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Voorwoord
Verkiezingen zijn belangrijk. We kiezen dan onze vertegenwoordigers in het parlement.

Maar waarom mag je niet zelf beslissen over alles wat jou aanbelangt? Of waarom 
beslissen we niet allemaal samen? Waarom kiezen we volksvertegenwoordigers in een 
parlement?

Het antwoord is heel eenvoudig: we zijn met 6,5 miljoen Vlamingen en 11,4 miljoen 
Belgen en we kunnen niet over elk voorstel allemaal samen beslissen. Daarom is er een 
parlement. Wij kiezen wie in dat parlement zit. Dat zijn volksvertegenwoordigers. 

Binnenkort zijn er verkiezingen voor het Vlaams (en het Brussels, Waals en Duitstalig) 
Parlement, voor het federale parlement en voor het Europees Parlement.

Waarom er drie verkiezingen zijn, dat leggen we uit in dit boekje.

We leggen uit waar de volksvertegenwoordigers zich mee bezighouden, wat hun 
belangrijkste taken zijn en hoe er beslissingen genomen worden.

Verder hebben we het over politieke partijen, want de kandidaten voor het parlement 
staan op lijsten van verschillende politieke partijen. Die partijen hebben elk hun eigen 
visie op onze samenleving en hoe die bestuurd zou moeten worden. Voor je kiest op 
welke partij je gaat stemmen, kun je lezen wat de partijen zeggen en voor welke ideeën 
ze opkomen.

Ten slotte staan we stil bij het verloop van de verkiezingen zelf. Wie mag stemmen? Hoe 
stem je geldig? Welke documenten moet je bij je hebben en hoe verloopt de stemming?

En uiteindelijk: wat gebeurt er met je stem na de verkiezingen?

Je vindt in dit boekje een antwoord op heel wat vragen, behalve op de vraag op wie je 
moet stemmen. Dat is een keuze die je helemaal zelf maakt...

De Kracht van je Stem – Educatieve dienst Vlaams Parlement
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We leven in een democratie

Wat betekent dat? 
Sommigen vertalen democratie als ‘het volk regeert’. Anderen zeggen dan weer ‘de meerderheid 
beslist’. Maar eigenlijk zijn geen van die twee uitspraken helemaal juist. Wat zijn dan wel de 
belangrijkste kenmerken in een democratie? Dat er regelmatig vrije en eerlijke verkiezingen worden 
georganiseerd, dat alle burgers gelijke rechten hebben, dat de burgers inspraak hebben en actief 
kunnen zijn in de samenleving en dat iedereen vrij zijn mening mag zeggen.  

Vanaf 18 jaar mogen Belgen stemmen. Als ze gaan stemmen, dan zeggen de kiezers daarmee wat 
ze belangrijk vinden voor de samenleving en door welke politici ze vertegenwoordigd willen worden. 
In een democratie mogen mensen ook hun mening geven en kritiek hebben op de regering of 
het gemeentebestuur. Ze mogen ook betogen of staken om hun ongenoegen te uiten. Ze kunnen 
daarvoor niet gestraft worden.

In een democratie is iedereen vrij en gelijk voor de wet. Maar we moeten ons wel houden aan 
de regels die de meerderheid bepaalt. Ook de pers is heel belangrijk in een democratie. In onze 
Grondwet staat dat er ‘vrijheid van pers’ is. Dat wil zeggen dat de overheid de pers niet mag 
controleren. De pers is vrij. De pers houdt de overheid in de gaten, men noemt de pers ook wel de 
waakhond van de democratie. 

Het was er niet altijd 
De democratie bestaat nog niet zo lang. In de Middeleeuwen had de adel het hier voor het zeggen, 
en ook de Kerk had veel macht. In de 18e eeuw kregen rijke handelaars meer macht en in de 
19e eeuw verschoof de macht naar de eigenaars van de fabrieken. Maar het bleef nog steeds een 
kleine groep mensen die de regels bepaalde. Het overgrote deel van de bevolking, de arbeiders, de 
boeren en de werklieden, had geen inspraak. 

Het duurde vele eeuwen en er ging een lange strijd aan vooraf, voor (bijna) alle groepen in de 
samenleving mee mochten beslissen over de regels en het bestuur. 

Hoe zit ons land in elkaar?
Om ons land goed te besturen, is het ingedeeld in gemeenten, provincies, gewesten, gemeen-
schappen en de federale staat. We maken daarnaast deel uit van de Europese Unie. 

Tot in 1971 was België een unitaire staat. Het had één parlement en één regering voor het hele land. 
Dat is veranderd. Ons land is intussen opgedeeld in gewesten en gemeenschappen. 
Dat komt omdat er vanaf het ontstaan van ons land grote verschillen bestonden tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Daarom wilden Vlamingen en Walen zelf kunnen beslissen over zaken die 
voor hen belangrijk waren. Voor de Vlamingen was het erg belangrijk om zelf meer beslissingen te 
kunnen nemen over taal en cultuur. Daarom werd ons land opgedeeld in drie gemeenschappen: 
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de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Wie in 
Brussel woont en Nederlands spreekt, hoort bij de Vlaamse Gemeenschap. Wie in Brussel woont en 
Frans spreekt, hoort bij de Franse Gemeenschap. De drie gemeenschappen kregen elk een eigen 
parlement en een eigen regering. Die nemen bijvoorbeeld beslissingen over hun onderwijs.

Voor de Walen was het belangrijk om 
een eigen economisch beleid te 
kunnen voeren. Daarom werd ons land 
ook opgedeeld in gewesten. Er zijn 
drie gewesten: het Vlaamse Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. Ook de drie 
gewesten kregen hun eigen parlement 
en een eigen regering. Die nemen 
bijvoorbeeld beslissingen over hun 
economie. 

In Vlaanderen worden beslissingen 
over de gewest- en gemeenschaps-
bevoegdheden in één parlement,  
het Vlaams Parlement, en in één regering, 
de Vlaamse Regering, genomen.

Daarnaast zijn er nog zaken 
waarover voor heel België samen 
beslist wordt, bijvoorbeeld het leger 
of de sociale zekerheid. Dat gebeurt 
door het federale parlement en de 
federale regering. 

Ik spreek
Nederlands!

Ich spreche 
Deutsch!

Je parle

français!

Ik woon
in Wallonië!

Ik woon
in Brussel!

Ik woon in 
Vlaanderen!

Drie gemeenschappen

Drie gewesten

5Verkiezingen 2019



België maakt daarnaast ook deel uit van de Europese Unie. 

Het federale bestuur en de besturen van de gewesten en de gemeenschappen vormen samen het 
hoogste niveau in ons land. Het tweede niveau in ons land bestaat uit de provincies. Het derde 
niveau zijn de gemeentebesturen. 

Door die structuur zijn er vaak verkiezingen, want voor elk bestuur moeten de burgers hun 
vertegenwoordigers kiezen. En die verkiezingen vallen niet allemaal samen… 

de Europese Unie

10 provincies

581 gemeenten

3 gemeenschappen

3 gewesten

de federale staat
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verkiezingen
om de 6 jaar

verkiezingen
om de 6 jaar

Gewesten en 

gemeenschappen Federaal Europa
Gemeente Provincie

verkiezingen
om de 5 jaar

verkiezingen
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(behalve wanneer

de regering valt)

verkiezingen
om de 5 jaar
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om de 5 jaar
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om de 5 jaar

(behalve wanneer

de regering valt)

verkiezingen
om de 5 jaar
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Drie verkiezingen op een rij

Op 26 mei 2019 zijn er drie verkiezingen. We kiezen voor elk parlement onze vertegenwoordigers: 

1  voor de parlementen van de gewesten en gemeenschappen (bijvoorbeeld het Vlaams 
Parlement, het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest  enzovoort)

2  voor het federale parlement (de Kamer)

3  voor het Europees Parlement

1  De Vlaamse verkiezingen

Je woont in Vlaanderen of in Brussel en je kiest je vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement. 
Om de vijf jaar kiezen we tijdens de Vlaamse verkiezingen 124 volksvertegenwoordigers voor het 
Vlaams Parlement. Die komen uit de vijf Vlaamse provincies en uit Brussel.

