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De evolutie naar een 'Nieuwe 
Politieke Cultuur' in België: een 
beleidswetenschappelijke analyse1 

Jeroen Maesschalck, Annie Hondeghem, 
Christophe Pelgrims 

In de Belgische context verwijst het concept 'Nieuwe Politieke Cultuur' 
(NPC) naar een waaier aan beleidsvoorstellen die de manier waarop het 
politiek handelen gereguleerd is willen veranderen (integriteitsregels, 
kieshervorming, ... ). Het artikel vertelt het verhaal van de op- en neer

gang van het concept en gebruikt het agendasetting kader van Kingdon 
om dit verhaal te structureren en om de beleidsveranderingen in het zog 
van de NPC-retoriek te verklaren. Het toont hoe het 'NPC'-label een 
belangrijke rol speelde in de voorbereiding van de opening van een 
beleidsraam door een ruime waaier aan beleidsalternatieven samen te 
brengen en zo de beleidsstrf}om te focussen. Het Dutroux-schandaal was 
dan de focussende gebeurtenis die de beleidskwestie naar de beslissings
agenda duwde in 1997. Tegen het eind van het decennium was de popu

lariteit van het NPC-label sterk gedaald, maar enkele van de overblij
vende en niet-uitgevoerde beleidsalternatieven werden toch nog uit
gevoerd dankzij het engagement van een beperkt aantal machtige 

beleidsentrepreneurs. 
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Inleiding 

'Nieuwe Politieke Cultuur' (NPC) was het afgelopen decennium één van 

dé modewoorden in de Belgische politiek.2 In essentie verwijst het naar 

het breken met bepaalde houdingen en gedragingen uit het verleden en 

deze vervangen door 'nieuwe' waarden en houdingen. Wat dat 'oude' en 
dat 'nieuwe' precies inhielden is echter nooit eenduidig duidelijk ge
worden. Verschillende partijen en maatschappelijke groepen hebben 
hier andere interpretaties aan gegeven. Bovendien werd de inhoud van 
het begrip doorheen de tijd ook aangepast. In een eerste paragraaf~or
den de verschillendeNPC-beleidsvoorstellen kort geïnventariseerd. 

Ondertussen heeft het concept 'Nieuwe Politieke Cultuur' (later 'Po

litieke Vernieuwing') heel sterk aan belang ingeboet. In de derde para

graafwordt dat verhaal van de op- en de neergang van NPC geschetst. 

Eigenlijk is de term 'NPC' pas na de schandalen van het midden van de 
jaren negentig echt courant geworden. Toch wordt in dit artikel ook in
gegaan op jaren die daaraan voorafgingen (vanaf 1991) omdat daar de 

ontwikkelingen plaatsvonden die de komst van het NPC-label zouden 

voorbereiden. Het NPC-verhaal wordt gestructureerd met behulp van 

het beleidsanalytisch káder dat door John W. Kingdon (1995) werd ont

wikkeld. 3 In essentie wil dat kader belangrijke beleidsveranderingen 
verklaren, door een systematische analyse van het daaraan vooraf

gaande agendasetting-proces. Dat kader wordt kort voorgesteld in de 

tweede paragraaf. 

1. 'Nieuwe Politieke Cultuur' nader gespecifieerd 

Zoals hoger reeds vermeld werd, is 'Nieuwe Politieke Cultuur' een vlag 

die veelladingen dekt.4 In de Belgische context verwijst het naar een 

waaier aan beleidsvoorstellen die de manier waarop het politiek han

delen gereguleerd is willen veranderen. Die beleidsvoorstellen kunnen 

ruwweg gerangschikt worden in vier groepen, al zijn er zeker onderlin
ge overlappingen. 

Een eerste groep voorstellen hield rechtstreeks verband met de deon

tologie of de integriteit van politici. Eén van de belangrijkste doelstel
lingen, naast het verminderen van de macht van de politieke partijen en 

hun verwante belangengroepen, was het verminderen van politieke 

benoemingen en andere vormen van paternalisme. Daartoe werden, in 
het kader van de NPC, onder meer volgende voorstellen geopperd: 
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• Een deontologische code voor parlementsleden en een deontologi
sche parlementaire commissie; 

• regels die de mogelijkheden voor 'politiek dienstbetoon'5 beperken; 

• regels die de mogelijkheden beperken om verschillende politieke 
mandaten te cumuleren;6 

• regels ter voorkoming van 'lijsthopping'; 7 

• beperkende regels voor verkiezingsuitgaven en de financiering 
ervan; 

• afslanking of afschaffing van de ministeriële kabinetten. 8 

Een tweede groep voorstellen heeft betrekking op het versterken 
van de directe democratie. Zoals verder zal behandeld worden is dit één 
van de kernthema's van de NPC die, door een directere relatie tussen 
burger en politiek, 'de kloof' tussen beide wil dichten. 
• De invoering van een raadgevende volksraadpleging of een bindend 

referendum; 

• de versterking van de mogelijkheden om een verzoekschrift in te die
nen bij het parlement. 

De derde groep voorstellen houdt sterk verband met de vorige, maar 
richt zich meer op de modernisering van de representatieve democratie, 
en met name op de hervorming van de kieswetgeving. Deze groep 
omvat onder meer volgende voorstellen: 
• Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester; 
• de afschaffing/neutralisering van de lijststem; 9 

• de afschaffing van de opkomstplicht bij de verkiezingen. 

Een laatste groep voorstellen kan niet zozeer opgevat worden als fei
telijke beleidsalternatieven, maar eerder als initiatieven op het niveau 
van politieke partijen. Met 'Nieuwe Politieke Cultuur' verwees men na
melijk ook naar de talrijke ideeën om de 'verouderde' tegenstellingen 
tussen de traditionele partijen (en hun zuilen) te overstijgen en te ver
vangen door allerlei vormen van samenwerking over de partijgrenzen 

heen. Dit zou de rol van het parlement kunnen versterken en uiteinde

lijk kunnen leiden tot een herschikking van het politieke landschap. 
Aldus op een rijtje gezet omvat 'NPC' duidelijk een gevarieerd 

amalgaam aan voorstellen en initiatieven. Daarbij valt op dat 'nieuwe 
politieke cultuur' in de praktijk eigenlijk vooral een 'nieuwe politieke 
structuur' betreft. Hoewel de maatregelen uiteindelijk wel een culture-
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Ie verandering beogen zijn ze zelf in de eerste plaats gericht op de ver
andering van regels en procedures. 

2. Het model van Kingdon 

2.1 Drie 'stromen' 

Het hoger besproken amalgaam van zich ontwikkelende beleidsalter
natieven bevindt zich in wat Kingdon de 'beleidsstroom' noemt. Deze 
'ronddrijvende' beleidsalternatieven zijn als het ware gegroeid uit een 
'oersoep' van ideeën en kunnen zich geleidelijk aan, via een soort t>ar
winiaanse natuurlijke selectie, ontwikkelen tot valabele beleidsvoor
stellen. Naast de beleidsstroom zijn er, volgens Kingdon, nog twee be
langrijke stromen: de probleemstroom en de politieke stroom. Deze 
stromen bestaan normaal onafhankelijk van elkaar, maar kunnen op 
cruciale momenten wel convergeren. Op dat moment kan zich een 'win
dow of opportunity' openen en worden drastische veranderingen in het 
beleidsdomein mogelijk. 

De probleemstroom omvat een amalgaam van factoren die allemaal 
potentieel door besluitvormers zouden kunnen worden gecatalogeerd 
als problemen waaraan ze iets moeten doen. De problemen waar de 
NPC-voorstellen aan gekoppeld zouden worden hadden allemaal te 
maken met het gebrek aan vertrouwen in het bestaande politieke be
stel, of nog algemener met de legitimiteitscrisis van het politiek sys
teem. In dit artikel gaan we in op de manier waarop deze problemen uit
eindelijk onder één paraplu-concept gevat werden ('de klooftussen bur
ger en politiek'), waardoor een koppeling met het NPC-label uit de be
leidsstroom voorbereid werd. 

