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Verkiezingen en partijen

Het klinkt als een cliché, maar het klopt wel: als jij je niet inlaat met politiek, dan laat de politiek 
zich wel met jou in. 
En zo is dat ook. Verkozen politici nemen elke dag beslissingen die een invloed hebben op ons 
dagelijks leven. Ze keuren wetten en decreten goed (bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, hoe 
je je rijbewijs kunt halen, ...), ze bepalen hoeveel belastingen en sociale bijdragen de burgers 
betalen en wat dan met die inkomsten gebeurt. 

Maar ... politici zijn door burgers verkozen. Het is de burger die in het stemhokje zijn of haar 
stem uitbrengt voor een politicus of partij. De burger geeft de politicus een mandaat om het 
land te regeren. 
Toch eindigt de participatie van de burger niet in het stemhokje! De burgers kunnen er op toe
kijken hoe politici het beleid uitvoeren en via verschillende inspraakkanalen hun oordeel geven 
over het gevoerde beleid. 

Politici van hun kant hebben de verantwoordelijkheid de wensen van de bevolking uit te voeren: 
verkozen worden betekent immers een mandaat, een opdracht van de kiezer, uitvoeren.

In deze module gaat het over:
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Focus 
Volg het kiesgebeuren op de voet! 
Deze module is vooral actueel als er verkiezingen in aantocht zijn. Verzamel zoveel mogelijk 
informatie over de verkiezingen. Zoek partijprogramma’s, verkiezingspropaganda, opinie
peilingen maar ook informatie over hoe de verkiezingen georganiseerd worden en informatie 
over de regeringsonderhandelingen. 

Als er geen verkiezingen op stapel staan ...
is het toch zinvol om in de media de binnenlandse politiek te volgen en informatie te verzamelen 
over:

 ● de standpunten van verschillende partijen over concrete thema’s en de grote ideologische 
lijnen die die je daaruit kunt afleiden;

 ● hoe partijen hun standpunten in de media brengen (via de partijvoorzitter of ministers 
en parlementsleden en of ze dat doen via de traditionele media of de sociale media);

 ● andere inspraakkanalen en actievormen van de burger waarmee hij zijn mening kenbaar 
maakt.

Wellicht is het nuttig om na te gaan of er in het buitenland ergens verkiezingen aan de 
orde zijn en die informatie bij te houden. 

 ● Welke informatie sijpelt door tot in onze media?
 ● Wat zijn de belangrijkste thema’s in de verkiezingscampagne? 
 ● Welke partijen doen mee en welke programmapunten verdedigen ze?
 ● Weet je iets over het over het kiessysteem? 
 ● Weet je iets over de opkomst van de kiezers?

Maak met elkaar een aantal afspraken over: 
 ● de bronnen en wie ze bijhoudt;
 ● de thema’s waarrond jullie informatie willen verzamelen;
 ● hoe het materiaal bijgehouden wordt (mappen, kernwoorden enzovoort) zodat het 

gemakkelijk toegankelijk is;
 ● de timing.

eTwinning en Erasmus+

Misschien heeft jouw school een uitwisselingsprogramma met een school in het buitenland. 
Probeer via deze uitwisseling informatie te verzamelen over de partijen en het kiesstelsel in dat 
land. Zo niet ken je misschien zelf iemand die in het buitenland woont.

 ● Vanaf welke leeftijd mag men gaan kiezen?
 ● Voor welke partijen kan er gekozen worden? Wat verdedigen ze? 
 ● Welke partijen besturen het land?
 ● Welke instellingen hebben de wetgevende en de uitvoerende macht? 
 ● Hoe wordt de regering gevormd?
 ● Hoe staan de jongeren tegenover de politiek?
 ● Hebben ze als burger de indruk invloed te kunnen uitoefenen?
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A Democratie en inspraak

Mensen zeggen vaak: “Politiek interesseert me niet, ik wil er niets mee te maken hebben. 
Indien ik niet moest dan zou ik niet gaan stemmen.” Maar kun je dat eigenlijk, je niet bezighouden 
met politiek?  

Bedenk dat politici zich wel met jouw leven bemoeien. Zij beslissen bijvoorbeeld over de finan
ciële middelen die scholen krijgen, over de leeftijd waarop je met een brommer of auto mag 
rijden. En over nog zoveel meer. 

Het is dus zinvol om na te gaan wat politici doen, want het gaat om ons leven en om ons geld. 
En een democratie is nu juist een staatsvorm die burgers in staat stelt mee te beslissen over 
het bestuur. Als burger kun je ook invloed hebben op het beleid. Wat nog niet betekent dat je 
tot een politieke partij moet toetreden.