Het aantal volksvertegenwoordigers per regio is afhankelijk van het aantal inwoners.  

Wie in Brussel woont stemt ook voor het Brussels Parlement. Daar komen we later nog op terug. 
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 Antwerpen
33 volksvertegen woordigers

 Limburg
16 volksvertegen woordigers

 West-Vlaanderen
22 volksvertegen woordigers

 Oost-Vlaanderen
27 volksvertegen woordigers

 Vlaams-Brabant
20 volksvertegen woordigers

 Brussel
6 volksvertegen woordigers

Totaal

124
volksvertegen-  

woordigers

8
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2  De federale verkiezingen

Je woont in België en je kiest je vertegenwoordigers in de Kamer. Het federale parlement bestaat  
uit de Kamer en de Senaat. 

In de Kamer zijn er 150 volksvertegenwoordigers. Zij komen uit alle Belgische provincies 
en uit Brussel. Het aantal te verkiezen volksvertegenwoordigers hangt ook hier af van het 
aantal inwoners. Zo is bijvoorbeeld Luxemburg een dunbevolkte provincie: er worden maar 
4 volksvertegenwoordigers verkozen.

De leden van de Kamer worden in principe om de vijf jaar verkozen tijdens de federale verkiezingen. 
Een federale regering kan echter ook vallen, en dan kan het zijn dat we vervroegd naar de 
stembus moeten.  

De leden van de Senaat – de senatoren – verkiezen we niet rechtstreeks. Zij worden aangeduid uit 
de parlementen van de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap. 

Totaal

150
volksvertegen-  

woordigers

 Antwerpen
24 volksvertegen woordigers

 Limburg
12 volksvertegen woordigers

 West-Vlaanderen
16 volksvertegen woordigers

 Oost-Vlaanderen
20 volksvertegen woordigers

 Vlaams-Brabant
15 volksvertegen woordigers

 Luik
15 volksvertegen woordigers

 Luxemburg
4 volksvertegen woordigers

 Namen
6 volksvertegen woordigers

 Waals-Brabant
5 volksvertegen woordigers

 Brussel 
15 volksvertegen woordigers

 Henegouwen
18 volksvertegen woordigers
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3  De Europese verkiezingen 
Je woont in Europa en je kiest je vertegenwoordigers in het Europees Parlement. De Europese Unie 
bestond uit 28 landen, maar Groot-Brittannië besliste om er uit te stappen. Dan telt de Europese 
Unie dus nog 27 landen.

In elk van die 27 landen kiest men in de laatste week van mei zijn vertegenwoordigers voor het 
Europees Parlement. Het aantal vertegenwoordigers van elke lidstaat hangt af van het aantal 
inwoners van elk land. In totaal zijn er na de Brexit 705 parlementsleden. 

Voor België zullen we 21 vertegenwoordigers kiezen. Daarvan worden er 12 verkozen door de 
Nederlandstalige kiezers in Vlaanderen en Brussel, 8 worden er verkozen door de Franstalige 
kiezers in het Waals Gewest en in Brussel en 1 volksvertegenwoordiger wordt verkozen in de 
Duitstalige Gemeenschap.

Het land met de meeste volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement is Duitsland.  
96 parlementsleden vertegenwoordigen er de ruim 82 miljoen Duitsers.

De verkiezingen voor het Europees Parlement worden om de  
5 jaar georganiseerd. 

Het Europees Parlement vergadert op twee plaatsen:  
in Straatsburg (Frankrijk) en in Brussel. Eén week per  
maand komen alle Europese parlementsleden samen  
in Straatsburg, alle andere vergaderingen zijn in Brussel.

   

Brussel

Straatsburg
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Buitenbeentje Brussel
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is een tweetalig gewest. Een buitenbeentje dat wat meer 
uitleg vraagt. 

In het stemhokje moeten de Brusselaars eerst een keuze maken tussen de Franstalige of 
de Nederlandstalige lijsten. Pas daarna kunnen ze hun stem op de kandidaten uitbrengen. 

Voor hun eigen Brussels Hoofdstedelijk Parlement verkiezen ze 89 volksvertegenwoordigers. 
Daarvan moeten er 72 Franstalig en 17 Nederlandstalig zijn. De kandidaten moeten vooraf verklaren 
tot welke taalgroep ze behoren. 

Wie voor Nederlandstalige partijen kiest, mag daarna ook nog 6 kandidaten aanduiden voor het 
Vlaams Parlement. Van de 124 zetels in het Vlaams Parlement zijn er altijd 6 voorbehouden voor 
Vlaamse Brusselaars.

Waar houden onze vertegenwoordigers zich mee bezig?

6 7

Brussel-Stad

Sint-Joost-ten-Node

Schaarbeek

Evere

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe

Oudergem

Watermaal-Bosvoorde

Ukkel
Elsene

Vorst

Sint-Gillis

Sint-Jans-Molenbeek

Anderlecht

Koekelberg

Sint-Agatha-Berchem

Ganshoren

Jette

Etterbeek
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Waar houden onze vertegenwoordigers zich mee bezig?

Elk parlement regelt andere aspecten van onze samenleving. De parlementen zijn bevoegd voor 
verschillende zaken, ze hebben elk hun eigen bevoegdheden.

 Het Vlaams Parlement beslist over de regels voor de Vlamingen. Bijvoorbeeld over het 
Nederlandstalige onderwijs in Vlaanderen en in Brussel, mobiliteit, het leefmilieu, welzijn 
enzovoort. Die regels worden vastgelegd in decreten (Vlaamse wetten) en goedgekeurd door 
het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering voert die uit. Het Vlaams Parlement ziet daar 
op toe en controleert het werk van de Vlaamse Regering.

 Het federale parlement beslist over de regels voor alle Belgen. Het is bevoegd voor zaken 
die voor iedereen in heel België op dezelfde manier geregeld worden. Het federale 
parlement keurt de wetten goed over onder andere defensie (bijvoorbeeld 
het leger), justitie (bijvoorbeeld de gevangenissen), sociale zekerheid 
(bijvoorbeeld de pensioenen) enzovoort.  
De federale regering voert de wetten uit, het federale parlement kijkt 
daar op toe en controleert de federale regering. 

 Het Europees Parlement beslist dan weer over regels 
(verordeningen) die voor alle inwoners van de Europese 
Unie gelden. Europa maakt regels en afspraken over 
bijvoorbeeld consumentenbescherming, voedselveiligheid, 
milieu, landbouw (bijvoorbeeld hoeveel graan er verbouwd 
mag worden), vervoer (bijvoorbeeld het gebruik van 
hogesnelheidstreinen), onderwijs (bijvoorbeeld het 
Erasmusprogramma voor studenten) en de winkelproducten 
(bijvoorbeeld kwaliteitslabels voor vlees en speelgoed).