De politieke stroom bestaat, volgens het agendasetting model, uit 
gebeurtenissen zoals veranderingen in de publieke opinie of verande
ringen van regeringsmeerderheid die beïnvloeden of politici geneigd 
zijn om aandacht te besteden aan bepaalde problemen of bepaalde be
leidsalternatieven in overweging te nemen. De verkiezingsuitslag van 
1991 was het begin van een reeks opeenvolgende verkiezingsoverwin
ningen van extreem-rechts. Strategieën ter bestrijdingvan het Vlaams 
Blok en ter bestrijding van de veronderstelde oorzaken van haar elec
toraal succes werden zo een centraal thema in het politieke discours. 
Daarnaast voedde een bijna eindeloze reeks schandalen het algemeen 
klimaat van een vertrouwenscrisis. Ook deze evoluties binnen de poli-
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tieke stroom zouden uiteindelijk een convergentie tussen de drie stro
men en dus een beleidsverandering mogelijk maken. 

Met deze summiere beschrijving van de drie stromen hebben we 

kort de context geschetst van het verhaal dat we in de volgende para
graaf vertellen, namelijk dat van de op- en neergang van het 'NPC'
issue op de agenda. 

2.2 Drie 'agenda's' 

De drie stromen vormen de achtergrond voor het eigenlijke verhaal van 
'de loopbaan' van de beleidskwestie (policy issue) op de publieke ag~n
da. Volgens Kingdon ontwikkelt die loopbaan zich in drie grote stappen 
(Maesschalck, 2002a). De carrière start op de systeemagenda ('systemic 
agenda'), waar de kwestie (of het issue) het voorwerp is van een wat 

vage maar relatief ruim verspreide bezorgdheid van het publiek. De 
kwestie kan vervolgens promoveren naar de overheidsagenda ('gover
nmental agenda'): een lijst van kwesties waaraan ambtenaren en be
langrijke politici ernstig aandacht besteden. Om deze promotie van sys
teemagenda naar overheidsagenda te kunnen maken moet de kwestie 
een duidelijke definitie krijgen en een connotatie van dringendheid, 
doorgaans door een focussende gebeurtenis ('focusing event'). Eenmaal 

op de overheidsagenda, kan de kwestie promoveren naar de beslis
singsagenda ('decisional agenda'): een lijst van kwesties waarover be
slissingen worden genomen. Deze laatste beweging van overheidsagen
danaar beslissingsagenda veronderstelt dat een 'policy window' (een 
'window of opportunity') zich opent, bijvoorbeeld naar aanleiding van 

een focussende gebeurtenis, maar veronderstelt vooral dat de drie stro
men samenkomen (cf. supra). Dit laatste gebeurt doorgaans door de in
spanningen van één of meerdere entrepreneurs ('policy entrepre
neurs'). Het uiteindelijke moment van convergentie tussen de drie stro

men en de 'promotie' van de kwestie naar de beslissingsagenda vormen 
het explanandum, de uitkomst waarop het gecodificeerd verhaal zich 
richt. In de praktijk verloopt de evolutie natuurlijk zelden zo lineair. 
Ook in het geval van de evolutie vandeNPC-kwestie zal blijken dat het 

eerder om een iteratiefproces gaat over een lange periode waarbij een 
kwestie op en neer gaat op de verschillende agenda's. 

Zowel Kingdon als andere auteurs die gelijkaardige beleidsanalyses 
hebben gedaan, wijzen voortdurend op het belangvan labels en van de 

taal in dit agendasetting-proces. Het is de taal die ervoor zorgt dat een 
omstandigheid als probleem wordt gedefinieerd en, eventueel samen 
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met andere 'problemen,' onder de paraplu van een modieus label wordt 
gebracht. Het is ook met behulp van de taal dat een amalgaam aan op
lossingen wordt samengebracht en kan voorgesteld worden als een lo
gische oplossing voor een bepaald probleem. Het is tenslotte ook via de 
taal dat aan evoluties in de politieke stroom betekenis wordt gegeven 
en dat aldus de voorwaarden worden gerealiseerd waarbinnen een con
vergentie tussen de drie stromen mogelijk is. Ook in het NPC-verhaal 
zal dit heel duidelijk blijken. Heel wat auteurs die het NPC-verhaal eer
der hebben geanalyseerd hebben daar trouwens, vanuit andere denk
kaders dan dat van Kingdon, reeds uitvoerig op gewezen (zie bij-foor
beeld Blommaert, 2001; Reynaert en Devos, 2002; Elchardus, 1992). 

3. De op- en neergang van het NPC-issue 

3.1 De gestage opgang van de kwestie (1991-1996) 
We starten het verhaal van de loopbaan van NPC in maart 1991. Guy 
Verhofstadt, voorzitter van de PVV, de Vlaamse liberale partij, publi
ceert dan zijn Burgermanifest. Het gaat om een provocerend document 
waarin een sterk neo-liberaal geïnspireerde analyse wordt gemaakt 
van de crisis waarin het Belgische politieke bestel zich volgens de au
teur bevindt. Hij fulmineert er tegen de 'canapépolitiek' (gesloten be
sluitvorming) en tegen de 'ondemocratische' invloed van de zuilen en al
lerlei andere belangengroepen op de politieke besluitvorming. Er is 'een 
klooftussen de burger en de politiek' ontstaan en deze moet gedicht 
worden door allerlei nieuwe vormen van directe democratie en door ef
ficiënt bestuur. 

Enkele maanden later, op de verkiezingszondag 24 november 1991, 
barstte dan de bom. Het Vlaams Blok boekte een spectaculaire winst en 
de links-libertaire partij ROSSEM haalde uit het niets plots 3 zetels in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De schok was groot. Iedereen 
ging naarstig op zoek naar verklaringen voor deze 'Zwarte Zondag.' Er 
was dus duidelijk sprake van een 'focussende gebeurtenis' die, volgens 
de theorie van Kingdon, een kwestie op de agenda kan plaatsen. Maar 
wat was die 'kwestie'? Over welk probleem ging het en waar moest men 
naar oplossingen zoeken? Zoals typisch is voor een dergelijke situatie 
poogde iedereen vanuit zijn of haar eigen denkkader een verklaring te 
formuleren voor de verkiezingsuitslag, met bijhorende oplossing. Eén 
analyse leek echter de bovenhand te halen, en die bouwde vooral verder 
op het kader dat enkele maanden daarvoor door Guy Verhofstadt werd 
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uitgetekend. De scherpe kantjes van zijn analyse werden er wat afge

vijld, maar de dominante opvatting leek te zijn dat 'het signaal van de 

burger' wees op een 'kloof tussen burger en politiek.'10 

Het vergt een studie op zich om na te gaan waarom precies deze pro

bleemdefinitie en oplossing zo sterk de bovenhand heeft gehaald.11 Het 

heeft in elk geval te maken met een samenspel van een sterke indivi
dualistische en neo-liberale tendens in de samenleving enerzijds en de 
politieke feeling van Verhofstadtom dit op hetjuiste moment in een 

bruikbaar en aantrekkelijk begrippenkader om te zetten anderzijds. 12 

In Kingdons terminologie zouden we kunnen zeggen dat hij ervoor ~

zorgd heeft dat het diffuse ongenoegen dat al op de systeemagenda 

stond geleidelijk aan een naam kreeg en kon evolueren naar de over
heidsagenda. Hij heeft met name geholpen om de stromen te focussen 

door de massa aan problemen en beleidsalternatieven te organiseren 

rond bevattelijke en beheersbare labels. 
Toch was het duidelijk nog te vroeg voor een echte koppeling tussen 

de drie stromen en dus een evolutie naar de beslissingsagenda. De pro

bleemstroom was duidelijk gefocust en georganiseerd, maar de beleids

stroom en de politieke stroom waren nog niet echt op feitelijke NPC

maatregelen gericht. Dat had in de eerste plaats uiteraard te maken 
met het feit dat Verhofstadt voorzitter was van een oppositiepartij en 

dus niet in de positie was om de kwestie ook daadwerkelijk naar de be

slissingsagenda te sturen. De regering, van haar kant, nam wel een 
groot deel van de individualistisch getinte vernieuwingsretoriek over, 13 

maar de echte golfvan NPC-hervormingen bleefvoorlopig uit. 14 

Een andere belangrijke reden voor het uitblijven van NPC-hervor

mingen had te maken met de vernieuwingen die door Verhofstadt zelf 
werden ingevoerd. In de loop van 1992 leidde hij namelijk een grote ver

nieuwingsoperatie in zijn partij die werd omgevormd tot de 'Vlaamse 
Liberalen en Democraten- Partij van de Burger' (VLD) en werd 'ver
ruimd' met ondermeer J aak Gabriëls (ex-VU15) en Pierre Chevalier (ex
gp16). Die evoluties zorgden ervoor dat de aandacht vooral uitging naar 

het partijpolitieke aspect en het thema van de 'herverkaveling van het 

politieke landschap,' eerder dan naar de feitelijke maatregelen zelf Dit 

partijpolitieke aspect werd nog versterkt door het feit dat Verhofstadtin 
1992 een tweede Burgermanifest publiceerde (Verhofstadt, 1992) waar

in hij nog sterker fulmineerde tegen de zuilen en belangengroepen. Dit 

was niet alleen geïnspireerd door de verkiezingen van 'Zwarte Zondag' 
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die ondertussen hadden plaatsgevonden, maar ook door de zogenaamde 
Poupehan-onthullingen van JefHouthuys (Stouthuysen, 2002: 73). 17 