Stelling 
“Politici zijn verkozen door de bevolking. Zij vertegenwoordigen de bevolking om beslissingen 
te nemen in het belang van de bevolking.”

a. Ben je het eens met die stelling? 
b. Zoek in de media voorbeelden van politieke beslissingen die in het belang zijn van de 

bevolking. Gaat het hier om de hele bevolking of eerder om bepaalde groepen?
c. Zoek op welke volksvertegenwoordigers uit jouw streek verkozen zijn in het Vlaams of 

Brussels Parlement. Zoek ook op tot welke partij ze behoren en hoe je met hen in contact 
kunt komen.

Basisinformatie 

België is een representatieve democratie. 
In een representatieve democratie geeft het volk de macht om beslissingen te nemen aan 
een beperkte groep van vertegenwoordigers van het volk. Dat gebeurt door middel van vrije 
verkiezingen die op regelmatige tijden worden georganiseerd. De macht van de volksvertegen
woordigers is dus tijdelijk, voor de duur tussen twee verkiezingen.

In een directe democratie wordt bij elke beslissing de stemgerechtigde burger geraadpleegd. 
Dat is slechts mogelijk als het aantal burgers niet te groot is, zoals in het oude Athene van 
de vijfde eeuw voor Christus of in bepaalde Zwitserse kantons vanaf de late middeleeuwen. 
Referenda of volksraadplegingen zijn vormen van directe democratie die ook in een represen
tatieve democratie georganiseerd kunnen worden. Er zijn verschillende soorten referenda. 
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Een eerste onderscheid ligt in wie het referendum organiseert. Dat kan de overheid zijn (die de 
bevolking raadpleegt) of het kan de bevolking zelf zijn die het initiatief neemt. 
Een tweede onderscheid ligt in de gevolgen van het referendum: ofwel is het referendum advi
serend, wat betekent dat de overheid de uitslag nog steeds naast zich neer kan leggen, ofwel 
is het referendum bindend en moet de overheid de uitslag volgen. 
Op het gemeentelijke niveau spreken we niet van een referendum maar van een 
volksraadpleging.

Leesopdracht 
Lees eerst volgende tekst en daarna de artikels over gemeentelijke volksraadplegingen.

Een referendum of volksraadpleging is een vrij eenvoudige en vooral directe manier om uit te 
maken of een meerderheid van de bevolking achter een beleidsvoorstel staat. Je vraagt de 
bevolking gewoon om er zich voor of tegen uit te spreken. Strikt genomen kent de Belgische 
Grondwet geen referendum. Wel staat in het Gemeentedecreet dat gemeenten hun inwoners 
kunnen raadplegen. 

Het Gemeentedecreet bepaalt dat een volksraadpleging uitsluitend mag handelen 
over een gemeentelijk thema. Persoonlijke kwesties zijn uitgesloten.

Als het vereiste minimum aantal inwoners aan die raadpleging deelneemt, moet 
de gemeente de stemmen tellen.* De burger is dus niet verplicht om deel te 
nemen, en het gemeentebestuur is niet verplicht om rekening te houden met de 
uitslag. Een volksraadpleging is puur adviserend. 

Gemeentebesturen maken soms zelf gebruik van de mogelijkheid hun inwoners te 
raadplegen. Ook de inwoners zelf kunnen hun gemeente ertoe verplichten een raadple
ging te houden. Hun aanvraag moet dan ondertekend zijn door een minimum aantal inwoners.* 

Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen hun stem uitbrengen. Aangezien de deelnemers steeds 
met ja of nee moeten antwoorden, is de formulering van de vraag erg belangrijk. Het gaat 
soms over een ingewikkelde materie, die moeilijk in een paar regels valt samen te vatten. Om 
dat op te vangen moet het gemeentebestuur aan de inwoners, minstens een maand vóór de 
raadpleging, een brochure ter beschikking stellen waarin het onderwerp wordt uiteengezet op 
een objectieve manier. Ook de precieze vraag waar de inwoners op moeten antwoorden, wordt 
erin geformuleerd.

Een raadpleging mag alleen op zondag plaatsvinden, maar niet tijdens de twaalf maanden 
vóór de gemeenteraadsverkiezingen, en evenmin 40 dagen vóór parlementsverkiezingen. Een 
gemeente mag ook niet overdrijven: slechts eenmaal om de zes maanden en niet meer dan 
zes maal per zittingsperiode. Bovendien mag binnen één zittingsperiode slechts eenmaal het
zelfde onderwerp aangesneden worden. 

