parlementaire kamers zoals soms blijkt uit het gebruik van de term 
Westminster om het type parlement met tegenovergestelde banken te 
omschrijven.
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  Het Paleis van Westminster daagt op in verschillende recente cinematografische wer-
ken. Zo vliegt de Orde van de Phoenix langs het Paleis in de vijfde aflevering van Harry 
Potter. Margaret Thatcher is er ook te zien in de film The Iron Lady, en het speelt ook 
een symbolische rol in de film V for Vendetta, waarin de held het Paleis probeert op te 
blazen om het Britse volk te bevrijden van de totalitaire en fascistische dictatuur dat 
het Verenigd Koninkrijk in de film is geworden.
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De Russische regering is gehuisvest in Het Witte Huis (Russisch: Белый 
дом). Het gebouw bevindt zich in het centrum van de hoofdstad Mos-
kou. Het werd ontworpen door Russische architecten en is 119 meter 
hoog. De bouw begon in 1965 en eindigde rond 1980.  Het Congres 
der Sovjets en de Opperste Sovjet waren er gehuisvest ten tijde van de 
Sovjet-Unie, gevolgd door het Congres van Volksafgevaardigden van de 
Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (RSFSR) tot aan de 
constitutionele crisis van 1993.  

Sinds de implosie van de Sovjet-Unie is het gebouw de thuisbasis van 
het Russisch kabinet van de Federatieve Sovjetrepubliek. Het is een van 
de grootste paleizen in Moskou, maar tevens een van de meest gesloten 
en bewaakte plaatsen van de hoofdstad.

Begin de jaren 2000 stelde de toenmalige president Dmitry Medvedev 
voor om de twee Kamers van het Parlement samen te voegen tot één 
gebouw. Verschillende verwikkelingen (financiën, vergunningen, pro-
testen, wedstrijden, enz.) vertraagden de vooruitgang, maar naar ver-
luid zouden de werkzaamheden van dit nieuw parlementair centrum in 
2020 van start gaan.

Rusland: het Witte Huis van Moskou
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Senegal is een van de eerste Afrikaanse landen dat onafhankelijkheid 
verwierf en moderne electorale instellingen verkreeg. De Nationale As-
semblée van Senegal werd opgericht in 1960, na de goedkeuring van een 
grondwet naar Frans model, voorgesteld door Charles De Gaulle, die net 
zijn terugkeer had gemaakt in de politieke arena. De Nationale Assemblée 
bestaat uit één kamer en is gelegen in een gebouw op het Soweto-plein 
in Dakar. Tijdens de koloniale bezetting en de democratische overgangs-
periode huisvestte het andere instellingen. Gedurende de tweekamer pe-
riodes van het parlement (1999-2001, 2007-2012), was het de Tweede 
Kamer.

Senegal: een baanbrekende assemblee

©
 A

la
m

y

Hoe een Parlement observeren  
“van buitenaf”?  

72 30 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



Singapore: een multifunctioneel 
parlement

De eenkamerige parlementaire vergadering van de Republiek Singapore 
vormt, samen met de president, het wetgevende lichaam van die staat. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd Singapore een Britse kroonkolonie, 
die een "wetgevende raad" oprichtte. Tien jaar later werd het omge-
vormd tot een volwaardige wetgevende vergadering. De onafhankelijk-
heid van Singapore in 1965 leidt tot de opkomst van een onafhankelijke 
republiek en de vergadering wordt het Parlement van Singapore. 

Hoewel het een erfgenaam is van het Brits politiek systeem, heeft het 
Singaporese parlementair regime zijn eigen kenmerken (zie criteria). 
Het werd gebouwd in 1864 en gerestaureerd in 1992. Het gebouw was 
er niet louter voor parlementaire debatten maar diende ook als onder-
zoekscentrum en ontmoetingsplaats voor parlementsleden, studenten 
en het grote publiek. Bovendien is de architectuur een hedendaagse 
architectonische uitdrukking van gezag en autoriteit. De prismavormige 
top, ontworpen door voormalig president Ong Teng Cheong, was een 
modernistische versie van de traditionele koepel. Vanwege de locatie 
in een historisch rijke buurt verwijst het algemeen ontwerp van het ge-
bouw naar de historische koloniale buren (bv. het Supreme Court recht 
tegenover) en het zeer westers gebruik van kolommen.
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Het Koninklijk Zweeds Paleis (Zweeds: Riksdagshuset) is sinds het begin 
van de 20ste eeuw de zetel van het Zweedse parlement. Het bevindt zich 
op het eiland Helgeandsholmen in het historisch centrum van Stock-
holm en werd gebouwd in de jaren 1897-1905 naar een ontwerp van een 
Zweeds architect. Het gebouw bevat neoklassieke en neobarok elemen-
ten. De eerste steen werd symbolisch gelegd door koning Oscar II, wat 
herinnert aan de monarchale aard van het Zweeds parlement. 

Zweden: een transparante blok van steen

De zetel van het parlement bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke ge-
bouwen, gescheiden door een straat. De monumentale deuren die de 
straat overzien in het verlengde van de gevels geven echter de indruk 
van continuïteit tussen de twee gebouwen. Aangezien de waarden van 
openheid en transparantie centraal staan in de Zweedse democratie, net 
zoals in andere Scandinavische landen, heeft iedereen toegang tot het 
parlement, evenals tot de debatten, stemmingen, vragen, seminaries of 
hoorzittingen.
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Turkije: onder het bewind van Atatürk

Het huidig Turks parlement is gelegen in Ankara. Het gebouw werd in 
gebruik genomen in de jaren ‘60 na een bouwperiode van meer dan 
20 jaar (aanvang: 1938). Het werd ontworpen door een Oostenrijks ar-
chitect die ook andere openbare gebouwen in Turkije oprichtte en op 
die manier de nazidictatuur ontweek. Het gebouw belichaamt een vrij 
"unieke" of "keizerlijke" macht, zoals bijvoorbeeld het Chinees parle-

ment. Niettegenstaande is dit immens gebouw onderdeel van de in-
spanningen van Mustafa Kemal Atatürk, eerste president van de Repu-
bliek Turkije, om een nieuwe "democratische" staat te stichten op de 
overblijfselen van het Ottomaanse Rijk, met name door de oprichting 
van een parlement... Het gebouw werd door luchtaanvallen ernstig be-
schadigd tijdens de staatsgreeppoging van 2016.
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De Europese Unie: Straatsburg en Brussel

Het Louise-Weiss gebouw is de zetel van het Europees Parlement in Straats-
burg, Frankrijk. Het werd gebouwd in afwachting van de uitbreiding van de 
Europese Unie in 1995 en die van 2004 om plaats te bieden aan maximaal 
1000 leden van het Europees Parlement. Het halfrond heeft 750 zitplaatsen 
voor de afgevaardigden, aangevuld met 785 zitplaatsen voor het publiek.