De macht van de zuilen en drukkingsgroepen werd dan ook het 

thema van de VLD bij de eerstvolgende verkiezingen, namelijk. die voor 
het Europees Parlement in 1994. De door de media en de opiniepeilin
gen voorspelde verkiezingsoverwinning kwam er echter niet. De VLD 
behaalde zelfs minder stemmen dan de oude PVV op 24 november 1991 
(Bouveroux 1996: 88). De parlementsverkiezingen van hetjaar daarop. 
(mei 1995) werden gedomineerd door deAgusta-Dassault affaires rond 

illegale partijfinanciering voor de Vlaamse en Waalse socialistis<!le par
tijen naar aanleiding van defensiecontracten. Meteen kwam het thema 
van integriteit van politici opnieuw op de voorgrond. Er was sprake van 
een 'oude politieke cultuur' die met deze schandalen moest worden be
graven en moest worden vervangen door een 'Nieuwe Politieke Cul
tuur.' Daar waar het discours de voorafgaande jaren vooral gedomi
neerd was door het label van 'de klooftussen burger en politiek' (een 
label dat een amalgaam aan problemen samenbracht), zou voortaan 
vooral het label 'NPC' gebruikt worden, een verzamelnaam voor oplos
singen. Ondanks de schandalen slaagde de VLD er echter opnieuw niet 
in om de zittende coalitie van christen -democraten en socialisten te bre
ken. Verhofstadt nam ontslag als partijvoorzitter en Herman Decroo, 
zijn opvolger, schroefde de vernieuwingsretoriek stevig terug (Bouver
oux, 1996: 202-203). Het NPC-issue zou dus nog even moeten wachten 
op de promotie naar de beslissingsagenda. 

3.2 De kwestie bereikt voor het eerst de beslissingsagenda 

(1996-1997) 

Het Dutroux-schandaal18 dat in augustus 1996 uitbrak bracht zoveel 
inefficiënties bij politie en justitie aan het licht dat steeds meer het ver
moeden groeide dat sprake was van bescherming van Dutroux en zijn 
kompanen door hooggeplaatsten die zelfboter op het hoofd zouden heb
ben. Het ongenoegen bereikte haar hoogtepunt na een omstreden ar
rest van het hoogste gerechtshof, het Hofvan Cassatie, 19 en het protest 
culmineerde in 'de Witte Mars' van 20 oktober 1996 die 250.000 tot 
300.000 mensen in de straten van Brussel samenbracht. Opvallend aan 
deze episode is de enorme expansie van de beleidskwestie. De kwestie 
was niet meer 'Nieuwe Politieke Cultuur,' maar deze kwestie leek 
samen te vloeien met andere kwesties zoals 'justitiehervorming' of'po
litiehervorming' tot een algemene sfeer van fundamenteel wantrouwen 
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in de politieke, juridische en ambtelijke (inclusief politie) elite. Aldus 

ontstond een soort overkoepelende beleidskwestie die kan omschreven 
worden als 'de nood aan een herstel van het diep geschokte vertrouwen 

in de instellingen.' Daar waar deze problematiek tot dan toe gedefi

nieerd werd in termen van 'de kloof' en vooral gekoppeld was aan NPC 

als oplossing, bleek deze zulke proporties aan te nemen dat NPC niet 

meer volstond als antwoord. Het Dutroux schandaal zorgde er nu voor 
dat politie- en justitiehervorming een tweede belangrijk spoor zouden 
worden om 'het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen.' 

Dat was ook het spoor waaraan in de eerste weken en maanden na~e 
Witte Mars het meest de aandacht werd gegeven, met de parlementai
re onderzoekscommissie als centrale locatie (Maesschalèk, 2002a). 

Toch leidden het Dutroux schandaal, de Witte Mars en de brede cri

sissfeer die daarrond hing, ook tot een heropflakkering van de NPC

kwestie. Meer nog, met het Dutroux-schandaal en de Witte Mars, zou 

voor deNPC-kwestie voor het eerst echt een convergentie tussen de 
drie stromen tot stand komen en een 'beleidsraam' opengaan. We schet

sen kort de stand van zaken in de drie stromen op dit punt. 
Wat de beleidsstroom betreft, waren de alternatieven die beginjaren 

'90 geopperd waren ondertussen al verder uitgewerkt binnen de ver

schillende partijen. Ook de andere partijen hadden, in het zog van de 

VLD, vernieuwingsoperaties doorgevoerd, waarbij telkens ook werd ge

sproken over NPC-voorstellen. Mede hierdoor was het NPC-label on

dertussen gemeen goed geworden, en was de beleidsstroom aldus klaar 

voor een convergentie met de andere stromen. Dit gold zo mogelijk nog 

meer voor de probleemstroom. Het probleem van 'de klooftussen burger 

en politiek' was nu als het ware empirisch aangetoond door de Witte 
Mars die op een ongemeen sterke manier het wantrouwen symboli

seerde. Ondertussen creëerde de crisis binnen de politieke stroom een 

sfeer van mogelijkheden voor verandering. 20 Samengevat: er was de 

perceptie van een reusachtig probleem, de beleidsvoorstellen (de 'oplos
singen') lagen zo goed als klaar en de politieke context was uitermate 

geschikt voor verregaande veranderingen. Opdat de kwestie nu naar de 

beslissingsagenda zou kunnen promoveren moest, volgens Kingdons 
agendasetting theorie, nog aan één essentiële voorwaarde voldaan wor

den. Er was nog een beleidsentrepreneur nodig met de wil en de macht 

om de kwestie naar die beslissingsagendate begeleiden. Ook aan die 

voorwaarde was voldaan. Meer nog, er was zelfs sprake van drie entre

preneurs. Elk van hen verzamelde een groep mensen rond zich en voer-
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de gesprekken rond het invoeren van NPC-maatregelen. Doordat NPC 
aldus letterlijk een locatie kreeg, waar het gereduceerd werd tot een be
perkt aantal concrete beleidsalternatieven werd het van een abstract 
containerbegrip een beheersbare beleidskwestie die klaar was voor de 
beslissingsagenda. 21 

In de nasleep van de Witte Mars en nog enkele andere politieke 
schandalen22 nodigde kamervoorzitter Raymond Langendries op 7 de
cember 1996 de voorzitters23 van 'de democratische partijen' (dat wil 
zeggen alle partijen behalve het Vlaams Blok) uit voor gesprekken over 
'een versterking van de parlementaire democratie en een verbeteAug 
van de verhouding tussen burger en staat.' De overleggroep Langen
dries richtte vier werkgroepen op: een werkgroep over decumul, één 
over de financiering van de verkiezingscampagnes, één over de in
spraak van de burgers, en één over de openbare dienstverlening. De 
werkzaamheden liepen niet van een leien dakje. In feite kan men zelfs 
van een afvallingskoers gewagen vermits verschillende partijen zich na 
verloop van tijd terugtrokken uit de besprekingen. 24 Uiteindelijk ble
ven enkel de vier regeringspartijen (CVP, PSC, SP en PS) en de Frans
talige liberale oppositiepartij PRL over. In juni 1997 sloten deze partij
en een reeks principe-akkoorden, onder meer over decumul, 25 een ver
dere beperking van de verkiezingsuitgaven, consultatieve volksraad
plegingen en een depolitisering van de benoemingen (zie Deweerdt, 
1998: 354-355). Met dit akkoord waren deze punten stevig op de agen
da gezet, maar voor sommige zou het nog een hele tijd duren voor ze uit
eindelijk geïmplementeerd zouden worden. 