Welzijn, gezondheid 
en gezin 
Zorg voor kinderen, bejaarden, 
personen met een handicap, 
kinderbijslag, gelijkekansenbeleid, 
integratie en inburgering, 
armoedebestrijding, hulpverlening, 
juridische bijstand en justitiehuizen, …

6 7
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Bevoegdheden Vlaanderen

Cultuur, jeugd, 
sport en media
VRT, film, muziek, theater, 
kunst, recreatie, Sport 
Vlaanderen, toerisme, musea, 
bibliotheken, …

Onderwijs
Lonen van leraren, 
schoolgebouwen, 
studietoelagen, eindtermen 
voor het onderwijs, …

Mobiliteit en 
openbare werken
Aanleggen van fietspaden, 
bruggen en wegen, het 
streekvervoer (De Lijn), 
het rijexamen, ...

Wonen, ruimte en 
omgeving
Sociale woningen, bepalen 
wat natuurgebied, woonzone, 
bedrijfszone is, monumenten en 
erfgoed, …

Werk
Arbeidsbemiddeling 
(VDAB), beroepsopleiding, 
tewerkstellingsprogramma’s, 
sociale economie, …

Economie en 
wetenschap
Steun aan bedrijven, 
innovatie en onderzoek, 
…

Internationaal
Ontwikkelingssamenwerking 
en verdragen sluiten met 
landen over alles waarvoor 
Vlaanderen bevoegd is

Gemeenten en 
provincies
Toekennen van 
de middelen voor 
de gemeenten, …

Milieu, natuur en energie
Afvalverwerking, milieudoelstellingen 
behalen, beschermen van natuur en 
bos, gas- en elektriciteitsverdeling, 
windmolens en andere hernieuwbare 
energie, ….

Landbouw en 
visserij
Steun aan landbouwers, 
promoten van land- en 
tuinbouwproducten, …
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Bevoegdheden België

Milieu en energie
Strijd tegen klimaatopwarming

Burgerrechten
Vrijheid om binnen de EU 
te wonen en te werken waar je wilt 

Ontwikkeling en 
humanitaire hulp
Noodhulp in conflictgebieden 
of bij natuurrampen en 
ontwikkelingssamenwerking

Mobiliteit en vervoer
Nummerplaten, beheer van 
luchtverkeer, verkeersregels, 
rijbewijzen, ...

Binnenlandse zaken
Federale politie, staatsveiligheid, 
rampenplannen, asielbeleid, ...

Sociale zekerheid
Ziekte- en invaliditeits verzekering 
(RIZIV), werkloosheidsuitkeringen 
(RVA), pensioenen, ...

Overheidsbedrijven
De Belgische spoorwegen
(NMBS), bpost, ...

Justitie
Rechtbanken, 
gevangenissen, ...

Defensie
Het leger, sturen van troepen
naar oorlogsgebieden, ...

Buitenlandse zaken
België vertegenwoordigen bij de 
Verenigde Naties, ambassades, 
ontwikkelingssamenwerking, ...

Financiën
Federale belastingen 
(personenbelasting, btw), 
prijs- en inkomensbeleid, ...

Economie
Consumentenzaken, 
handelspraktijken,  
auteursrechten, ...
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Bevoegdheden Europa

Landbouw, visserij en voedsel
Subsidies voor landbouwers en vissers,
veilig voedsel, duidelijke labels en etiketten, ...

Douane en belastingen
Open binnengrenzen en samen de 
buitengrenzen beheren

Vervoer en reizen
Het vervoer in Europa beter op 
elkaar afstemmen, de rechten van 
de passagiers beschermen, ...

Cultuur en onderwijs
Uitwisselingen voor scholieren 
en studenten, meertaligheid 
stimuleren, Europese films 
steunen

Handel- en  
consumentenbescherming 
EU = één interne markt = één handelsblok,
met vrije concurrentie en eerlijke handel, ...

Regionaal beleid
Investeren in economisch armere regio’s

Wetenschap 
en technologie
Investeren in onderzoek  
en ontwikkeling en zoeken naar 
nieuwe technologieën, ...

Werkgelegenheid
en sociale zaken
Investeren in werk en 
werkloosheid aanpakken

Economie en financiën
De euro, aanpakken van fraude en witwaspraktijken, 
begroting van landen controleren, ...

Buitenlandse zaken
Met één stem spreken in 
de wereldpolitiek, de EU 
vertegenwoordigen, de 
veiligheid in de wereld helpen 
verzekeren, ....
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Volksvertegenwoordigers zijn geen ministers

De kandidaten die wij met zijn allen verkiezen, gaan in het parlement aan de slag als 
volksvertegenwoordiger. 

Maar wat doen ze daar dan precies? 

 Volksvertegenwoordigers keuren de decreten goed 

Een decreet van het Vlaams Parlement is een Vlaamse wet. Elke Vlaming moet volgen wat er in 
een decreet staat. De meeste decreten worden door de Vlaamse Regering voorgelegd aan het 
parlement, maar volksvertegenwoordigers kunnen ook zelf decreten voorstellen.  
De volksvertegenwoordigers debatteren over die teksten, ze kunnen wijzigingen voorstellen en 
ze stemmen er uiteindelijk over. 

 Volksvertegenwoordigers controleren de regering

 Een regering krijgt niet zomaar vrij spel om te besturen. Ze wordt door het parlement gecontro-
leerd. Elke minister moet zich tegenover de volksvertegenwoordigers verantwoorden voor zijn 
of haar beleid. In het Vlaams Parlement komen de ministers twee tot drie keer per week naar het 
parlement om er te antwoorden op vragen van de volksvertegenwoordigers.

 Volksvertegenwoordigers keuren de begroting goed

Elk jaar denken de ministers na over het geld dat ze het 
volgende jaar zullen uitgeven. Ze proberen in te 
schatten hoeveel geld ze zullen uitgeven 
en hoeveel geld ze zullen krijgen, 
vooral via de belastingen. Die 
schatting van de inkomsten en 
de uitgaven is de begroting. Elk 
jaar wordt daarover gedebatteerd 
in het Vlaams Parlement. De 
begrotingsbesprekingen zijn 
een belangrijk moment van 
politiek debat en van controle 
op wat de regering doet. Zonder 
goedgekeurde begroting door het 
parlement mag de regering geen 
geld uitgeven en kan ze dus geen 
beleid voeren. 

Zelf een begroting opmaken?
Kijk op centenspel.be.
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Partijen spelen een grote rol

Volksvertegenwoordigers werken niet op hun eentje in het parlement. Ze behoren tot een politieke 
partij, tot een fractie van het parlement. In de praktijk spelen de politieke partijen een grote rol in het 
werk van het parlement en de regering. 

Afhankelijk van de partij waartoe ze behoren, zullen volksvertegenwoordigers de regering steunen 
of net oppositie voeren. Wanneer er gestemd wordt in het parlement, dan steunen de volks-
vertegenwoordigers van de regeringspartijen hun regering ook. Zij zullen dus voor de voorstellen 
van de regering stemmen. 

De volksvertegenwoordigers van partijen die niet in de regering zitten, hebben een kritische rol te 
vervullen. Zij voeren oppositie. Een sterke oppositie in het parlement is belangrijk om een goed debat 
te voeren, om de zwaktes van de regering bloot te leggen en om alternatieven naar voren te schuiven.

Wie wordt minister?