De Leopoldruimte van het Europees Parlement is een complex van parle-
mentaire gebouwen in Brussel met onder andere een halfrond voor het 
parlementair werk, de enige parlementaire kamer van de Europese Unie 
met oorspronkelijke zetel in Straatsburg. Het bevindt zich op minder dan 
één kilometer van de Europese instellingen, de Europese Commissie in het 
Berlaymont gebouw en de Ministerraad in het Justus Lipsius gebouw. 

Het bestaat uit het Paul-Henri Spaak-gebouw (waarin de debat ruimte is) en 
de Altiero Spinelli, de twee nieuwe gebouwen Willy Brandt en József Antall 
en een onlangs gerenoveerd gebouw dat vroeger toegang verschafte tot 
het Station Brussel-Luxemburg. De gebouwen bevinden zich in de oostelij-
ke Europese wijk van Brussel, en hun constructie begon in 1989.

Dit complex is niet de officiële zetel van het parlement, wel het Loui-
se-Weiss-gebouw in Straatsburg. Aangezien de meeste andere instellingen 
van de Europese Unie zich in Brussel bevinden, werd het complex in hun 
nabijheid gebouwd. Het merendeel van de werkzaamheden van het parle-
ment is nu overgedragen naar de Brusselse vestiging, maar de juridische, 
officiële zetel bevindt zich in Straatsburg. De maandelijkse plenaire verga-
deringen worden in Straatsburg gehouden.

Hoe een Parlement observeren  
“van binnenuit”?  
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"Stelt u zich de democratie van morgen voor via de architecturale vorm 
van een parlement": dit was de uitdaging voor leerlingen van Franstalige 
en Nederlandstalige architectuurscholen in het Brussels Gewest, tijdens 
een wedstrijd georganiseerd door het Brussels Parlement. De eenvoud 
van de uitspraak was omgekeerd evenredig met de moeilijkheidsgraad 
tot het vinden van een oplossing. Nochtans werden zeventien projecten 
van drie instellingen voorgelegd aan de jury. 

Na de eerste ronde werden zes projecten geselecteerd. Uiteindelijk 
werden drie winnende projecten gekozen die zouden worden voorge-
steld tijdens de tentoonstelling Beleef de democratie. De architectuur 
van de parlementen. De jury wenste dat de drie andere projecten, die 
niet werden geselecteerd, konden worden gepresenteerd (zie verder 
voor de presentatie van de 6 projecten).

De jury was samengesteld uit: Kristiaan Borret (bouwmeester/hoofd-
architect van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); Evelyn Blondeel 
(burgerlijk ingenieur-architect), Christophe Dessouroux (journalist en 
presentator van het programma Archi Urbain), Pauline Greck-Chassain 
(architect), Jean-Guy Pecher (vertegenwoordiger van de hoofdarchitect 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Benoit Périlleux (ingenieur ar-
chitect, Directeur afdelingshoofd van de Gewestelijke Overheidsdienst 

Brussel – Stedelijke Ontwikkeling), Min Reuchamps (politicoloog en 
hoogleraar politieke wetenschappen aan de UCL), en voor het Brus-
sels Parlement, Michel Beerlandt (Directeur-generaal van het Brussels 
Parlement), Willem Draps (Brussels volksvertegenwoordiger), Pierre 
Dejemeppe (vertegenwoordiger van de voorzitter van het Brussels Par-
lement); Patrick Vanleemputten (Secretaris-generaal van het Brussels 
Parlement) en Stefaan Van Gijseghem en Laurent Lefèvre (dienst Com-
municatie en Externe Betrekkingen voor het secretariaat).

De door het Brussels Parlement voorgestelde wedstrijd had als doel een 
model te ontwerpen van een ruimte voor een parlement dat de demo-
cratie van morgen weergeeft. De vorm van de ruimte, zowel intern als 
extern, moest de deelnemersvisie van de democratie illustreren.  De 
locatie moest zich in een stedelijke omgeving bevinden.

De analyse- en selectiecriteria richtten zich op de visie van de democra-
tie die de projectleiders beoogden, de organisatie, de rol van burgers en 
vertegenwoordigers, de functie van een plaats die de democratie beli-
chaamt, evenals de integratie van deze elementen in een sterke visue-
le weergave en de gemotiveerde keuze van de locatie in de stedelijke 
openbare ruimte.

5.  Naar nieuwe democratische 
ruimtes
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D
e 

de
m

oc
ra

ti
e 

be
w

on
en

. D
e 

ar
ch

it
ec

tu
ur

 v
an

 d
e 

pa
rl

em
en

te
n 

7730 jaar van het parlement -  De democratie bewonen.  De architectuur van de parlementen



5.1. Een nieuw symbool van burgerschap 
De kloof tussen de burger en de politieke wereld is weliswaar diep, maar 
niet onoverkomelijk. Op voorwaarde echter dat elke persoon terug smaak 
krijgt in het burgerschap. 

De bedoeling is dus: het burgerschap aanmoedigen. Bij een duurzame 
burgerparticipatie is de democratie niet langer louter representatief, 
maar evolueert naar een participerend model. In een dergelijk systeem 
behoudt het parlement zijn huidige rol maar burgeroverleg is van primor-
diaal belang. Om dit positief aan te moedigen moet het aantal overleg-
ruimtes vermeerderen en het symbool worden van een collectieve bur-
gergemeenschap. 

De plaats van deze nieuwe democratie moet binnen de stedelijke dyna-
miek liggen. De voetgangerszone en het Brouckèreplein bezitten al deze 
kwaliteiten en de nabijheid van het parlement is eveneens een troef. Bo-
vendien is de vestiging van een democratische ruimte in de Zenne vallei 
een sterk symbool; het breekt met de traditionele inplanting van de Brus-
selse machtscentra. 