De tweede reeks NPC gesprekken vond plaats onder impuls van ent
repreneur Verhofstadt in 'Zaal F' van de Senaat. In de 'fin de regime' 
sfeer van het najaar van 1996 knoopten enkele vooraanstaande parle
mentsleden uit de oppositie (VU, Agalev en VLD) gesprekken aan met 
enkele leden van de regeringspartij CVP waaronder gewezen CVP
voorzitter Johan Van Hecke. Deze laatsten leken ongewoon veel ruimte 
te krijgen van hun partijbestuur voor een dergelijk overleg met leden 
van de oppositie. In de media kreeg 'Zaal F' geleidelijk aan mytische 
proporties en werd gesuggereerd dat hier mogelijk sprake was van de 
eerste stappen in de richting van een politieke herverkaveling. Zover is 
het niet gekomen, maar de Zaal F gesprekken brachten wel enkele 
wetsvoorstellen voort die onder meer betrekking hadden op de invoe
ring van een referendum op alle beleidsniveaus, de neutralisering van 
de lijststem, de afschaffing van de opkomstplicht, en de rechtstreekse 
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verkiezing van de burgemeester. Geen van deze voorstellen zou het uit

eindelijk halen voor de verkiezingen (maar wel erna, cf. infra). 

Tot slot vonden ook belangrijke NPC-besprekingen plaats op 

Vlaams niveau. Naast de focussen de gebeurtenissen die hoger al uit

voerig besproken werden, speelde hier nog een andere belangrijke fac
tor die het NPC-thema verder op de agenda zou duwen. In mei 1995 
waren de leden van het Vlaams Parlement voor het eerst rechtstreeks 
verkozen. Zij zagen dit als een gelegenheid om een nieuw begin te 
maken en om met 'de Belgische oude politieke cultuur' te breken. Bij de 

ingebruikname van het nieuwe parlementsgebouw op 17 maart 19~6 
zei parlementsvoorzitter N orbert De Batselier: 'Laten we van dit glazen 
huis een broeikas maken waar een nieuwe politieke cultuur kan gedij
en' (geciteerd in de Financieel Economische Tijd, 22/10/1997). Al in de 
zomer was het parlementair reglement herzien, maar de meeste NPC
voorstellen werden besproken in de werkgroep die parlementsvoorzit
ter De Batselier oprichtte in januari 1997. Ook uit deze gesprekken 
over 'de verfijning van de democratie,' die tot juni 1997 zouden duren, 

trokken verschillende partijen, met name het Vlaams Blok en de VU, 
zich na verloop van tijd terug. Het was de ambitie van de werkgroep om 
verregaande beperkingen in te voeren op de mogelijkheden voor cumu
latie van verschillende mandaten. De werkgroep werd echter uiteinde
lijk voorbijgestoken door de federale gesprekken in de groep Langen
dries (cf. supra). Daarom heerste een sfeer van ontgoocheling bij de af
ronding van de gesprekken. Toch hebben ze wel een andere belangrijke 
innovatie voortgebracht: de goedkeuring van de 'deontologische code 
van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan 

de bevolking.' Bedoeling van de code was vooral om een einde te stellen 
aan de dubieuze vormen van het zogenaamde 'dienstbetoon.'26 

Al bij al bleek het resultaat van al deze besprekingen relatief mager, 
zeker in vergelijking met de eerder geschapen verwachtingen. Een be
langrijke verklarende factor is ongetwijfeld het feit dat het gaat om her
vormingen die rechtsreeks ingrijpen op de belangen en gewoonten van 

de politici zelf. Dat lappendeken aan belangen en culturele vooringeno
menheden maakt de structuur van een dergelijke besluitvorming zo 
complex dat het eerder verbazing wekt dat er al iets veranderd kan 
worden. In elk geval valt dit soort verklaringen buiten het agendaset
ting kader van Kingdon dat per definitie enkel wil verklaren hoe een 
kwestie tot op de beslissingsagenda geraakt, en niet verder. 
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3.3 De kwestie zakt opnieuw op de agenda (1997-1999) 

Na deze, achteraf bekeken relatief bescheiden, beslissingsronde rond 
NPC-maatregelen zakte het thema weg op de agenda. Er bleek een 

soort NPC-verzadiging te komen. Van bij het ontstaan van de beleids

kwestie waren er al stemmen opgegaan dat de NPC-hervormingen uit
eindelijk enkel een zelfgenoegzame bezigheid waren van politici waar
mee niets zou veranderd worden aan 'de kloof.' Deze stemmen werden 
na de besprekingen van 1997 steeds luider (zie ook Celis en Woodward, 
2001: 47). Symptomatisch hiervoor is het feit dat de kortstondige ont
snapping van Dutroux op 23 april 1998 weliswaar opnieuw voo~·èen 
schokgolf in het land zorgde en tot de belangrijkste politiehervorming 
uit de Belgische geschiedenis leidde, maar nauwelijks gevolgd werd 
door nieuwe voorstellen voor NPC-hervormingen. 

3.4 De kwestie evolueert opnieuw naar de beslissingsagenda 
(1999-2002) 

In 1999 werden, na 'de moeder aller verkiezingen,' paars-groene rege

ringen gevormd, zowel op federaal als op deelstatelijk niveau. De 
Vlaamse CVP en de Franstalige PSC (de Christen-democraten) be
landden voor het eerst sinds verscheidene decennia in de oppositie. Er 
heerste een soort algemene 'euforie van de verandering' in allerlei be
leidsdomeinen. Op federaal niveau werd de regering geleid door Guy 
Verhofstadt, die de ambitie had van België 'een modelstaat' te maken. 
Gestuwd door het dominante 'vernieuwingsdiscours' verwierven enke
le beleidskwesties voor het eerst een stevige plaats op de overheids
agenda van de federale overheid. Dit was zeker het geval voor de admi
nistratieve hervorming van de federale overheidsdiensten of de 'be
stuurlijke vernieuwing,'27 middels het erg ambitieuze 'Copernicus
plan.'28 Dit plan en het label 'bestuurlijk vernieuwing' in het algemeen 

omvatten enkele beleidsalternatieven die eerder al onder de NPC
paraplu waren ondergebracht, zoals de afschaffing of afslanking van de 
ministeriële kabinetten. Enkele maanden later zou ook op Vlaams 
niveau een administratiefhervormingsprogramma gelanceerd worden 
onder het label 'beter bestuurlijk beleid.' Vermits de Vlaamse admini

stratie al van bij haar oprichting in een moderniseringsretoriek zat, 
was de culturele schok van dit programma wat minder groot. Toch gaat 
het ook hier om een omvattend en verregaand hervormingsproject. 

De vraag is nu natuurlijk hoe het ondertussen zat met het NPC
thema. Sinds de laatste beslissingsronde hadden enkele belangrijke 
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veranderingen in de drie stromen plaatsgevonden die de loopbaan van 
het thema sterk zouden beïnvloeden. 

Wat de probleemstroom betreft vond een duidelijke verschuiving 

plaats. Reeds 6 maanden na de 'Zwarte Zondag' van 1991 had Elchar

dus geschreven dat er naast het dominante discours van 'de kloof' en 

het bijhorende liberale instrumentarium van politieke vernieuwing ook 
nog een tweede analyse mogelijk was van 'het signaal van de burger.' 
Die alternatieve visie beschouwt de individualisering precies als deel 
van het probleem en een breuk met de neo-liberale aanpak als de aan
gewezen politieke vernieuwing (Elchardus 1992: 38). In een dergelij:lte 
analyse zijn de vakbonden en de andere groepen van 'het middenveld' 
waar Verhofstadt zo tegen had gefulmineerd, precies een deel van de op
lossing. Wanneer Elchardus dit schrijft in 1992 stelt hij vast dat die 

tweede visie nog niet helemaal ontwikkeld was en 'als het ware nog 
haar woorden [moest] zoeken' (Ibid.). Een decennium later blijkt dit 

grotendeels gerealiseerd te zijn. De centrale probleemdefinitie is nu 
niet zozeer meer 'de klooftussen burger en politiek,' maar eerder de 
'verzuring'29 van de samenleving of het gebrek aan 'sociaal kapitaal.'30 

Het probleem ligt dus niet enkel meer bij de politici die niet genoeg lui
steren naar de burgers, maar er is ook een belangrijk probleem in de sa

menleving zelf(zie ook De Clercq, 1997). 