De Vlaamse Regering bestaat uit maximaal 11 ministers. Die ministers worden voorgesteld door de 
partijen die gaan besturen. Het is best mogelijk dat een partij iemand voorstelt die niet verkozen is 
als volksvertegenwoordiger. Dat is in het verleden ook al regelmatig gebeurd. Maar meestal komen 
de ministers wel uit de groep van verkozen volksvertegenwoordigers. Zij nemen dan ontslag uit het 
parlement en worden daar vervangen door een opvolger.

hier zit het 

publiek

hier zitten 
de 

journalisten

de

voorzitter
van het

Vlaams
Parlement

hier zit 

de Vlaamse 
Regering

hier zitten

124
volksvertegen - 

woordigers
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Politieke partijen

Breng enkele mensen samen en je hoort verschillende meningen. 
Mensen zijn het nu eenmaal niet over alles eens.

Een politieke partij is een 
groep van mensen met 
ongeveer dezelfde ideeën 
over hoe de samenleving er 
moet uitzien en functioneren. 
Dat wil zeggen: hoe je de 
problemen aanpakt, welke 
regels er moeten komen en 
waaraan veel of weinig geld 
uitgegeven moet worden. Al 
die ideeën schrijven ze in een 
partijprogramma. Zo weten we 
wat elke partij belangrijk vindt.  

Bij verkiezingen hopen de 
partijen zo veel mogelijk 
mensen te overtuigen van hun 
ideeën. Als ze een goed resultaat 
behalen, willen ze zo veel mogelijk 
punten van hun partijprogramma realiseren. 

Links en rechts?
Om het verschil tussen partijen te beschrijven, gebruikt men vaak de termen links en rechts. Die 
begrippen zijn heel oud en komen uit de tijd van de Franse Revolutie. Toen na de revolutie het 
allereerste parlement bijeenkwam, zaten de mensen die voor verandering waren aan de linkerkant. 
Zij waren ‘progressief’. De mensen die alles liever wilden behouden zoals het was, zaten aan de 
rechterkant. Zij waren ‘conservatief’. 

Er wordt nog altijd over linkse of progressieve partijen en rechtse of conservatieve partijen 
gesproken. De termen links en rechts zijn een manier om tegenstellingen in debatten te 
vereenvoudigen. Maar in de realiteit is het niet zo zwart-wit. Zo kan wie conservatief is in één debat, 
progressief zijn in een ander.
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Verschillen tussen partijen over belangrijke thema’s 
Om de verschillen tussen de politieke partijen te verduidelijken, bespreken we 5 belangrijke politieke 
thema’s:

 de economie

 het communautaire thema 

 het milieuthema

 het immigratiethema

 de waarden in de samenleving

De economie

Wanneer er gediscussieerd wordt over onze economie, dan is er een tegenstelling tussen twee 
visies op de economie.

Aan de ene kant staan de partijen die vinden dat de overheid de economie zoveel mogelijk moet 
kunnen regelen. De overheid mag dus strenge regels opleggen aan bijvoorbeeld ondernemingen, 
bedrijven en banken, om werknemers en consumenten te beschermen en de rijkdom te verdelen.

Aan de andere kant staan de partijen die vinden dat je ondernemingen zo vrij mogelijk moet laten. 
Dat zal volgens hen het beste resultaat 
geven voor onze economie en onze 
werkgelegenheid. 

De verschillende visies op de regels 
voor de economie merk je bijvoorbeeld 
in het debat over de ontslagregeling 
van werknemers. Wanneer bedrijven 
makkelijker mensen kunnen ontslaan, 
zullen ze ook minder aarzelen om 
mensen aan te werven. Dat zeggen de 
voorstanders van zo weinig mogelijk 
regels. Maar anderen vinden dat 
werknemers beschermd moeten worden 
tegen ontslag omdat bedrijven anders 
willekeurig te werk zouden gaan. 
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Het communautaire thema

Hoe moeten we ons land organiseren met Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen en met 
regio’s die sterk van elkaar verschillen?

Aan de ene kant zijn er partijen die een onafhankelijk Vlaanderen willen. Volgens deze partijen zou 
Vlaanderen beter een onafhankelijk land zijn. 

Aan de andere kant zijn er partijen die vinden dat België één land moet blijven met verschillende 
regio’s die samenwerken.

Het verschuiven van bevoegdheden van het federale België naar de gemeenschappen (de 
Nederlandstaligen, Franstaligen en Duitstaligen) en de gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) 
in ons land kent een lange geschiedenis. De jongste verschuiving vond plaats in 2014, met de 
zesde staatshervorming. Aan elke staatshervorming gingen steeds lange discussies vooraf.  
In Wallonië zijn de meeste partijen niet te vinden voor nog meer bevoegdheden voor de regio’s. 
In Vlaanderen zijn de meningen meer verdeeld: er zijn partijen die nog veel verder willen gaan en 
andere partijen die de huidige staatshervorming voldoende vinden.

Het milieuthema 

Hoe moeten we zorgen voor het milieu en het klimaat? Iedereen lijkt het erover eens dat de overheid 
maatregelen moet nemen om ons milieu en het klimaat te beschermen. Maar hoe moet dat? 
Daarover verschillen de politieke partijen wel van mening. 

Aan de ene kant zijn er partijen die vinden dat de overheid het voortouw moet nemen om ons milieu 
en het klimaat te beschermen. Ze moet daarvoor strenge regels en sancties opleggen aan wie 
vervuilt en ze moet grote investeringen doen.

Andere partijen vinden dan weer dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen en 
dat de overheid er ook moet op letten geen drastische maatregelen te nemen die de economie 
schaden.

Intussen zijn bij ons alle politieke partijen van mening dat er wel degelijk een klimaatprobleem 
is. Maar hoe drastisch en dringend dat probleem aangepakt kan of moet worden, daar is geen 
eensgezindheid over. 
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Het immigratiethema

Immigratie heeft te maken met mensen die uit het buitenland naar ons land komen om hier te leven. 
Meestal spreken zij een andere taal, vaak hebben zij andere gebruiken en een andere godsdienst. 
Verschillende politieke partijen hebben verschillende meningen over hoe we als samenleving 
moeten omgaan met immigratie. 

Aan de ene kant zijn er partijen die tegen immigratie 
zijn en die vinden dat de overheid ervoor moet 
zorgen dat vreemdelingen ons land niet inkomen. 
Zij vinden dat immigratie een gevaar vormt voor 
onze samenleving of ze vinden dat het onmogelijk 
is om immigranten goed te integreren in onze 
samenleving. 

Aan de andere kant staan de partijen die 
immigratie als een feit bekijken en ook vinden 
dat onze samenleving immigratie nodig heeft. 
Zij vinden dat de overheid nieuwkomers zo 
goed mogelijk moet helpen om te integreren in 
onze samenleving. 

De meeste partijen zijn het erover eens dat 
inburgering en kennis van de Nederlandse 
taal voorwaarden zijn om in onze samenleving 
te kunnen integreren. Maar hoe ver die 
inburgering kan en moet gaan, ook daar bestaan 
tegengestelde visies over.

De waarden in de samenleving

In onze samenleving gelden een aantal waarden die iedereen belangrijk vindt. Maar er is wel 
discussie over de rol van de overheid in het vastleggen van die waarden in regels en wetten. 

Aan de ene kant van het debat vind je de mening dat de overheid algemene waarden moet 
omzetten in regels en wetten waar iedereen zich aan moet houden. Aan de andere kant van het 
debat staan de voorstanders van zoveel mogelijk individuele vrijheid om te bepalen hoe je je eigen 
leven leidt.

Soms botsen waarden ook met elkaar. Vrije meningsuiting en respect voor anderen zijn bijvoorbeeld 
twee belangrijke waarden die kunnen botsen. Of bijvoorbeeld in het debat over het ritueel slachten 
van dieren werden dierenwelzijn en godsdienstvrijheid tegenover elkaar gezet.