De voetganger bezit een zeer sterke mix van mogelijkheden om de de-
mocratische ruimte te herscheppen.  Het traditioneel parlement: de hall, 
galerij, de Salle des pas Perdus en gang worden hier de Anspachlaan, het 
Beurs-, Brouckère- en Fontainasplein. Beraadslaging en conferentie acti-
viteiten worden verzekerd in grote vergaderplaatsen zoals de Beurs, het 
Nationaal Theater, de Munt, de KVS, het Pathé Palace… 

Cafés, restaurants en culturele plekken zijn kenmerkende elementen van 
de voetgangerszone en eveneens bouwstenen voor een democratische 
ruimte. De publieke ruimte wordt een plaats voor informeel gesprek.

Buiten deze democratische passages, vindt er regelmatig een burgerbij-
eenkomst plaats op het Brouckère plein. 1000 burgers worden willekeurig 
gekozen via loting, wat niet enkel een eerlijke keuze toelaat maar tevens 
een grote diversiteit aan meningen, kenmerkend voor de Brusselse me-
tropool.   

De ruimte bestaat uit een eenvoudige overdekte plaats. Tijdens bijeen-
komsten worden hier 100 tafels van elk 10 personen opgesteld. Dergelijke 
opstelling moedigt direct contact aan met de publieke ruimte en de idee 
van openheid.  In feite is de ruimte een eenvoudige schuilplaats: de meu-
bels maken echter de democratie mogelijk. De ronde tafel is de debat-
plaats. Het creëren van een dergelijke plek is mogelijk en biedt oneindig 
veel perspectieven onder één dak.  Het zou zich kunnen uitstrekken tot 
de voetgangerszone van het Brouckèreplein. De openbare ruimte wordt 
niet onderbroken door architectuur: het is een grenzeloze open ruimte. 
Overigens is het dak ook een herkenningspunt, een signaal dat de burgers 
eraan herinnert dat uitwisseling van opinies en het ontwikkelen van idee-
en dagelijks plaatsvindt.  

Het dak, het Brouckèreplein en de voetgangerszone worden dus samen 
het nieuw symbool van de democratie: open, eenvoudig en toegankelijk 
voor iedereen. Een publieke ruimte.

Het project wordt voorgesteld door Guillaume Berna  
(UCL – Faculteit Architectuur).

Naar nieuwe democratische ruimtes
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5.2. De terugkeer van de burger 
Een bredere analyse van de parlementen toont aan dat de kloof tussen 
politiek en burgers niet enkel te wijten is aan het gevestigd politiek 
systeem, maar ook aan de architectuur van de ruimtes: ondoorzichtig en 
ontoegankelijk. 

Democratische vernieuwing vereist het invoeren van nieuwe organen 
die door de burgers worden bestuurd en een innovatieve architectuur 
hebben dat hun imago weerspiegelt. Dit wordt mogelijk gemaakt via de 
oprichting van volgende organen:

Het burgerforum

Het uitgangspunt van ons democratisch model nodigt de burgers uit zich 
te integreren in de politieke wereld via een uitwisselingsruimte die volle-
dig aan hen is gewijd: een burgerforum of ‘Speakers’ Corner”. Dit forum 
zou zowel een virtuele als een reële vorm aannemen. Met behulp van de 
technologie wil het virtueel forum alle vragen van de burgers centralise-
ren en echte online discussies creëren die kunnen uitgroeien tot concrete 
voorstellen die vervolgens worden besproken in het reële forum.

De kamer van participanten

Om de burgers deel te laten nemen aan de wetsvoorstellen, heeft het 
nieuw democratisch model ook een nieuw orgaan: de kamer van parti-
cipanten. Deze nieuwe parlementaire instelling beoogt voornamelijk om 
de voorstellen en ideeën die in het burgerforum werden geformuleerd te 
rapporteren en ze vervolgens om te zetten in politieke taal. Ze is samen-
gesteld uit 200 personen, gekozen via loting uit de deelnemers van het 
burgerforum.

De burgerraad

De burgerraad is een nieuw parlementair orgaan belast met het contro-
leren van de besluiten genomen door de huidige commissies en rege-
ring. Deze evaluatie is gebaseerd op de relevantie en de uitvoering van 
besluiten.

De plenaire vergadering

Dertig burgers die om de zes maand door loting gekozen worden uit de 
kamer van participanten, zetelen naast de 89 huidige volksvertegenwoor-
digers en vormen aldus de plenaire vergadering.

Selectie door loting

De loting om het aantal leden van de nieuwe politieke instellingen vast 
te leggen, vindt plaats om de zes maand, teneinde een maximumaantal 
burgers de kans te geven tot deelname aan het politiek leven.

De eerste willekeurige trekking kiest de 200 leden van de kamer van par-
ticipanten uit de geregistreerde bezoekers van het burgerforum die zich 
eerder hebben ingeschreven aan de inschrijvingskiosk in het park.

De tweede trekking selecteert uit de tweehonderd leden van de kamer 
van participanten, de dertig nieuwe leden die in de plenaire vergadering 
zullen zetelen, en de vijftien leden van de burgerraad.

Het project wordt voorgesteld door Maxime Abondance, Alexia Florens, 
Sacha Jonckers, Johan Metzger en Guillaume Szpirer (ULB – La Cambre 
Horta).

Naar nieuwe democratische ruimtes
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5.3. Métro.politain
Als antwoord op de crisis van het systeem van wettelijke vertegenwoor-
diging wil het voorstel het parlement verplaatsen naar de kern van de 
stedelijke activiteit, om de politiek zo dicht mogelijk bij het Brussels leven 
te brengen.

De gekozen site omvat de voetgangerszone van het stadscentrum, geka-
rakteriseerd door functionele verscheidenheid, toegankelijkheid en een 
hoge bebouwingsdichtheid. Meer specifiek gaat het over de zone Beurs 
en het Beursplein, als zenuwcentrum van zowel het district als het Ge-
west.

De site is een belangrijk symbool van ons Gewest en zelfs van het land zo-
als bleek na de tragische gebeurtenissen van 22 maart 2016: de markten 
en het Beursplein werden ontmoetingsplaatsen waar de bevolking haar 
verdriet kon uiten. Van nature gepolitiseerd wordt dit stedelijk toneel een 
gunstige plaats voor politieke en culturele evenementen.