Deze herdefiniëring binnen de probleemstroom liep parallel met 
veranderingen in de beleidsstroom. Daar verminderde de interesse voor 

maatregelen die neerkwamen op gesleutel aan het politieke bestel. Bo
vendien bleek de houdbaarheidsdatum van 'Nieuwe Politieke Cultuur' 
als verzamelnaam voor beleidsalterna tieven stilaan af te lopen. De 
term werd wel nog gebruikt, maar in een steeds vagere betekenis, 31 

zodat hij steeds meer werd losgekoppeld van de beleidsvoorstellen waar 
deze oorspronkelijk mee geassocieerd was. Als label bleek de term ver

vangen door het meer algemene label 'politieke vernieuwing,' dat bo
vendien ook met weinig enthousiasme werd gebruikt. Met het aantre
den van de nieuwe regering, die voor het eerst ook groene ministers 

telde, werd wel nog eens gepoogd om de thema's van de 'nieuwe sociale 
bewegingen' en in het bijzonder van de vrouwenbeweging een plaats te 
geven onder dat label en zo hun promotie naar de beslissingsagenda te 
stimuleren. Anderzijds vonden sommige beleidsalterna tieven onderdak 
onder de nieuwe en succesvollere paraplu van de Copernicushervor
ming (met name de afschaffing van de kabinetten en van de politieke 

benoemingen). 
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Wat de politieke stroom betreft, had ondertussen de belangrijke ver
schuiving plaatsgevonden door de installatie van de paars-groene rege
ring. Deze had onder meer als gevolg dat de belangen van diegenen die 
vroeger vanuit de oppositie voor politieke vernieuwing hadden gepleit 

ondertussen waren veranderd. Toch bleven de toppolitici herhalen dat 
het daadwerkelijk de bedoeling was om de voorstellen voor politieke 
vernieuwing die lang op tafel gelegen hadden, nu ook effectief te reali
seren. 

Tegen deze achtergrond werd in januari 2000 de parlementaire com
missie voor Politieke Vernieuwing opgericht. Deze bestond uilleden 
van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat 
en werd voorgezeten door SP-kamerlid Dirk Van der Maelen en se
naatsvoorzitter Armand De Decker (PRL32). Opvallend is dat het van 
bij de aanvang de bedoeling was om de activiteiten van de commissie te 
beperken tot het inventariseren van de voorstellen en het formuleren 
van een goed gestoffeerd advies, met als voorbeeld de commissie-Deet
man in Nederland. De uiteindelijke beslissingen zouden in de bevoegde 
commissies in Kamer en Senaat moeten vallen. Aldus lijkt het dat de 
commissievoorzitters als het ware al van bij de aanvang niet echt van 
plan waren de rol van beleidsentrepreneur op te nemen. Bovendien 
wijst commissievoorzitter Van der Maelen zelfherhaaldelijk op het af
nemend belang van de NPC-kwestie. 33 Hij breidt ook het thema van de 
commissie veel verder uit dan wat oorspronkelijk onder het NPC-label 
viel.34 

Aldus ging de commissie van start met een bescheiden mandaat, een 
voorzichtige voorzitter en een heel ruime agenda. Het heeft zowel met 
deze voorzichtigheid als met de ondertussen lage status van het NPC
thema op de publieke agenda te maken dat de commissie nooit echt een 
groot succes werd. Er werden wel enkele thema's besproken en, met de 
hulp van 8 experts, werd wel een uitvoerig rapport gepubliceerd over di
recte democratie,35 maar de media-aandacht bleefvrij beperkt. Het 
meest opvallend was echter de beperkte aandacht van de commissiele
den zelf 36 Toch is het NPC-thema nog twee keer hoog op de agenda ge
klommen. Dat gebeurde dan wel op initiatiefvan beleidsentrepreneur, 
en ondertussen premier, Guy Verhofstadt en niet van de commissie

voorzitters of -leden.37 

De eerste keer dat het onderwerp de beslissingsagenda, en meteen 
ook de agenda van het federaal kernkabinet, bereikte was in april2000, 
niet zo lang na de oprichting van de commissie. Toen werd duidelijk dat 
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de regering aan het onderhandelen was over enkele hervormingen aan 
de kieswet. Op de wekelijkse persconferentie van 19 mei, maakte Guy 
Verhofstadt bekend dat er een politiek akkoord was over de rechtst
reekse verkiezing van de burgemeester, 38 een ritssysteem voor lijstvor
ming met het oog op pariteit tussen mannen en vrouwen, en de vorming 
van provinciale kieskringen.39 Daarna bleefhet een hele tijd stil rond 
het thema. De parlementaire commissie politieke vernieuwing kwam 
geregeld bijeen, maar zoals gezegd gebeurde dat zonder veel enthou
siasme van media en commissieleden. DeNPC-kwestie was duidelijk 
opnieuw weggezakt op de agenda.40 " 

De tweede keer dat het onderwerp opnieuw de beslissingsagenda be
reikte was in het begin van 2002. Toen dook, op initiatiefvan de federa
le regering, opnieuw het thema op, en circuleerde een aantal concrete 
voorstellen, waaronder die waarover in 2000 eigenlijk al een akkoord 
was bereikt. De teneur was dat er genoeg over het thema gediscussieerd 
was en dat binnen een beperkte termijn daadwerkelijke beslissingen 
moesten genomen worden. De eerste feitelijke beslissing werd echter op 
Vlaams niveau genomen. 41 Daar bereikte de regering eind februari een 
akkoord over de invoering van een Vlaamse volksraadpleging. 42 Mid
den april werd, eveneens op Vlaams niveau, een akkoord bereikt over 
de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester43 en over een verbod 
op cumulatie van een parlementair mandaat met een lokaal uitvoerend 
mandaat. Ondertussen waren de onderhandelingen ook op federaal ni
veau in een stroomversnelling geraakt. Ook daar ging het vooral om 
hervormingen aan de kieswetgeving. Na wekenlang overleg werd op 26 
april een akkoord bereikt over de hervorming van de kieswet en een 
nieuwe taakverdeling tussen de Kamer en de Senaat. 44 De kieshervor
ming omvatte de invoering van een kiesdrempel van 5 procent, van pro
vinciale kieskringen in plaats van arrondissementele, 45 en een systeem 
met 'nationale' lijsten (één in Vlaanderen en één in Wallonië) voor 50 
van de 200 kamerzetels. 

Ter afronding van het NPC-verhaal kunnen we enkele opmerkelijke 
vaststellingen formuleren over deze laatste twee besluitvormingsmo
menten rond de NPC-voorstellen. 

Ten eerste blijken die beslissingen tot stand te zijn gekomen zonder 
een duidelijke koppeling met de probleemstroom. Journalisten en poli
tici vroegen zich in deze periode voortdurend af wat nu eigenlijk het 
probleem was waaraan de hervorming wilde verhelpen. 46 Tegelijkertijd 
blijkt de hervorming gepaard te gaan met een merkwaardige schroom . 
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De besluitvormers vermoeden dat de burgers eigenlijk niet veel belang 
hechten aan dit soort hervormingen, en deze eerder zien als een poging 
van politici om via gesleutel aan de spelregels hun eigen belangen te be
schermen. De reden waarom de veranderingen er toch gekomen zijn, 

heeft voor een groot deel te maken met beleidsentrepreneur Verhof
stadten zijn partij, de VLD. Deze hadden zich het voorgaande decenni
um sterk geprofileerd op dit thema en wilden enkele maatregelen, nu ze 
in de regering zaten, eindelijk realiseren. 4 7 Gezien zijn positie als eer- ·' 
ste minister, was NPC-entrepreneur Verhofstadt in staat om, met de 
steun van zijn partij, de kwestie eigenhandig op de beslissingsagenda 
te plaatsen, zonder dat daar een uitgebreid agendasetting-proces voor 
nodig was. Daarnaast speelde natuurlijk ook het complex van belangen 
dat beïnvloed werd door een grote kieshervorming. Bovendien zullen in 
2003 parlementsverkiezingen plaatsvinden en vermits men de burgers 
niet naar de stembus wilde sturen met dit beeld vers in het geheugen, 
moest de hervorming zo snel mogelijk worden afgehandeld. Al deze fac-
toren samen maakten het mogelijk dat een hervorming waar veel twij-
fel over bestond en waar eigenlijk nog maar weinig besluitvormers en
thousiast over waren op een bijna dwangmatige manier toch werd 
doorgevoerd. 