Ook het debat over euthanasie is een voorbeeld van een debat waar enerzijds de christelijke 
levensvisie en het onvoorwaardelijk respect voor het leven kunnen botsen met de mening dat elke 
persoon vrij moet zijn om over zijn eigen leven en dood te beslissen. 
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De partijen in het Vlaams Parlement stellen zich voor

• CD&V staat voor Christen-Democratisch en Vlaams. 

• CD&V heeft als partijkleur oranje.

Voor CD&V telt elke mens.
Respect en dialoog zijn ons handelsmerk. 
We bieden kansen om te groeien, en helpen mensen die te grijpen.
Wij willen meer levenskwaliteit voor iedereen in Vlaanderen.
Daarom gaan we voor uitstekend onderwijs en 
jobs die je goed kan combineren met je gezin en hobby,
sterke zorg voor wie dat nodig heeft, 
en een veilige, groene en gezonde leefomgeving. 
Dat evenwicht tussen mens, economie en natuur staat voor CD&V altijd centraal.
We kijken naar vandaag én naar morgen.

Meer informatie vind je op www.cdenv.be en op www.facebook.com/cdenv.

• Groen heeft als partijkleur groen.

Groen wil dat we zorgdragen voor onze aarde.
Zo kan iedereen straks in een gezonde wereld leven.
Het gaat vooral om levenskwaliteit, waarmee Groen bedoelt: 
meer aandacht voor de natuur, meer gezond voedsel,
minder stress, meer vrije tijd, minder armoede.
We mogen niet alleen denken aan werk en economie.
Het gaat om levenskwaliteit voor iedereen:
voor jong en oud, voor mannen en vrouwen,
en zeker ook voor mensen die het wat moeilijker hebben.

Meer informatie vind je op www.groen.be en op www.facebook.com/groen.
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• N-VA staat voor Nieuw-Vlaamse Alliantie. 

• N-VA heeft als partijkleur geel.

N-VA staat voor verandering.
Een wijziging van de Belgische staatsstructuur 
moet de Vlamingen de beslissingskracht geven 
om hun eigen toekomst onafhankelijk uit te tekenen.
Sociale en economische hervormingen moeten
onze welvaart verankeren. En een goed
evenwicht van vrijheid, eerlijke kansen én het
nemen van verantwoordelijkheid moet ons welzijn verzekeren.
Vlaanderen is voortdurend in verandering.
De N-VA wil waken over onze identiteit en eigenheid
En tegelijk ook internationaal solidair zijn.

Meer informatie vind je op www.n-va.be en op www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie.

• Open Vld zijn de Vlaamse liberalen en democraten. 

• Open Vld heeft als partijkleur blauw.

Open Vld vindt dat de overheid de burgers niet te veel regels mag opleggen en
dat ieder mens zo vrij mogelijk moet zijn. 
Elke mens, ongeacht geslacht, geloof, nationaliteit, volk of ras
heeft het recht om zelf het eigen levensplan in te vullen, zonder dat van een ander te schaden.
Als ieder van ons zich vrij kan ontwikkelen, gaan we er met z’n allen op vooruit.
Vrijheid is noodzakelijk voor de maatschappelijke vooruitgang, zo leert ons de geschiedenis.
Gekoppeld aan verantwoordelijkheid, verzekert het de solidariteit
met andere hier en elders in de wereld, en met huidige en toekomstige generaties.

Meer informatie vind je op www.openvld.be en op www.facebook.com/openvld.
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• Sp.a staat voor Socialistische Partij Anders. 

• Sp.a heeft als partijkleur rood

Sp.a vindt het belangrijk dat alle mensen gelijke kansen krijgen.
Gelijke kansen op het vlak van werk, school, wonen en gezondheidszorg.
Om die kansen te benutten hebben mensen soms zorg en ondersteuning nodig.
Sp.a vindt ook dat de mensen die het meest verdienen
de meeste belastingen moeten betalen.
De partij wil dat publieke diensten als onderwijs,
ziekenzorg en openbaar vervoer zo goedkoop mogelijk zijn.
Daarvoor dient het belastinggeld.

Meer informatie vind je op www.s-p-a.be en op www.facebook.com/sp.a .

• Vlaams Belang heeft als partijkleur geel en zwart.

Volgens Vlaams Belang is een onafhankelijk Vlaanderen de enige garantie voor een goed bestuur, 
in het belang van de Vlamingen.
Te veel immigratie en islamisering bedreigt onze identiteit, onze welvaart en onze veiligheid.
Er is daarom nood aan een kordater immigratiebeleid.
Het Vlaams Belang wil onze samenleving veiliger maken.
Dat kan door een hardere aanpak van de misdaad.
Ook de solidariteit met de zwaksten van ons volk is voor het Vlaams Belang van groot belang.
Onze partij wil dan ook een sterke sociale zekerheid.

Meer informatie vind je op www.vlaamsbelang.be en op www.facebook.com/vlbelang.
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• UF staat voor Union des Francophones.

Deze partij verdedigt de belangen van de Franstaligen in Vlaanderen, vooral in Vlaams-Brabant. 
Meer informatie vind je op www.uniondesfrancophones.be.

Er zijn nog meer partijen

Er zijn ook nog andere partijen waar je kunt op stemmen. Op de dag van de verkiezingen zul je alle 
partijen waar je kunt op stemmen, terugvinden op je stembrief of op de stemcomputer.

Bij elke verkiezing zijn er wel nieuwe partijen. Vaak zijn dat themapartijen. Ze komen bijvoorbeeld op 
voor het behoud van België, voor vrouwenbelangen, voor de belangen van dieren. Veel van deze 
kleinere partijen halen niet genoeg stemmen voor een zetel in het parlement. Sommigen partijen 
verdwijnen dan weer. Andere partijen nemen toch weer aan elke verkiezing deel, zoals bijvoorbeeld 
de Partij van de Arbeid.

• pvda staat voor Partij van de Arbeid.

De Partij van de Arbeid is een uiterst linkse partij die zich baseert op het marxisme. Ze vindt 
dat het huidige economische systeem mensen uitbuit en wil naar een andere – socialistische – 
maatschappij.

Meer informatie vind je op www.pvda.be.
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Hoe werken politieke partijen?
Een politieke partij is een organisatie met leden. Je kunt er lid van worden. Meestal moet je hiervoor 
een beetje lidgeld betalen. Veel politieke partijen hebben gemeentelijke afdelingen waarbij je je 
kunt aansluiten. De gemeentelijke afdeling zal je betrekken bij de partijwerking in je gemeente. In 
verkiezingsperiodes hebben partijen meestal handen te kort en helpen de leden bij de campagne.

Iedereen kan een politieke partij oprichten. Dat is heel belangrijk in een democratie. Als jij vandaag 
beslist om een partij op te richten, dan is ze opgericht. 

Om met een nieuwe partij aan verkiezingen te mogen deelnemen, zijn er wel enkele voorwaarden. 
Zo moet je een kandidatenlijst opstellen met evenveel mannen als vrouwen. Je moet ook een 
vastgelegd aantal handtekeningen verzamelen van mensen die vinden dat jouw lijst mee moet doen 
aan de verkiezingen. 

Partijvoorzitter: een belangrijke functie
De partijvoorzitter is het gezicht van een partij. Hij spreekt in naam van de partij en zal in de media 
vaak het standpunt van de partij uitleggen.