Het station Beurs is een centraal punt in het Brussels mobiliteitsnetwerk. 
Dagelijks ontvangt het een enorme stroom aan pendelaars. Daarom is het 

de ideale plaats om de politiek te betrekken bij het dagelijks leven van de 
burgers. Wat hier wordt gezocht is de nabijheid van het mobiliteitsnet-
werk, een doeltreffend middel dat een groot aantal mensen bij elkaar kan 
brengen.

Dit station is dus een verlengstuk van de stad geworden, een toegankelij-
ke openbare ruimte, zichtbaar vanaf de kade, het plein en zelfs vanaf de 
Beurs. 

Het halfrond, vroeger voorbehouden aan de politiek, wordt een cirkel; 
een vorm die meer zichtbaarheid en toegankelijkheid binnenlaat. Ook is 
het omringd door functies die soms verbonden zijn met de politiek, soms 
met de stad. Op die manier vermengt het politiek leven zich uiteindelijk 
met het dagelijks leven.

Het project wordt voorgesteld door Jimmy Fajwlewicz  
en Philippe Waldner (UCL – Faculteit architectuur).

Naar nieuwe democratische ruimtes
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5.4. Buiten ‘t parlement
Stel u een democratie voor waar de burger zich echt betrokken voelt bij 
de politiek. Stel u een democratie voor waar de burger rechtstreeks en 
eenvoudig alle parlementariërs kan ontmoeten en greep kan hebben op 
het politiek gebeuren van zijn regio. Stel u een democratie voor waar de 
burger in het parlement zetelt. Is zoiets mogelijk?

Dit is de uitdaging van dit project dat uitgaat van de premisse dat de de-
mocratie buiten het parlement wordt opgebouwd en beleefd. Dit project 
bestaat uit een democratische wandeling in drie fasen doorheen de voet-
gangerszone van de Anspachlaan.

De eerste etappe is de Beurs. Dit centraal gelegen monument is emble-
matisch voor de Brusselse identiteit. Tijdens de wandeling wijst een paal 
zich ontwikkelen aan en geeft het die ruimtes aan waar burgerontwik-
keling voorhanden is of kan worden aangescherpt, via bibliotheken, ten-
toonstellingszalen, didactische ruimtes.

Daarna volgt het Brouckère plein waar men de paal zich inspireren aan-
treft. Daar trachten alle partners, burgers, parlementariërs en deskundi-
gen, een oplossing te vinden voor de maatschappelijke problemen. 

Tenslotte wordt het Fontainasplein bereikt waar men de derde paal be-
trokken zijn aantreft. Plaatsen voor debat en beslissingen in de commis-
sies en de halve cirkel waar de burgers op hetzelfde niveau zetelen als de 
vertegenwoordigers, in grote moduleerbare loges die eveneens kunnen 
gebruikt worden door het publiek.

Een dynamische gevel zoekt de burger uit de openbare ruimte. De trans-
parantie van het gebouw weerspiegelt de gewenste democratie. Verbin-
dingen brengen koppelingen tot stand tussen activiteiten en mensen. De 
grenzen van het gebouw zijn niet waarneembaar om de indruk te wekken 
dat het parlement toebehoort aan zij die erin zetelen.

De democratische wandeling wekt bij iedereen de wil om mede-acteur te 
worden van de democratie.

Dit project wordt gepresenteerd door Noam Kalai, Alexandra Masson,  
Camille Segaert en Ophélie Van Schingen (ULB-Ecole polytechnique).

Naar nieuwe democratische ruimtes
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5.5 Een democratie zonder grenzen 
Twee belangrijke kenmerken van de architectuur van het Brussels parle-
ment dragen bij tot het verbreden van de kloof tussen de politieke we-
reld en de burgers: de bouwschil en de locatie. Het parlement, met zijn 
neoklassieke architectuur, creëert een grens tussen binnen en buiten, en 
stelt zichzelf op een voetstuk ten opzichte van voorbijgangers. De demo-
cratie lijkt dus gevangen in een massale architectuur die correspondeert 
met een natie-statenstelsel uit de 19de eeuw, wat verouderd is. Deze fel 
opgesmukte stenen muren sluiten elk politiek debat in een gewijde en 
waterdichte architectuur. 

Brussel heeft zich grotendeels rond de vijfhoek ontwikkeld, maar gaf er 
de voorkeur aan de grote instellingen in het zuidoostelijk deel van de stad 
te behouden. Zodoende bleef een noordwestelijk Brussel over, gelegen 
dicht bij het kanaal, industrieel en populair. Deze stadsorganisatie, ver-
bonden aan een foute architectonische formalisering van de instellingen, 
droeg bij tot het bevriezen van de relaties tussen vertegenwoordigers en 
zij die moeten vertegenwoordigd worden.

Om de crisis van de democratie het hoofd te bieden, tracht het project 
zich te ontdoen van een materiële bouwschil. Het wordt een aaneenvoe-
ging van modules zonder grenzen, waartussen infiltratie en toegankelijk-
heid mogelijk is. De grens tussen openbare ruimte en privéruimte wordt 
onzichtbaar; het project tracht de nieuwsgierigheid van de voetganger te 

wekken en informele ontmoetingen tussen parlementariërs en burgers te 
maximaliseren.

Het concept is gebaseerd op de ontwikkeling van een driehoekig raster, 
waardoor een dunne stalen structuur ontstaat met daartussen eenvoudig 
bewegende wanden. In oneindige uitbreiding kan dit kader zich aan elke 
activiteit aanpassen, ongeacht het aantal personen. Zo kan een eerste 
groep personen die wil vergaderen om een onderwerp te bespreken, de 
verplaatsbare muren eenvoudig gebruiken om de ruimte aan te passen 
aan het aantal mensen dat het debat wil bijwonen.

De monteerbare structuur is voor iedereen beschikbaar en modulair, zij 
het voor een burgerinitiatief of als een regionale vergadering. Het is altijd 
in beweging en dankzij de toegankelijke implantatie is het parlement be-
reikbaar en zichtbaar voor iedereen. Op deze manier kan het parlement 
vergaderen waar het noodzakelijk is.

Het project tracht de democratie te herintroduceren in het dagelijks leven 
van iedereen door zich te bevrijden van de materiële drempels, door een 
poreuze ruimte te introduceren die volledig flexibel is voor iedereen.