In de tweede plaats valt duidelijk op dat de term 'Nieuwe Politieke 
Cultuur' zo goed als verdwenen was. Zelfs de term 'politieke vernieu
wing' werd nog nauwelijks gebruikt om naar de hervormingen te ver
wijzen. Er was enkel nog sprake van 'kieshervormingen.' Gedurende 
een decennium hadden de labels 'NPC' en 'politieke vernieuwing' een 
bijzonder diverse groep van beleidsvoorstellen onder één paraplu ge
bracht en aan een duidelijke probleemdefinitie gekoppeld. Zoals hoger 
omschreven, hebben allerlei evoluties in de drie stromen na 1997 er 
echter voor gezorgd dat hun levensduur ten einde liep. 

4. Conclusie 

De loopbaan van het NPC-thema kan nu als volgt worden samengevat. 
Na de verkiezingen van 24 november 1991 ('Zwarte Zondag'), werd het 
issue-label 'de kloof tussen burger en politiek' gelanceerd. Hiermee 
werd het amalgaam aan problemen samengebracht, waarvan veron
dersteld werd dat deze aan de basis lagen van het electoraal succes van 
de populistische partijen. Daarbij werd uitvoerig geput uit de analyse 
die Guy Verhofstadt gemaakt had in zijn Burgermanifesten. Aldus 
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werd de probleemstroom al georganiseerd en gefocust. Het zou echter 
nog tot de politieke affaires van 1995 en het Dutroux-schandaal van 
1996 duren vooraleer ook de alternatieven in de beleidsstroom zouden 
georganiseerd worden en klaar zouden zijn voor een convergentie tus
sen de stromen. Dit gebeurde onder het label 'Nieuwe Politieke Cultuur' 
dat pas in deze periode echt frequent gebruikt werd. Met de beleids
stroom en de probleemstroom dan stevig gefocust en een diepgaande 
crisisfeer in de politieke stroom bereikte het NPC-thema voor het eerst 
de beslissingsagenda in het voorjaar van 1997, door de gesprekken in 

:IJl. 

drie verschillende locaties. De output van die eerste beslissingsronäe 
was, wat feitelijke resultaten betrof eerder bescheiden. Na die eerste 
ronde zakte het thema wat weg, door allerlei evoluties in de drie stro
men. Het zou opnieuw de beslissingsagenda bereiken nadat in 1999 de 
paars-groene regering onder leiding van Guy Verhofstadt gevormd was. 
In het voorjaar van 2000 en het voorjaar van 2002 zouden veel van de 
beslissingen die al in 1997 op tafellagen definitief genomen worden. 
Een belangrijk verschil met de vorige beslissingsronde was echter dat 
deze keer de beslissingen niet voorafgegaan waren door een focussende 
gebeurtenis en met maar met heel weinig interesse gevolgd werden 
door de publieke opinie. Het thema lijkt hier vooral de beslissingsagen
da bereikt te hebben door het persoonlijke engagement en de macht van 
een beperkt aantal beleidsentrepreneurs, waaronder vooral eerste mi
nister Verhofstadt, eerder dan door een nieuw publiek agendasetting
proces. In elk gevallijkt met deze laatste beslissingsronde de levens
duur van het NPC-issue ten einde te lopen. De theorie van Kingdon 
leert echter dat de beleidsalternatieven zullen blijven circuleren, ook 
als hun 'paraplu' verdwenen is. Ze blijven op zoek gaan naar een nieuw 
label en aldus naar een nieuwe koppeling met de probleemstroom en de 
politieke stroom. 'Bestuurlijke vernieuwing' of'beter bestuurlijk beleid' 
en 'primaat van de politiek' (zie bijvoorbeeld Stouthuysen, 2002) zijn en
kele evidente opvolgers die inderdaad al een aantal NPC-thema's ge

adopteerd blijken te hebben. 
Het is belangrijk te benadrukken dat Kingdons theorie over agen

dasetting gaat en niet over de feitelijke implementatie van beleids
maatregelen. Als we in dit verhaal spraken over de neergang van het 
NPC-thema, dan verwijzen we dus naar een dalende status van het 
issue op de publieke agenda, niet naar een de facto achteruitgang van 
de Nieuwe Politieke Cultuur. Integendeel, de neergang van het issue 
kan juist betekenen dat de beleidsmaatregelen deel uitmaken van de 
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dagelijkse praktijk en dat een echte cultuurverandering heeft plaats
gevonden. Daar zijn in het geval van NPC enkele signalen voor, hoewel 

er ook signalen zijn in de andere richting. Sommigen stellen bijvoor
beeld dat politieke benoemingen aan de top van de administratie meer 

dan ooit gebeuren. Een verdere analyse van de feitelijke implementatie 
van NPC is dus meteen een eerste pad voor verder onderzoek, maar dan 
met behulp van een ander theoretisch kader. 

Een andere evidente weg voor verder onderzoek is de comparatieve 
weg. Het hoger geschetste verhaal vertoont duidelijke parallellen met 
deN ederlandse ontwikkelingen in het afgelopen 'annus horribilis.' Öok 
in Nederland werd de politieke elite plots geconfronteerd met een pro
bleemstroom vol ongenoegen en gebrek aan vertrouwen in de overheid 
en de politiek. Ook in Nederland was die vertrouwenscrisis, gevoed door 
een permanente stroom van schandalen (zie bijvoorbeeld Van Thijn e.a., 
1998), al jaren aan het pruttelen, maar werd ze door een handige be
leidsentrepreneur (Pim Fortuyn) gefocust en in een bevattelijk referen
tiekader gegoten. Door zijn enorme populariteit en de goede timing vlak 
voor de verkiezingen, bereidde hij meteen ook de politieke stroom voor 
op een convergentie. Er zijn echter ook belangrijke verschillen met de 
Belgische casus. In de eerste plaats is er uiteraard de moord op Fortuyn 
die ervoor zorgde dat we nooit zullen weten ofhij de beleidskwesties ook 
werkelijk naar de beslissingsagenda had kunnen begeleiden. Het moei
zaam verloop van de regeringsonderhandelingen laat vermoeden dat 
ook hijzelfhet moeilijk zou gehad hebben. Dat heeft zeker te maken met 
het feit dat er sindsdien geen charismatische entrepreneurs zijn opge
staan van hetzelfde kaliber,48 maar vooral ook met het feit dat de be
leidsstroom nog niet voldoende gefocust was. Er waren nog niet genoeg 
kant-en-klare voorstellen die op de beslissingsagenda konden worden 
gezet. Een nog belangrijker verschil in de context van bovenstaand ver
haal, is dat er in de Nederlandse casus wel een aantal ideeën circuleer
den in de beleidsstroom over een nieuwe stijl van politiek, maar dat het 
veel minder dan in België om verregaande structurele ingrepen ging. 
Misschien blijkt hieruit een typisch Belgische bias om veranderingen 
bij voorkeur door drastische structureel-institutionele ingrepen te wil
len realiseren, eerder dan langs de incrementele weg? Deze en andere 
vragen handelen over de culturele en institutionele verschillen tussen 
beide casussen. De impact van die culturele en institutionele variabe
len kan in kaart worden gebracht door hun werking te situeren in de 
context van een 'theoretisch gestructureerd verhaal,' zoals we dat in 
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deze bijdrage hebben geprobeerd. Het agendasetting kader van King
don lijkt, voor zowel de Belgische als de Nederlandse casus, erg geschikt 
om zo een verhaal te structureren, vermits het in beide gevallen gaat 
om een diepgaande vertrouwenscrisis die een grote impact heeft gehad 
op de publieke agenda. 

Noten 

1. Een eerdere versie van dit artikel werd voorgesteld op het politicologenetmaal in 
Noordwijkerhout op 23 en 24 mei 2002. De auteurs wensen de deelnemers aan(f}e 
workshop te bedanken voor hun suggesties, in het bijzonder Frank Hendriks en Alis
on Woodward. 

2. De term 'NPC' werd, ook in de Belgische context, reeds gebruikt voor de jaren negen
tig. Zo speelde hij bijvoorbeeld een belangrijke rol op het congres van de Volksunie in 
1988 (Van den Bossche, 2002). Toch verwierfhij pas enkelejaren later de brede bete
kenis en populariteit waarop dit artikel ingaat. 

3. Het model van Kingdon is bijzonder uitgebreid. Wij beperken ons tot de interpretatie 
die eraan gegeven is door Michael Barzelay, die het model recent gebruikte ter ver
klaring van processen van administratieve hervorming (Barzelay, 2001). 