Na verkiezingen kun je goed zien hoe belangrijk de partijvoorzitters zijn. Zij voeren namelijk de 
onderhandelingen met de andere partijen. Tijdens de regeringsonderhandelingen maken ze 
afspraken over het beleid van de regering en beslissen ze wie minister wordt. Elke partijvoorzitter 
van de meerderheid probeert zoveel mogelijk van de eigen programmapunten in het beleidsplan 
van de regering te krijgen. 

Waar halen partijen hun geld vandaan?
Een politieke partij heeft geld nodig om te kunnen werken. In verkiezingstijd bijvoorbeeld worden 
er communicatiecampagnes betaald, affiches en brochures gedrukt, activiteiten voor leden en 
geïnteresseerden georganiseerd enzovoort. Partijen krijgen op verschillende manieren geld. Leden 
betalen lidgeld, verkozenen staan een deel van hun wedde af. Partijen kunnen ook giften van 
personen of bedrijven ontvangen maar die giften zijn heel beperkt. 

Politieke partijen krijgen echter vooral geld van de overheid, evenredig met het aantal stemmen 
dat ze behaalden bij verkiezingen. Hoe meer kiezers, hoe meer geld. Zo hebben grote partijen 
veel geld om hun werking te financieren. Voor kleine en nieuwe partijen is het moeilijker om een 
verkiezingscampagne te betalen. Zij moeten hun campagne dus noodgedwongen starten met een 
forse financiële achterstand.

Naast de beperking op de inkomsten mogen politieke partijen ook niet oneindig veel geld uitgeven 
aan kiescampagnes. In de wet zijn er hiervoor maximumbedragen vastgelegd. Dat moet helpen om 
elke partij evenveel kansen te geven bij de verkiezingen.
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Op campagne

Voor de verkiezingen maken politici reclame voor zichzelf en hun partij. Dat doen ze om onze stem 
te winnen. Ze stellen zichzelf en hun programma voor en wijzen op de tekorten van andere partijen. 
In verkiezingstijd zijn de politieke partijen immers concurrenten van elkaar.

Een verkiezingsprogramma is geen belofte
In het verkiezingsprogramma van een politieke partij staan alle punten die de partij wil realiseren als 
ze alleen zou kunnen regeren. Dat zijn vaak heel concrete maatregelen om problemen op te lossen 
of zaken te verbeteren. 

Maar na de verkiezingen is geen enkele partij in het parlement groot genoeg om alleen te regeren. 
Dus moeten ze met andere partijen samenwerken, afspraken maken en compromissen sluiten. De 
verschillende partijen die samen willen regeren, zullen allemaal een beetje water bij de wijn moeten 
doen om tot een overeenkomst te komen.

Daardoor kan een partij die in de regering zit maar een deel van haar ideeën realiseren. Voor de 
kiezers lijkt het alsof partijen hun beloftes uit de campagne niet nakomen. Maar elke partij probeert 
wel degelijk zoveel mogelijk van haar programmapunten uit te voeren. Hoe meer stemmen een partij 
krijgt bij de verkiezingen, hoe sterker haar positie in de onderhandelingen met andere partijen.

Cadeautjes uitdelen mag niet
Verkiezingscampagnes zijn strikt gereglementeerd. Drie maanden voor de verkiezingen gaat de 
sperperiode in. Vanaf dat moment is het voor politieke partijen verboden om cadeautjes of gadgets 
uit te delen. Ze mogen ook geen reclamespots op radio of televisie laten uitzenden. En commerciële 
reclameborden huren om hun affiches op te plakken, mag ook niet.

Wat wel mag, is het plaatsen van eigen borden, maar die mogen niet groter zijn dan 4m2.

Ook voor individuele kandidaten zijn er beperkingen. Dat hangt onder meer af van hun plaats op de 
lijst en het aantal kiezers in hun kieskring.

12
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De kandidaten

Elke partij die meedoet aan de verkiezingen moet een kandidatenlijst indienen. Op die lijst staat 
de naam en het logo van de partij en de namen van alle kandidaten. De partijen krijgen ook een 
lijstnummer. Naast de naam van de partij, staat dus ook een nummer.

Op een kandidatenlijst moeten evenveel mannen als vrouwen staan (of eentje verschil als het totaal 
een oneven aantal is) en op de eerste en tweede plaats mogen geen twee personen van hetzelfde 
geslacht staan. Dat is in de wet vastgelegd.

De partijen zullen proberen om een mix van kandidaten op de lijst te zetten, zodat ze alle kiezers 
aanspreken. Je vindt meestal jonge en oudere kandidaten op een lijst, bekende politici die al 
lang aan politiek doen en nieuwe kandidaten, mensen met en zonder diploma, kandidaten uit 
verschillende beroepen en bevolkingsgroepen.

De lijsttrekker is de kandidaat die op de eerste plaats van de lijst staat. De lijstduwer is de kandidaat 
die op de laatste plaats van de lijst staat.

Op de kandidatenlijsten voor de Vlaamse verkiezingen staan ook de namen van opvolgers. Een 
opvolger neemt de plaats in van een volksvertegenwoordiger als die ontslag neemt of overlijdt.  
Als een volksvertegenwoordiger minister wordt, dan neemt hij ontslag uit het parlement en neemt  
de opvolger zijn plaats in.

Kranten, radio, televisie, sociale media … : een en al 
verkiezingsnieuws
Tijdens de verkiezingscampagne is het belangrijk om verschillende meningen met elkaar in debat te 
laten gaan. 

Journalisten ondervragen politici over wat zij belangrijk vinden, welke beslissingen ze willen nemen 
en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Kranten staan vol met nieuws over de verschillende partijen. 
Radio en televisie organiseren debatten, interviews, peilingen enzovoort. Tijdens de campagne kun 
je bijna niet om het nieuws over de verkiezingen heen.

De politieke partijen en de kandidaten hebben hun eigen websites en pagina’s op de sociale media 
waar je hun programma kunt lezen.

Vele mensen gebruiken ook De Stemtest. De Stemtest kan helpen om een zicht te krijgen op de 
standpunten van de partijen. Je antwoordt op vragen over verschillende politieke thema’s en na de 
test kom je te weten welke partijen het dichtst bij jouw ideeën staan.

Dat zijn uiteraard allemaal maar hulpmiddelen. De perfecte partij vinden die voor 100% hetzelfde 
zegt als wat jij denkt, is bijna onmogelijk. Maar er zullen wel enkele partijen zijn die dicht aansluiten 
bij jouw ideeën. Uiteindelijk moet jij beslissen welke partij jouw stem krijgt in het stemhokje.
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Stemmen
Stemrecht en stemplicht
In België is er niet alleen stemrecht: vanaf 18 jaar ben 
je verplicht om naar het stemhokje te gaan en er 
een stem uit te brengen. Je bent niet verplicht om 
te stemmen voor een partij of persoon als je in het 
stemhokje staat. Je kunt ook blanco stemmen of 
ongeldig wanneer je met papier en potlood stemt.

Voor de Vlaamse en federale verkiezingen moet je gaan 
stemmen als je

• de Belgische nationaliteit hebt;

• 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen;

• ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je 
gemeente;

• niet uitgesloten of geschorst bent van het 
kiesrecht.

Voor de Europese verkiezingen gelden andere voorwaarden. Alle Belgen en alle EU-burgers die in 
België verblijven mogen gaan stemmen als ze:

• 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezingen;

• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van hun gemeente 
voor 1 maart 2019;

• ingeschreven zijn op de kiezerslijst van hun gemeente ten laatste op 28 februari 2019;

• niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.
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Wie mag niet 
gaan stemmen?
Sommige Belgen mogen niet
gaan stemmen omdat ze geschorst
of uitgesloten zijn. ‘Geschorst zijn’ wil
zeggen dat je tijdelijk geen stemrecht meer hebt.
‘Uitgesloten zijn’ wil zeggen dat je voor altijd geen 
stemrecht meer hebt. Wie mag niet gaan stemmen?