Het project wordt gepresenteerd door Dries Borman en Vianney Soulard 
(UCL-Faculteit architectuur).

Naar nieuwe democratische ruimtes
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5.6.  De burger alomtegenwoordig in het 
democratisch proces

Het gebrek aan interesse in het politiek leven komt voort uit een gevoel 
van hulpeloosheid van de burger tegenover de politieke "machine" in 
combinatie met een gebrek aan begrip van een systeem dat te complex 
is. De auteurs van het project stellen dat, als de mensen de macht hebben 
om het gevestigde systeem in twijfel te trekken, dan is niet alles verloren, 
de crisis van de democratie voorspelt een toekomstige verandering om-
dat de mens over een onbetwistbaar aanpassingsvermogen beschikt.

De oorsprong van het project ligt in de idee van een kortstondig parle-
ment. In een verlangen om zo dicht mogelijk bij alle burgers te staan, ver-
huist het parlement van het ene district naar het andere: nu eens in een 
verwaarloosd gebouw, dan eens op een stuk braakliggend terrein. Het 
probeert zich niet op te dringen aan de stad door zijn proporties, maar 
door zijn meervoudig gebruik. De openheid naar buiten toe is een uitno-
diging om toe te treden in zijn wereld. Om eenvoudig verplaatsbaar te 
zijn, is het mobiel parlement een monteerbare en demonteerbare struc-
tuur van geprefabriceerde elementen, beschermd door een omhulsel. 
Het doel is het reactiveren van verwaarloosde gebieden of gebouwen die 
een sterke symbolische waarde hebben voor de inwoners.

Eenmaal per week komen de 60 politici en 60 willekeurig gekozen burgers 
bijeen in de gemengde vergadering om wetsontwerpen te bespreken. 
Het kortstondig parlement moet zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid 

bieden om dergelijke debatten bij te wonen, de toegankelijkheid van de 
vergadering is essentieel. De cirkelvorm suggereert geen confrontatie tus-
sen partijen, maar een geheel met een gemeenschappelijk centrum: het 
algemeen belang. Beslissingen worden genomen door de stemming van 
iedereen.

Het project handhaaft, naast het kortstondig parlement, een vast en em-
blematisch parlement dat de democratie garandeert. In het gebouw wor-
den de debatruimtes in de schijnwerpers gezet en nemen verschillende 
vormen aan. Een van deze plaatsen is het Forum, een flexibele ruimte 
waar persconferenties kunnen worden georganiseerd, maar dat tevens 
een platform is voor iedere burger die wil spreken of ideeën wil uitwisse-
len tijdens openbare debatten. In het vast parlement vindt ook de loting 
plaats en worden wetsvoorstellen gestemd.

Door het parlement in de buurt van het Zuidstation te vestigen is de uit-
daging deel uit te maken van een stedelijke continuïteit met de hoofdas-
sen van de stad die naar het centrum leiden.

Het project wordt voorgesteld door Guillaume Gorlier, Maureen Hansen, 
Miralys Koussavo, Mïana Lefebvre en Gabriel Vives (ULB-La Cambre 
Horta).

Naar nieuwe democratische ruimtes
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TABLEAU DES PARLEMENTS



Qu’est-ce qu’un parlement ? 

Bijlage :  
Vergelijkende tabel 
van 30 parlementen 

in de wereld



LAND ZUID-AFRIKA DUITSLAND

VERGELIJKINGSCRITERIUM  MEETINDEX National Assembly / Nationale assemblee Deutscher Bundestag / Bundestag allemand

VERTEGENWOORDIGING

UNIVERSEEL KIESRECHT JA/NEEN + LEEFTIJD VOOR HET  
VERKRIJGEN VAN HET RECHT Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar 

VERHOUDING BURGER/  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER

AANTAL INWONERS VOOR 1  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 112 839 122 501

KIESSTELSEL 
RECHTSTREEKS/ONRECHTSTREEKS/ MEER-
DERHEIDSSTELSEL/EVENREDIG/GEMENGD 
(AANTAL JAREN VAN DE ZITTINGSPERIODE) 

Evenredig rechtstreeks kiesstelsel (onrechtstreeks  
voor de Senaat) (5 jaar)

Gemengd rechtstreeks kiesstelsel: elke kiezer stemt 
twee maal: een eerste maal (" primaire stemming "), 
voor een kandidaat die opkomt in een kiesomschrijving 
(meerderheidsstelsel) en, een tweede maal (" secun-
daire stemming "), in de Länder, voor een lijst die door 
een partij voorgesteld wordt (evenredig). 

GENDERGELIJKHEID AANTAL GEKOZEN VROUWEN / TOTAAL  
AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

170/398 "

42,71%

JONGERENVERTEGENWOORDI-GING

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 45 JAAR EN JONGER

105/398 184/709

26,38% 25,95%

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 46 JAAR EN OUDER

293/398 525/709

73,62% 74,05%

VERTEGENWOORDIGING VAN DE  
SOCIAAL-CULTURELE MINDERHEDEN

AANTAL ZETELS VOOR MINDERHEDEN /  
TOTAAL AANTAL ZETELS

CONTEXT BUITEN HET PARLEMENT

PERSVRIJHEID *
MONDIALE BAROMETER VOOR DE  
PERSVRIJHEID 2018 (REPORTERS ZONDER 
GRENZEN)

28/180 15/180

PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE * INDEX VAN DE PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE 
2017  (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 71/180 12/180

INSPRAAK VAN DE BURGERS IN  
HET POLITIEKE LEVEN ** 

INDEX VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ  
(CIVICUS 2018) Begrensd Open

RUIMTELIJKE OPZET

BINNENVORM Hoefijzer Halfrond
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BARBADOS BELGIË BRAZILIË BURKINA FASO CAMBODJA 

Parliament of Barbados / Parlement van 
Barbados Federaal Parlement - Föderales Parlament Cámara dos Deputados / Kamer van Volks-

vertegenwoordigers Parlement Radhsphea Ney Preah Recheanachakr 
Kampuchea / Nationale assemblee

Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, 16 jaar (facultatief); 18 jaar (verplichte 
inschrijving op de kieslijsten) Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar

9 260 75 654 346 737 192 475 125. 677

Meerderheidsstelsel: Rechtstreeks kiess-
telsel bij gewone meerderheid (5 jaar)