4. In de Angelsaksische literatuur wordt 'N ew Poli ti cal Culture' doorgaans geassocieerd 
met het werk van de groep rond Terry Nichols Clark (zie bijvoorbeeld Clark en Hof
fman-Martinot, 1998). Het concept verwijst daar naar recente diepgaande verande
ringen in de ideologie en de fundamentele politieke opties van beleidsmakers in een 
groot aantal landen. Die verandering omvat m.n. een evolutie naar een benadering 
die markt-liberalisme combineert met sociaal-progressieve aspecten, die een groot be
lang hecht aan efficiëntie en erg sceptisch is over de centraal georganiseerde bureau
cratieën die met de klassieke welvaartstaat geassocieerd zijn, die meer belang hecht 
aan nieuwe sociale bewegingen, etcetera. New Politica! Culture heeft dus een veel rui
mere betekenis dan de invulling die eraan gegeven is in de Belgische-Vlaamse con
text. Gezien het opzet van dit artikel beperken we ons echter tot die laatste invulling. 

5. Met 'dienstbetoon' wordt verwezen naar het gebruik van politici om op een systema
tische manier (bijvoorbeeld met een wekelijkse zitdag) individuele diensten aan bur
gers te leveren. Dit kan zich beperken tot het verlenen van advies, maar er heerst een 
ruime perceptie dat dit vaak evolueert naar echte tussenkomsten in een dossier, wat 
onethisch en vaak ook illegaal is. 

6. De perceptie was immers dat de vele burgemeesters die ook parlementslid waren die 
laatste functie gebruikten (misbruikten) om te lobbyen voor hun gemeente. Boven
dien leidden die 'cumuls' tot een perceptie dat politici niet in staat waren om die ver
schillende mandaten goed uit te voeren, terwijl ze wel de vergoedingen ervoor opstre
ken. 

7. Met 'lijsthopping' wordt verwezen naar de praktijk van politici om zich kandidaat te 
stellen voor een bepaalde assemblee, maar er uiteindelijk voor te kiezen mandataris 
te worden op een ander beleidsniveau. Zo waren bijvoorbeeld heel wat Vlaamse en fe
derale ministers kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, zonder dat 
ze echt van plan waren ook daadwerkelijk een lokaal uitvoerend mandaat op te 
nemen. Dit wordt vaak gepercipieerd als 'kiezersbedrog.' 

8. Een ministerieel kabinet zou men kunnen typeren als :'een beleidsondersteunend or
gaan ten dienste van de minister, met als kern een aantal politieke beleidsadviseurs, 
die hun functie tijdelijk vervullen en niet behoren tot de ambtelijke hiërarchie' (Pel
grims, 2001). Doorheen de jaren was duidelijk geworden dat deze belangrijke organen 
in de Belgische besluitvorming voor heel wat zand zorgden in het raderwerk tussen 
de politici en de ambtenaren. De nadelen die in de literatuur staan beschreven, kun-
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nen we over het algemeen typeren als: uitsluiten van de administratie, uithollen van 
de macht van het parlement, bevorderen van politisering, afbreuk doen aan de ver
trouwensregel tussen minister en ambtenaar, verstoren van de overlegstructuur en 
fungeren als waakhond van politieke partijen (Ibid.: 26-29). 

9. Met deze stem voor de lijst van een partij (en niet voor een kandidaat) drukt de kiezer 
uit dat hij de volgorde van de kandidaten op de lijst aanvaardt. Vermits deze volgor
de van de lijst is vastgelegd door de partijen, versterkte de lijststem de macht van die 
partijen (de 'particratie'). 

10. Blommaert (2001: 28) vat de ontwikkeling als volgt samen: 'Haast onmerkbaar nam 
zowat iedereen het basisjargon en de basisargumenten over uit de Burgermanifesten, 
in die mate dat het hedendaagse politiek taalgebruik er in verregaande mate op ge-

, baseerd is. De Burgermanifesten zijn de basistekst voor de retoriek van de politieke 
vernieuwingvan de jaren negentig.' Reynaert enDevos (2002) wijzen erop dat he~is
cours een heel sterke klemtoon legt op de keuze van de individuele burger. 'Het tradi
tioneel politiek model moet worden aangevuld met instrumenten die de kiezer toela
ten meer te kiezen, wat wordt gelijkgesteld met meer vat krijgen op de politiek' (Ibid.). 

11. Dat de neo-liberale probleemdefinitie (en later ook de oplossingen) de bovenhand 
haalde, betekent niet dat er geen andere pogingen werden gedaan om een eigen pro
bleemdefinitie op de agenda te plaatsen. Zo beschrijven Celis en Woodward (2001: 45) 
bijvoorbeeld hoe de vrouwenbeweging, samen met de 'nieuwe sociale bewegingen,' 
aan de basis lag van de stroming die later NPC zou heten en hoe de eisen van gelijke 
participatie van vrouwen in het besluitvormingsproces perfect zouden passen binnen 
het NPC discours. Echter, in de praktijk blijkt dat vrouwen in het NPC-debat geen 
prominente plaats hebben ingenomen en dat maatregelen voor gelijke kansen nooit 
een stevige plaats hebben gevonden onder de NPC paraplu. 

12. Huyse (1994: 50-51) schrijft bijvoorbeeld: '[Guy Verhofstadt] is er als geen ander in ge
slaagd om de gevoelsmatige component van de individualisering onder woorden te 
brengen: de drang om de levensloop zelf te plannen, de ergernis over de bemoeizucht 
van de overheid.' 

13. Zo had formateur Wathelet begin 1992 gesproken over "een nieuw contract met de 
burger.' 

14. In het regeerakkoord van 1992 stonden wel twee belangrijke bestuurlijke innovaties: 
de invoering van een 'Handvest van de gebruiker' en de instelling van een ombuds
man bij het federale parlement. Daarnaast was in 1993 ook nog over een sterk ver
nieuwende wetgeving gestemd om de verkiezingsuitgaven te beperken, maar deze 
kwam vooral tot stand onder impuls van het parlement. 

15. De VU ofVolksunie was de gematigde Vlaams-nationalistische partij die ondertussen 
uiteen is gevallen in Spirit en N-VA. 

16. De SP is de Socialistische Partij, de grootste linkse partij. 
17. Kort voor zijn dood vertelde de vroegere topman van de Vlaamse christelijke vakbond 

(ACV) JefHouthuys aanjournalist Hugo de Ridder, dat in het buitenverblijfvan Fons 
Verplaetse (toenmalig kabinetschefvan premier Wilfried Martensen latere gouver
neur van de Nationale Bank) een geheime ontmoeting had plaatsgevonden tussen 
hen beide, Wilfried Martens en bankier Hubert Detremmerie (BAC later Bacob, een 
bank van de christelijke zuil). Daarin deelde Houthuys mee dat zijn vakbond het neo
liberale beleid van vice-premier Guy Verhofstadt niet langer zou accepteren. Uitein
delijk werd beslist om de regering te laten vallen (in oktober 1987) over een commu
nautaire kwestie (Voeren) die zo als bliksemafleider zou dienen. Die beslissing zou de 
liberalen voor meer dan een decennium in de oppositie doen belanden. Verhofstadt 
(en heel wat met hem) beschouwden deze beslissing als exemplarisch voor de geslo
ten Belgische besluitvorming, waarin de vakbonden en andere drukkingsgroepen een 
disproportionele invloed hadden op de besluitvorming. 

18. In augustus 1996 werden in een kooi in de kelder in één van de huizen van Marc Dut
roux twee vermiste meisjes gevonden. In de daaropvolgende weken werd het stoffe
lijk overschot gevonden van vier andere meisjes die ook eerder ontvoerd waren. 
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19. Daarin haalde het Hofvan Cassatie de populaire onderzoeksrechter Jean-Marc Con
nerotte, die de hele zaak aan het rollen had gebracht, van de zaak. Hij was namelijk 
naar een spaghetti-etentje geweest met de ouders van de slachtoffers, waar hij een 
pen aanvaard had. Zo had hij, aldus het Hof, zijn onpartijdigheid in het gedrang ge
bracht. 

20. Knack-journalist Van Cauwelaert omschreef de sfeer als volgt: 'Allemaal verkeerden 
ze in de overtuiging dat met het Dutrouxschandaal en de Witte Mars het einde van 
een tijdperk, van het regime werd ingeluid. Een grondige politieke hergroepering was 
aan de orde' (Knack 12/03/1997: 24). NPC leek een uitgelezen thema om de 'nieuwe, 
progressieve krachten' te verenigen. 