• Iemand die verplicht is opgenomen in een psychiatrische instelling mag niet gaan stemmen.

• Iemand die ‘verlengd minderjarig’ is verklaard: sommige mensen met een verstandelijke 
beperking vallen onder een beschermingsmaatregel van de vrederechter en mogen niet  
gaan stemmen.

• De rechter kan iemand die veroordeeld is voor een criminele of correctionele straf schorsen 
of uitsluiten van het kiesrecht. Mensen die in voorlopige hechtenis zitten, kunnen wel 
volmacht geven aan een andere kiezer om te stemmen.

Ziek of weg op verkiezingsdag
Sommige kiezers kunnen niet gaan stemmen omdat ze moeten werken, ziek zijn of in het buitenland 
op reis zijn. In dat geval kun je een andere kiezer in jouw plaats laten stemmen. Je moet die persoon 
dan een volmacht geven. Een volmacht geef je aan een persoon die je zelf aanduidt. Elke kiezer kan 
wel maar één volmacht krijgen. Je vraagt daarvoor de documenten aan bij je gemeente.

Geef je geen volmacht, dan moet je een bewijs met de reden van je afwezigheid kunnen 
voorleggen, bijvoorbeeld een ziektebewijs of een bewijs van je werkgever. 
Als je zonder geldige reden niet komt opdagen in het stembureau, riskeer je een boete.
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De stemming is geheim
Stemmen is geheim. Daarom moet je het stemhokje alleen binnengaan. Personen met een fysieke 
beperking (rolstoelgebruikers) of personen met een visuele beperking (blinden en slechtzienden) 
mogen vragen dat iemand hen helpt. Die helper mag dan mee in het stemhokje. Voor personen 
met een verstandelijke beperking is dit anders. Als ze hulp willen, moeten ze toestemming vragen 
aan de voorzitter van het stembureau. Die beslist dan of het wel of niet mag. De voorzitter van het 
stembureau kan bijvoorbeeld iemand van zijn medewerkers vragen om te helpen in het stemhokje.

Wat meenemen?
Enkele weken voor de verkiezingen krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus. Daarop kun je 
lezen naar welk stembureau je moet gaan. Vergeet je oproepingsbrief en je identiteitskaart niet mee 
te nemen. Houd je afgestempelde oproepingsbrief 1 maand bij. Het is het bewijs dat je bent gaan 
stemmen.

Wanneer stemmen?
Wie met potlood en papier stemt, kan gaan stemmen 
tussen 8 uur en 13 uur. Wie met de computer stemt, 
kan gaan stemmen tussen 8 uur en 15 uur.
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Geldig stemmen 

1
 

Met potlood en papier in een Vlaamse gemeente

De voorzitter van het kiesbureau geeft je drie stembiljetten: een voor de Vlaamse 
verkiezingen, een voor de federale verkiezingen en een voor de Europese verkiezingen. 
Je gaat het stemhokje in om te stemmen.

Je kunt op verschillende manieren stemmen:

 Je kunt een lijststem geven. Wanneer je een lijststem geeft, kleur je het bolletje 
bovenaan de lijst rood. Een lijststem is een stem voor een partij en niet voor een 
persoon. Dat wil zeggen dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op 
de lijst. Je mag maar één lijststem uitbrengen. Breng je meerdere lijststemmen uit, dan 
stem je ongeldig.

 Je kunt stemmen voor één of meer kandidaten of opvolgers binnen één lijst. Dat 
heet een voorkeurstem. Je doet dat door het bolletje of de bolletjes bij de naam of 
namen rood te kleuren. Je mag een voorkeurstem geven aan meerdere personen, 
maar je moet wel binnen dezelfde lijst blijven.

Je mag ook een lijststem én voorkeurstem(men) uitbrengen. Dan kleur je zowel het bolletje 
bovenaan de lijst als de bolletjes bij de namen van de personen van je voorkeur rood. Let 
ook hier op dat je dit steeds binnen dezelfde lijst doet, anders is je stem ongeldig.

ONGELDIG

ONGELDIG
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Ten slotte kun je ook blanco stemmen: je vult helemaal niets in op de stembiljetten, je 
stemt dus voor geen enkele kandidaat of lijst. Je doet dat als je geen voorkeur hebt voor 
een partij of voor een kandidaat. 

Als je iets op je stembrief schrijft of tekent, dan is je stem 
ongeldig. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee 
bij de zetelverdeling. 

Als je klaar bent, steek je de stembiljetten in de 
juiste stembus. Je krijgt je identiteitskaart en 
oproepingsbrief terug van de voorzitter. Je 
oproepingsbrief is afgestempeld als bewijs 
dat je naar het stemlokaal bent gekomen.

2
 

Met de computer of elektronisch stemmen

In het stemlokaal geef je je oproepingsbrief en 
je identiteitskaart af aan de voorzitter. Je krijgt 
een magneetkaart.

Je vindt een filmpje over elektronisch stemmen op 
www.ibz.be/nl/video/zo-stem-je-elektronisch-met-smartmatic.

In het stemhokje steek je de kaart in het toestel met de pijl naar 
boven en naar het toestel gericht.

Kies de partij waarop je wilt stemmen door de naam van de 
partij aan te raken. Nu verschijnt de lijst met kandidaten van de 
partij die je hebt geselecteerd. 
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Je kunt op verschillende manieren stemmen:

 Je kunt een lijststem geven. Een lijststem is een stem voor 
een partij en niet voor een persoon. Dat wil zeggen dat je 
akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op de 
lijst. Als je een lijststem wilt uitbrengen, raak je het scherm 
aan bovenaan de lijst van je keuze.

 Je kunt stemmen voor één of meer kandidaten of opvolgers 
binnen één lijst. Dat heet een voorkeurstem. Als je een 
voorkeurstem wilt uitbrengen, raak je de naam of namen 
van de personen aan voor wie je wilt stemmen. 

 Je mag ook een lijststem én voorkeurstem(men) 
uitbrengen.

 Wil je blanco stemmen, dan druk je op het vakje ‘blanco’.

Ten slotte moet je op het scherm je keuze bevestigen door 
‘bevestigen’ aan te raken. Zolang je je stem niet bevestigd 
hebt, kun je die nog veranderen.

Na de laatste bevestiging drukt de stemcomputer een 
klein stembiljet af. Dit moet je scannen aan de stembus en 
dichtgevouwen in de bus steken.

Je magneetkaart geef je terug aan de voorzitter. Je krijgt je 
identiteitskaart en je afgestempelde oproepingsbrief terug. 
Je oproepingsbrief is afgestempeld als bewijs dat je naar het 
stemlokaal bent gekomen.

Stemmen in Brussel verloopt in alle 19 gemeenten met de stemcomputer. Het 
belangrijkste verschil is dat je in Brussel eerst je gewenste taal moet kiezen en dat de 
kandidatenlijsten verschillen naargelang je voor de Nederlandstalige of Franstalige 
kandidaten stemt in het Europees en Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Wanneer je voor de Nederlandse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
gekozen hebt, verschijnt nog een extra scherm: hier kun je een keuze maken om 
6 Brusselaars voor het Vlaams Parlement te verkiezen.
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Wat na de verkiezingen?
Stemmen tellen en zetels verdelen
Na de verkiezingen worden de stemmen geteld. 