Rechtstreeks, evenredig kiesstelsel voor de 
lijst (5 jaar)

Gemengd rechtstreeks kiesstelsel (4 
jaar): lijsten met evenredige verdeling 
voor de Kamer en meerstemmig meer-
derheidskiesstelsel voor de Senaat (NB: 
VERPLICHTE STEMMING)

Evenredig rechtstreeks kiesstelsel (5 jaar) Evenredig rechtstreeks kiesstelsel voor de 
lijst (5 jaar)

6/30 57/150 55/513 14/127 25/125

20% 38% 10,72% 11,02% 20%

74 /150 151/513 Membre le plus jeune 35 ans 23/125

49,33% 29,43% 18,40%

76 /150 362/513 Membre le plus âgé 78 ans 99/125

50,67% 70,57% 79,20%

De Duitstalige Gemeenschap van België (on-
geveer 71 000 personen) telt ambtshalve een 
zetel die voorbehouden wordt in het Belgische 
quotum (25, dan 24 zetels) in het Europese 
Parlement en die rechtstreeks gekozen wordt 
in een Duitstalige kiesomschrijving, en een 
zetel op 60 in de Belgische Senaat, die wordt 
gekozen door het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap van België.

7/180 102/180 41/180 142/180

25/180 16/180 96/180 74/180 161/180

Open Open Belemmerd Belemmerd Onderdrukt  

Tegenover elkaar geplaatste banken Halfrond Klaslokaal Halfrond Klaslokaal

 Vergelijkende tabel van 30 parlementen in de wereld
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LAND CANADA   CHINA  

VERGELIJKINGSCRITERIUM  MEETINDEX Parliament of Canada / Parlement van Canada Quanguo Renmin Daibiao Dahui / Nationaal 
Volkscongres van China

VERTEGENWOORDIGING

UNIVERSEEL KIESRECHT JA/NEEN + LEEFTIJD VOOR HET  
VERKRIJGEN VAN HET RECHT Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar

VERHOUDING BURGER/  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER

AANTAL INWONERS VOOR 1  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 106. 070 459 555

KIESSTELSEL 
RECHTSTREEKS/ONRECHTSTREEKS/ MEER-
DERHEIDSSTELSEL/EVENREDIG/GEMENGD 
(AANTAL JAREN VAN DE ZITTINGSPERIODE) 

Meerderheidskiesstelsel: gewoon eenstemmig 
rechtstreeks meerderheidskiesstelsel (meer-
derheidskiesstelsel met één ronde) (4 jaar)

Onrechtstreeks kiesstelsel, absolute meer-
derheid (5 jaar)

GENDERGELIJKHEID AANTAL GEKOZEN VROUWEN / TOTAAL  
AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

91/338 742/2980

27% 24.9%

JONGERENVERTEGENWOORDI-GING

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 45 JAAR EN JONGER

82/338 344/2.980

24,20% 11,54%

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 46 JAAR EN OUDER

256/338 2.633/2.980

75,80% 88,36%

VERTEGENWOORDIGING VAN DE  
SOCIAAL-CULTURELE MINDERHEDEN

AANTAL ZETELS VOOR MINDERHEDEN /  
TOTAAL AANTAL ZETELS

Geen zetels die rechtstreeks voorbehouden 
worden

CONTEXT BUITEN HET PARLEMENT

PERSVRIJHEID *
MONDIALE BAROMETER VOOR DE  
PERSVRIJHEID 2018 (REPORTERS ZONDER 
GRENZEN)

18/180 176/180

PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE * INDEX VAN DE PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE 
2017  (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 8/180 77/ 180

INSPRAAK VAN DE BURGERS IN  
HET POLITIEKE LEVEN ** 

INDEX VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ  
(CIVICUS 2018) Lopende evaluatie Gesloten 

RUIMTELIJKE OPZET

BINNENVORM Tegenover elkaar geplaatste banken Klaslokaal

Vergelijkende tabel van 30 parlementen in de wereld
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SPANJE VERENIGDE STATEN  FRANKRIJK HAÏTI HONGARIJE 

Congreso de los Diputados / Congres van 
Afgevaardigden

House of Representatives / Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Assemblée nationale / Nationale assem-
blee

Chambre des députes / Kamer van Volks-
vertegenwoordigers Orszaggyules / Nationale assemblee  

Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar
Ja, vanaf 18 jaar / Gehuwde burgers van 
minstens 16 jaar op de dag van de verkie-
zing hebben eveneens stemrecht

132 685 597 998 69 683 71 886 49 166

Gemengd rechtstreeks kiesstelsel (4 
jaar): meerstemmige omschrijvingen = 
kiesstelsel met geblokkeerde lijsten met 
evenredige vertegenwoordiging, terwijl 
eenstemmige omschrijvingen: gewoon 
meerderheidskiesstelsel

Uninominale rechtstreekse verkiezing bij 
meerderheid (2 jaar)

Uninominale rechtstreekse verkiezing bij 
meerderheid in twee ronden (5 jaar)  / 
Indirecte verkiezing voor de Senaat

Rechtstreekse verkiezing bij meerderheid 
(in twee ronden zo nodig) (4 jaar)

Gemengde rechtstreekse verkiezing (4 
jaar): verkiezing bij meerderheid voor de 
106 zetels in de kieskringen & evenredige 
verkiezing voor 93 volksvertegenwoor-
digers die worden gekozen op nationale 
lijsten

137/350 228/576 3/119 25/199

39,14% 19,63% 39,58% 2,54% 12,56%

91/350 62/435 90/576 41/119 80/199

26% 14,25% 15,63% 34,45% 40,2%

258/350 373/435 486/576 48/119 119/199

73,71% 85,75% 84,38% 40,34% 59,8%

12 volksvertegenwoordigers bovenop 
de 199 gekozenen zijn nationale verte-
genwoordigers die de nationale minderhe-
den in Hongarije vertegenwoordigen

31/180 45/180 33/180 68/180 73/180

42/180 16/180 23/180 157/180 66/180

Begrensd Begrensd Begrensd Belemmerd Belemmerd 

Hoefijzer Halfrond Halfrond Klaslokaal Hoefijzer
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LAND INDIA IRAK

VERGELIJKINGSCRITERIUM  MEETINDEX Sansad / Parlement Council of Representatives of Iraq / Raad van de verte-
genwoordigers van Irak