21. In diezelfde periode vervulde de Dutroux-commissie een gelijkaardige rol voor de 
kwestie van de politiehervorming (zie Maesschalck, 2002a). 

22. Zo werd vice-premier Elio Di Rupo (PS- Franstalige Socialistische Partij) in noveJ.U
ber 1996 beschuldigd van pedofilie. Achterafbleek die beschuldiging onterecht. ~ 

23. Het is niet zonder ironie dat deze overleggroep die de Nieuwe Politieke Cultuur moest 
invoeren precies was samengesteld uit de partijvoorzitters en niet uit de fractievoor
zitters. 

24. De groene partijen Agalev en Ecolo hadden van bij het begin hun medewerking ge
weigerd. 

25. Een parlementslid mag maar één bezoldigd uitvoerend mandaat (burgemeester, sche
pen, OCMW-raadsvoorzitter) meer uitoefenen. Het totale inkomen voor beide man
daten mag niet meer bedragen dan anderhalfkeer de parlementaire wedde. 

26. De code geeft namelijk een omschrijving van de dienstverlening die de volksvertegen
woordigers wel en niet kunnen leveren aan burgers. In essentie komt het erop neer dat 
ze wel informatie mogen vragen en doorgeven, maar de afhandeling van een dossier 
mogen ze op geen enkele manier beïnvloeden. Een parlementaire deontologische com
missie waakt over de toepassing van de code. Op 1 september 1998 werd ook nog een 
'deontologische code voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse rege
ring' verspreid onder de ambtenaren, die complementair is aan de code voor politici. 

27. Zie de engagementen in het regeerakkoord: 'Een externe audit van de openbare be
sturen', 'beperking van het aantal kabinetsleden' (cf. infra), 'administratieve vereen
voudiging,' ... Zie http://belgium.fgov.be/abtb/gov/ regeerakkoord.htm (Federale Rege
ring, 1999) 

28. Zie http://www.copernicus.be 
29. Deze term werd gelanceerd door Steve Stevaert, de socialistische vice-premier in de 

Vlaamse regering. 
30. De meeste sociale wetenschappers leken zich in het publieke debat aan te sluiten bij 

deze herdefiniëring. Zo concludeert De Morgen-journalist Pol Deltour op basis van 
een rondvraag onder Vlaamse sociale wetenschappers dat er '[g]een kloof [is] tussen 
politiek en burger, wel tussen burgers onderling' (De Morgen, 23/04/1998). 

31. Zo werd de term typisch gebruikt in de retorische vraag'is dit nu nieuwe politieke cul
tuur?', gesteld door de oppositie wanneer deze een politieke benoeming, een geheim 
akkoord, een partijpolitiek maneuver of iets anders uit 'de oude politieke cultuur' ver
moedde. 

32. De PRL is de Franstalige liberale partij. 
33. Zo vraagt hij zich af: 'Hebben we dan niet te veel gemorreld aan de legitimatie van de 

politici? Ging het niet veeleer om beter bestuur, wat zou maken dat de hervormingen 
van LucVanden Bossche misschien veel belangrijker zijn dan wat wij gaan doen?' (De 
Standaard 10/03/2000). 

34. Zo stelt hij voor om naast de klassieke NPC-thema's ook in te gaan op de problema
tiek van het herstel van het sociaal weefsel tussen burgers: 'Wat kan de politiek bij
dragen tot een verbetering van de kwaliteit van de civiele samenleving? Dat is een 
vraag die perfect past in het opzet van de commissie' (Knack, 25/04/2001: 21). Aldus 
poogt hij aansluiting te zoeken met de vernieuwde probleemdefinitie. Hij wil met zijn 
commissie zelfs ingaan op de problematiek van de verschuiving van de macht van de 
politiek naar media, bedrijven en de rechterlijke macht om zo aansluiting te vinden 
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bij nog een ander thema dat ondertussen opgang aan het maken was: dat van de be
zorgdheid over de gevolgen van de 'globalisering'. 

35. Het rapport, de inleidende besprekingen van de commissie en andere informatie zijn 
te vinden op de website van de commissie: http://www.fed-parl.be/politics/home/con
tactN.html 

36. Erg symbolisch was dat op 5 maart 2001 zelfs een discussie over sancties tegen het 
absenteïsme van parlementsleden afgelast moest worden, wegens absenteïsme van 
de commissieleden (De Standaard, 6/3/01). 

37. De beschrijving van deze gebeurtenissen tussen april2000 en april2002 is groten
deels gebaseerd op de relevante artikelen uit het archiefvan de De Standaard (zie 
http://www.standaard.be). 

38. Tot nu toe waren burgemeesters voorgedragen door de gemeenteraad en benoemd 
door de koning. ,.. 

39. Tot nu toe waren de kieskringen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers arron-
dissementeel. 

40. Wel werden in de loop van 2000 nog twee wetten gestemd waarin het gewicht van de 
lijststem werd gehalveerd en het systeem van opvolgers afgeschaft voor resp. de ver
kiezingen van de gemeente- en provincieraden en het Europees parlement (26 juni 
2000) en voor het federaal parlement (27 december 2000). In 2001 gebeurde hetzelf
de voor de regionale parlementen. 

41. Dit Vlaamse initiatiefis er meteen een voorbeeld van dat 'NPC' in de eerste plaats een 
thema van Vlaamse politici was. Het zijn vooral zij die aan de kar getrokken hebben. 
Dat geldt voor de volledige periode die besproken werd, maar gaat zeker op voor de 
laatste beslissingsrondes in de regering Verhofstadt, waar de Franstaligen geen vra
gende partij waren voor de hervormingen. Gelijkaardige verschillen zijn zo mogelijk 
nog manifester in het verwante domein van administratieve hervorming. Herhaal
delijke incidenten bij de uitvoering van het Copernicusplan in de federale overheid 
toonden aan dat Vlamingen veel meer geïnspireerd zijn door het Angelsaksische 'N ew 
Public Management' (Hood, 1991) dan de sterk op Frankrijk georiënteerde Fransta
ligen (Vancoppenolle, 2001). 

42. Het eigenlijke voorstel zou in maart ingediend worden door het groene parlementslid 
Dirk Holemans als een voorstel van decreet. 

43. De gemeentekieswet en de gemeentewet waren immers ondertussen gefederaliseerd 
en dus de bevoegdheid van de deelstaten geworden. 

44. Dit laatste thema was de voorafgaande jaren steeds hoger op de agenda geraakt door
dat heel wat prominente senatoren er steeds maar op wezen hoe zinloos ze hun eigen 
assemblee vonden. De Senaat werd door het nieuwe akkoord omgevormd van een 
rechtstreeks verkozen 'reflectiekamer' naar een ontmoetingsplaats van de deelstaten, 
samengesteld uit parlementsleden uit de deelstaatparlemen ten. Haar bevoegdheid 
zou zich beperken tot grondwetswijzigingen, goedkeuring van verdragen, en eventu
eel ook wetsontwerpen of -voorstellen die verband houden met de verhoudingen tus
sen de gemeenschappen in België. Aangezien het om aanpassingen aan de Grondwet 
gaat, moet de procedure tot grondswetsherziening toegepast worden. Hierdoor is de 
echte uitvoering van het akkoord pas mogelijk na de eerstvolgende verkiezingen. 

45. Hierop is er één uitzondering. De kieskring Brussel-Halle Vilvoorde kon niet gesplitst 
worden, wegens verzet van de Franstaligen. 

46. Louis Tob back, jarenlang topminister en huidig burgemeester van Leuven, zegt bij
voorbeeld over de invoering van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester: 
'Zeg mij eerst wat de kwaal is en laat ons dan nagaan of de voorgestelde remedie niet 
slechter is dan de kwaal' (De Standaard, 20/4/2002). 

4 7. Ook de groene partij Agalev had zich reeds jarenlang sterk geprofileerd op een aantal 
NPC-thema's, vooral regels rond decumulatie en de volksraadpleging. 

48. 'Het CDA heeft ervoor gekozen een regering te vormen met een typisch VVD-pro
gramma. Het heeft ervoor gekozen een coalitie te vormen met een LPF waarvan men 
precies wist welk kaliber politici die zou leveren. En het heeft ervoor gekozen die re
gering te laten leiden door een onervaren politicus. Nooit eerder had ons land een pre-
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mier met zo weinig bestuurservaring.' (Ronald Plasterkin de Volkskrant, geciteerd in 
de Financieel Economische Tijd, 14/09/2002). 
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