Partijen moeten minstens 5 procent van de stemmen halen om vertegenwoordigers te krijgen in 
het parlement. Dat percentage noemen we de kiesdrempel. Partijen die de kiesdrempel niet halen, 
krijgen dan geen vertegenwoordiger(s) in het parlement.

Een partij die veel stemmen gehaald heeft, krijgt veel vertegenwoordigers of zetels in het parlement. 
Een partij die minder stemmen haalde, krijgt minder vertegenwoordigers of zetels. Hoe meer zetels 
een politieke partij heeft, hoe sterker die partij is. 

Tot mei 2019 is dit de zetelverdeling in het Vlaams Parlement maar na de verkiezingen van 26 mei ziet 
die verdeling er wellicht anders uit:

Totaal

124
volksvertegen-  

woordigers

42
zetels

1
zetel

19
zetels

18
zetels

Onafhankelijk

Onafhankelijk

1
zetel

1
zetel

6
zetels

9
zetels

27
zetels
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Wie is verkozen?

De stemmen zijn geteld, de zetels zijn verdeeld onder de partijen die de kiesdrempel hebben 
gehaald. Als laatste stap wordt nagegaan welke kandidaten die zetels mogen innemen.

In principe krijgen de kandidaten met de meeste voorkeurstemmen de zetels. 
Maar niet elke kiezer geeft een voorkeurstem. Heel wat kiezers geven enkel 
een lijststem. Op die manier zeggen ze eigenlijk dat ze akkoord gaan met 
de volgorde van kandidaten op de lijst. Die lijststemmen worden uiteraard 
ook meegerekend om te bepalen wie er mag ‘zetelen’. 

Wanneer een verkozen kandidaat toch beslist om niet te zetelen, 
ontslag neemt of overlijdt, dan gaat zijn plaats naar een van de 
opvolgers op de kieslijst.

Wie gaat nu besturen?

Behaalt een partij meer dan de helft van de zetels, dan kan 
ze alleen regeren. In Vlaanderen is er echter geen enkele 
partij groot genoeg om helemaal alleen de meerderheid 
van de zetels in het parlement te behalen. Er zullen dus 
twee of meer partijen moeten samenwerken om te 
regeren.

10

9
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Hoe moet dat dan gebeuren?

Hoe een meerderheid gevormd moet worden, staat niet in de wet geschreven. Dat gebeurt volgens 
ongeschreven politieke regels. Eerst informeert een belangrijk politicus van de grootste partij 
bij de andere partijen wat zij willen. Die politicus noemt men de informateur. Als er voldoende 
duidelijkheid bestaat over de wensen van de andere partijen, beginnen de onderhandelingen. De 
partijen die samen de meerderheid van de zetels kunnen hebben, gaan met elkaar praten. Als ze 
willen samenwerken, moeten ze uiteraard rekening houden met elkaars ideeën. Dat betekent dat ze 

toegevingen zullen moeten doen aan elkaar. Elke partij zal een deel van haar wensen moeten 
laten vallen. Dat verklaart meteen waarom niet alle verkiezingsbeloften van politieke 

partijen ook echt uitgevoerd worden wanneer ze regeren.

Als twee of meer partijen beslissen om samen de meerderheid te 
vormen, schrijven ze in een document wat ze overeengekomen zijn. Dat 
document noemen we het regeerakkoord. Hierin staan alle punten waar 
ze gedurende de volgende 5 jaar samen aan zullen werken. 

De partijen die het regeerakkoord ondertekenen, noemen we de 
meerderheid of de coalitie. Zij spreken af wie de ministers worden. 
De sterkste partij binnen de meerderheid krijgt gewoonlijk de meeste 
ministers. De groep van alle ministers samen noemen we de regering. 
De meerderheid regeert en beslist wat er gebeurt tot aan de volgende 
verkiezingen. 

De andere partijen in het parlement noemen we de oppositie. Zij 
zullen niet nalaten om de zwakke plekken van het regeringsbeleid 
bloot te leggen. Ze zullen een stevig debat voeren over de 
maatregelen en het beleid van de regering. 

Zelf een coalitie maken?  
Probeer het op www.dekrachtvanjestem.be/coalitiekiezer.
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En nu … wachten tot de volgende verkiezingen?

Vrije verkiezingen zijn nodig in een democratie, maar ze zijn niet voldoende. Als we allemaal 
als toeschouwers naar de politiek kijken en afwachten tot de volgende verkiezingen, dan leeft 
de democratie niet. Als burgers actief worden en zich verenigen, dan kunnen ze ook buiten de 
verkiezingen hun omgeving mee bepalen.

In Vlaanderen zijn er heel wat verenigingen van mensen die proberen om iets aan de samenleving 
te veranderen. Ze komen op voor hun belangen, ze strijden voor wat ze belangrijk vinden en ze 
proberen invloed uit te oefenen op de politiek.

Er zijn organisaties van werkgevers en vakbonden, ziekenfondsen, milieugroepen, vrouwen-
bewegingen, gepensioneerden, consumentenorganisaties enzovoort. Al die organisaties laten 
van zich horen en proberen via onderhandelingen of overleg met de regering, met volksvertegen-
woordigers of via informele contacten hun stempel te drukken. Zo oefenen ze druk uit op het beleid.

Die vele verenigingen en organisaties noemen we het middenveld. Dat middenveld vormt een soort 
tussenniveau tussen de burger en de overheid. De middenveldorganisaties verdedigen de belangen 
van hun leden en van hun zaak bij de politici.

Sommige middenveldorganisaties zijn officieel vertegenwoordigd op vergaderingen met de overheid 
of geven officiële adviezen, zoals de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), de Sociaal-Economische Raad 
van Vlaanderen (SERV) of de Milieu- en Natuurraad (MINA). 

Middenveldorganisaties zijn ook sterk als druk-
kingsmiddel als ze veel mensen tot actie 

kunnen aanzetten, bijvoorbeeld in een 
betoging. Drukkingsgroepen kunnen 

veel verschillende actiemiddelen 
gebruiken, zoals het uitdelen 

van pamfletten, het opzetten 
van petities of het voeren 

van ludieke acties.

We hoeven dus helemaal 
niet te wachten tot de 
volgende verkiezingen 
om onze stem te laten 
horen.
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Colofon

Het pakket ‘Verkiezingen 2019 De Basis en In Detail’ werd gemaakt door De Kracht van je Stem.

De Kracht van je Stem is de educatieve dienst van het Vlaams Parlement. De Kracht van je Stem 
biedt een ruime waaier aan educatief materiaal over democratie en burgerzin. Leraren kunnen er 
terecht voor lespakketten, spelmateriaal, een vormingsaanbod voor leraren en studenten in de 
lerarenopleiding en een dagprogramma voor scholen in het Vlaams Parlement.

Meer informatie over het educatieve aanbod van De Kracht van je Stem vind je op 
www.dekrachtvanjestem.be . 

De Kracht van je Stem 
Vlaams Parlement 
02 552 45 34  
dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be

Redactie: De Kracht van je Stem en Bieke Van Gelder
Lay-out en tekeningen: Karakters
Druk: Drukkerij Artoos
V.U. Kris Van den Bremt, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Depotnummer: D/2019/3933/1

Indien u delen uit deze uitgave overneemt, wees dan correct en vermeld uw bron.

De tekst is genderneutraal. Waar we functies beschrijven, bedoelen we steeds zowel mannen als 
vrouwen. ‘Hij’, ‘hem’ en ‘zijn’ moet dus ook begrepen worden in de vrouwelijke vorm (‘zij’ en ‘haar’).
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