VERTEGENWOORDIGING

UNIVERSEEL KIESRECHT JA/NEEN + LEEFTIJD VOOR HET  
VERKRIJGEN VAN HET RECHT Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar

VERHOUDING BURGER/  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER

AANTAL INWONERS VOOR 1  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 2 341 774 113 422

KIESSTELSEL 
RECHTSTREEKS/ONRECHTSTREEKS/ MEER-
DERHEIDSSTELSEL/EVENREDIG/GEMENGD 
(AANTAL JAREN VAN DE ZITTINGSPERIODE) 

Gemengde rechtstreekse verkiezing (5 jaar): bij 
gewone meerderheid voor de Kamer, onrechtstreekse 
proportionele verkiezing voor de Senaat

Evenredige rechtstreekse verkiezing (4 jaar)

GENDERGELIJKHEID AANTAL GEKOZEN VROUWEN / TOTAAL  
AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 11,81% 25.3% (op de lijsten van kandidaten moet 1/3 vrouwen 

zijn) 

JONGERENVERTEGENWOORDI-GING

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 45 JAAR EN JONGER

124/542 86/329

22,88% 26,14%

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 46 JAAR EN OUDER

417/542 231/329

76,94% 70,21%

VERTEGENWOORDIGING VAN DE  
SOCIAAL-CULTURELE MINDERHEDEN

AANTAL ZETELS VOOR MINDERHEDEN /  
TOTAAL AANTAL ZETELS

Zetels voorbehouden voor de geregistreerde stammen 
en groepen autochtonen en de untouchables, gegroe-
peerd in de vorm van kasten (moeten ingeschreven 
zijn) --> min of meer 27% van het parlement

8/329 voorbehouden voor de religieuze minderheden

CONTEXT BUITEN HET PARLEMENT

PERSVRIJHEID *
MONDIALE BAROMETER VOOR DE  
PERSVRIJHEID 2018 (REPORTERS ZONDER 
GRENZEN)

138/180 160/180

PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE * INDEX VAN DE PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE 
2017  (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 81/180 169/180

INSPRAAK VAN DE BURGERS IN  
HET POLITIEKE LEVEN ** 

INDEX VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ  
(CIVICUS 2018) Belemmerd Onderdrukt

RUIMTELIJKE OPZET

BINNENVORM Hoefijzer Klaslokaal

Vergelijkende tabel van 30 parlementen in de wereld
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ITALIË JORDANIË MAROKKO NAMIBIË NEDERLAND

Camera dei Deputati / Chambre des députés Majlis Al-Umma / Nationale assemblee Barlaman / Parlement National Assembly / Nationale 
assemblee

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
/ Kamer van Volksvertegenwoor-
digers

Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar

62 570 46 969 85 691 111 214 75 280

Gemengde rechtstreekse verkiezing (5 jaar): 
evenredige verkiezing op lijst (List PR) voor 
398 zetels & verkiezing bij meerderheid in een 
ronde voor 232 zetels

Gemengde rechtstreekse verkiezing (4 jaar): evenredige verkiezing op 
open lijsten. Alle kandidaten moeten op een kieslijst staan. Elke kiezer 
brengt twee stemmen uit: de ene voor een volledige lijst, de andere voor 
een kandidaat van zijn keuze op die lijst. Elke lijst krijgt zetels in zijn district 
in evenredigheid met het aantal stemmen dat ze heeft gehaald, rekening 
houdend met het totale aantal kiezers van dat district.

Evenredige rechtstreekse 
verkiezing op lijsten (4 jaar)

Rechtstreekse verkiezing op 
lijsten met evenredige verde-
ling (5 jaar)

Rechtstreekse verkiezing op lijsten 
met evenredige verdeling (4 jaar)

225/630 20 /115 54/150

35,71% 15,38% 20,51% 46,15% 36%

288/630 Jongste lid 31 jaar 111/395 14/104 76/150

45,71% 28,1% 13,46% 50,67%

342/630 Oudste lid 79 jaar 276/395 87/104 94/150

54,29% 69,87% 83,65% 62,67%

Zetels voorbehouden voor religieuze minderheden (9 voor christenen en 3 
voor Circassiërs/Tjetsjenen) + 15 voor de vrouwen

46/180 132/180 135/180 26/180 3/180

54/180 59/180 81/180 53/180 8/180

Open Belemmerd Belemmerd Begrensd Open

Halfrond Kring Halfrond Tegenover elkaar geplaatste 
banken Halfrond
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LAND DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO ROUMENIË

VERGELIJKINGSCRITERIUM  MEETINDEX Assemblée Nationale / Nationale assemblee Parlamentul Romaniei / Roemeens Parlement

VERTEGENWOORDIGING

UNIVERSEEL KIESRECHT JA/NEEN + LEEFTIJD VOOR HET  
VERKRIJGEN VAN HET RECHT Ja, vanaf 18 jaar

VERHOUDING BURGER/  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER

AANTAL INWONERS VOOR 1  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 163 360 73 000

KIESSTELSEL 
RECHTSTREEKS/ONRECHTSTREEKS/ MEER-
DERHEIDSSTELSEL/EVENREDIG/GEMENGD 
(AANTAL JAREN VAN DE ZITTINGSPERIODE) 

Gemengde rechtstreekse verkiezing (5 jaar): verkiezing 
bij gewone meerderheid in de kieskringen met één zetel. 
De kiezer spreekt zich uit voor één enkele kandidaat. De 
kandidaat die het grootste aantal stemmen haalt, wordt tot 
gekozen uitgeroepen & evenredige verkiezing in de kieskrin-
gen met minstens twee zetels. De stemming gebeurt via 
evenredige verkiezing op open lijsten met één enkele 
voorkeurstem.

Rechtstreekse verkiezing, evenredige verte-
genwoordiging (4 jaar)

GENDERGELIJKHEID AANTAL GEKOZEN VROUWEN / TOTAAL  
AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

44/492 68/329

8,9% 20.67%

JONGERENVERTEGENWOORDI-GING

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 45 JAAR EN JONGER

131/492 157/329

26,6% 47,72%

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 46 JAAR EN OUDER

361/492 171/329

73,4% 51,98%

VERTEGENWOORDIGING VAN DE  
SOCIAAL-CULTURELE MINDERHEDEN

AANTAL ZETELS VOOR MINDERHEDEN /  
TOTAAL AANTAL ZETELS

De Roemeense Grondwet en de Kieswet verlenen 
de burgerorganisaties uit de nationale minderhe-
den die bij de verkiezingen niet minstens een 
mandaat van parlementslid behaalden het recht 
op een volksvertegenwoordiger indien zij voor het 
hele land ten minste 5% van het gemiddeld aantal 
geldig uitgebrachte stemmen behaalden voor de 
verkiezing van een volksvertegenwoordiger op 
nationaal niveau.

CONTEXT BUITEN HET PARLEMENT

PERSVRIJHEID *
MONDIALE BAROMETER VOOR DE  
PERSVRIJHEID 2018 (REPORTERS ZONDER 
GRENZEN)

154/180 44/180 

PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE * INDEX VAN DE PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE 
2017  (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 161/180 59/180

INSPRAAK VAN DE BURGERS IN  
HET POLITIEKE LEVEN ** 

INDEX VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ  
(CIVICUS 2018) Gesloten Begrensd

RUIMTELIJKE OPZET

BINNENVORM Klaslokaal Klaslokaal

Vergelijkende tabel van 30 parlementen in de wereld
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VERENIGD KONINKRIJK RUSLAND SENEGAL SINGAPORE ZWEDEN

House of Commons / Lagerhuis Federalnoye Sobraniye / Federale 
assemblee

Assemblée nationale / Nationale 
assemblee Parliament / Parlement Riksdagen / Parlement

Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 21 jaar Ja, vanaf 18 jaar

46 199 232 077 90 770 54 802 27 977

Rechtstreekse verkiezing meer-
derheidsstelsel (5 jaar)

Rechtstreekse verkiezing, evenredige 
vertegenwoordiging (5 jaar)

Gemengd systeem van rechtstreekse 
verkiezing (5 jaar): meerderheid van 
de lijst voor 105 van de kiesdistricten 
verkozen leden, evenredigheid van de 
lijst op nationaal niveau (60 zetels)

Rechtstreekse verkiezing gewone meerderheid voor 89 
volksvertegenwoordigers / 100 (5 jaar) + 9 benoemd door de 
President voor 2,5 jaar. De oppositiepartijen kunnen tot ne-
gen leden buiten het kiesdistrict benoemen door onder hun 
niet-verkozen kandidaten degenen te kiezen met het hoogste 
percentage stemmen bij de algemene verkiezing.

Rechtstreekse verkiezing, evenredige 
vertegenwoordiging (4 jaar)

208/650 57/450 69 /165 23/100 161/349

32% 12,67% 41,82% 23% 46,13%

241/650 62/450 31/165 35/100 168/349

37,08% 13,78% 18,79% 35% 48,14%

409/650 373/450 110/165 65/100 181/349

62,92% 82,89% 66,67% 65% 51,86%

40/180 148/180 50/180 151/180 2/180

8/180 135/180 66/180 6/180 6/180

Begrensd Onderdrukt Begrensd Belemmerd Open

Tegenover elkaar geplaatste banken Klaslokaal Kring Tegenover elkaar geplaatste banken Halfrond
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LAND TURKIJE EUROPESE UNIE RÉGION DE  
BRUXELLES-CAPITALE 

VERGELIJKINGSCRITERIUM  MEETINDEX 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(T.B.M.M) / Turkse Grote Nationale 
Assemblee

Europees Parlement Parlement de la région de 
Bruxelles-Capitale 

VERTEGENWOORDIGING

UNIVERSEEL KIESRECHT JA/NEEN + LEEFTIJD VOOR HET  
VERKRIJGEN VAN HET RECHT Ja, vanaf 18 jaar Ja, vanaf 18 jaar (16 jaar in Oostenrijk) Oui, dès 18 ans 

VERHOUDING BURGER/  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER

AANTAL INWONERS VOOR 1  
VOLKSVERTEGENWOORDIGER 130 452 68 149 13 542

KIESSTELSEL 
RECHTSTREEKS/ONRECHTSTREEKS/ MEER-
DERHEIDSSTELSEL/EVENREDIG/GEMENGD 
(AANTAL JAREN VAN DE ZITTINGSPERIODE) 

Rechtstreekse verkiezing, evenredige 
vertegenwoordiging (4 jaar) 

Rechtstreekse verkiezing, evenredige 
vertegenwoordiging (5 jaar) Scrutin direct proportionnel (5 ans)

GENDERGELIJKHEID AANTAL GEKOZEN VROUWEN / TOTAAL  
AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

104/596 271/751 37/89

17,45% 37% 41,67%

JONGERENVERTEGENWOORDI-GING

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 45 JAAR EN JONGER

Jongste lid 29 jaar Jongste lid 26 jaar 34,8%

AANTAL VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
VAN 46 JAAR EN OUDER

Oudste lid 79 jaar Oudste lid 86 jaar 65,2%

VERTEGENWOORDIGING VAN DE  
SOCIAAL-CULTURELE MINDERHEDEN

AANTAL ZETELS VOOR MINDERHEDEN /  
TOTAAL AANTAL ZETELS

17 sièges réservés aux élus néerlan-
dophones /89 sièges

CONTEXT BUITEN HET PARLEMENT

PERSVRIJHEID *
MONDIALE BAROMETER VOOR DE  
PERSVRIJHEID 2018 (REPORTERS ZONDER 
GRENZEN)

157/180 Idem Belgique (7/180)

PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE * INDEX VAN DE PERCEPTIE VAN DE CORRUPTIE 
2017  (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 81/180 Idem Belgique (16/180)

INSPRAAK VAN DE BURGERS IN  
HET POLITIEKE LEVEN ** 

INDEX VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ  
(CIVICUS 2018) Onderdrukt Idem Belgique (ouverte)

RUIMTELIJKE OPZET

BINNENVORM Halfrond Halfrond Demi-cercle

BRUSSELS HOOFDSTE-
DELIJK GEWEST

Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement

Ja, vanaf 18 jaar

13 542

Rechtstreekse verkiezing, 
evenredige vertegenwoordi-
ging (5 jaar)

37/89

41,67%

34,8%

65,2%

17/89 zetels voorbehouden 
voor de Nederlandstalige 
verkozenen

Idem België (7/180)

Idem België (16/180)

Open

Halfrond

Vergelijkende tabel van 30 parlementen in de wereld
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