* Het minimum aantal deelnemers aan een volksraadpleging en het minimum aantal ondertekenaars van een aanvraag voor 
een volksraadpleging is: 
- ten minste 20 % van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners; 
- 3.000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;  
 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners.
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Tielt - Volksraadpleging over een 

al dan niet verkeersvrije Markt

69,17 PROCENT VÓÓR VERKEER OP MARKT

Op 20 maart 2011 organiseerde het stadsbestuur van Tielt 

een volksraadpleging over het al dan niet verkeersvrij maken 

van de Markt tussen de Bruggestraat en de Nieuwstraat. De 

Tieltse burgers die 16 jaar of ouder zijn, konden tussen 8.00 

en 13.00 uur hun stem uitbrengen op de vraag “Wenst u dat 

er vanuit de Bruggestraat en de Kortrijkstraat opnieuw verkeer 

richting Nieuwstraat toegelaten wordt?”. 

De deelname aan de volksraadpleging was niet verplicht. 8.213 

personen kwamen stemmen, meer dan de wettelijk gestelde grens 

van 3.000 deelnemers. Er waren 16.502 Tieltse inwoners die hun 

stem konden uitbrengen (16 jaar of ouder op datum van 20 maart 

2011 en ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Tielt op 

datum van 18 februari 2011).

De uitslag van de volksraadpleging is als volgt: 

Op de vraag “Wenst u dat er vanuit de Bruggestraat en de Kortrijk-

straat opnieuw verkeer richting Nieuwstraat toegelaten wordt?” 

antwoordden: 

5681 personen JA (69,17 %)

2473 personen NEEN (30,11 %)

59 personen stemden ongeldig (0,72 %). 
Bron: Nieuwsberichten Stad Tielt

21 maart 2011

VOLKSRAADPLEGING NU AL DUURDER DAN 
ELKE ANDERE VERKIEZING

De democratie heeft dui-
delijk haar prijskaartje. 
Nog voor de eigenlijke 
stembusslag heeft de 
gemeentelijke volksraad-
pleging over het nieuwe 
gemeentehuis al handen-
vol geld gekost. 

“De teller staat op ruim 
35.000 euro. Dit maakt 
de volksraadpleging 
duurder dan gelijk welke 
andere verkiezing”, 
bevestigt burgemees-
ter Henk Heyerick. “Ik 
hoop dan ook dat zoveel 
mogelijk mensen zondag 
komen stemmen”. Dat is 
immers dé hamvraag: ko-
men er wel 3.000 kiezers 

opdagen? “Als dat niet 
lukt, gooien we 35.000 
euro in het water”, geeft 
Heyerick toe. 

In tegenstelling tot 
andere verkiezingen 
is er bij gemeentelijke 
volksraadplegingen geen 
stemplicht. Anderzijds 
mogen ook jongeren 
vanaf 16 jaar hun stem 
uitbrengen zodat het 
aantal stemgerechtigden 
hoger ligt.

PRIJSKAARTJE

Rest de vraag waarom 
de volksraadpleging zo 

duur uitvalt. “In eerste 
instantie moest ons 
personeel de handte-
keningen van de petitie 
controleren op hun gel-
digheid. Daarnaast is er 
een informatieplicht: als 
je een volksraadpleging 
organiseert, moeten de 
mensen zo goed mogelijk 
geïnformeerd worden. 
Daarvoor hebben we een 
communicatiebureau 
in de arm genomen om 
de folders en informa-
tievergaderingen voor 
te bereiden. Het is een 
objectieve manier om 
voor- en tegenstanders 
aan bod te laten komen. 
Een volksraadpleging is 

ook duurder dan een ge-
wone verkiezing omdat 
we de oproepingsbrieven 
via de post moeten ver-
zenden; dit alleen al kost 
7.000 euro. Bij verkie-
zingen neemt de hogere 
overheid heel wat kosten 
voor haar rekening, nu is 
dit niet het geval”, zegt 
bestuurssecretaris Aanje 
Kints die de coördinatie 
heeft over de volksraad-
pleging.

Gaëtan Regniers
Het Laatste Nieuws 
15 januari 2011
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Debat 

Misschien kun je je, op basis van de hier verzamelde informatie, reeds een eigen mening vor
men over gemeentelijke volksraadplegingen. Hieronder vind je een aantal argumenten pro en 
contra. Organiseer op basis van al dat materiaal een debat rond de wenselijkheid van gemeen
telijke volksraadplegingen. Misschien vinden jullie nog meer argumenten pro of contra. 

Is er een thema waarover jouw gemeente een volksraadpleging zou kunnen organiseren?

Argumenten PRO
 ● De burger kan voor allerlei zaken een volks

raadpleging eisen.
 ● Een raadpleging vraagt rechtstreeks de mening 

van de burger. Bovendien kan de burger zich 
duidelijk uitspreken met ja of neen.

 ● Er wordt rekening gehouden met de beleids
wensen van de burgers.

 ● Ook de minderheid kan de agenda bepalen.
 ● Een raadpleging is een goed instrument om 

signalen bij de bevolking op te vangen.
 ● Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen stemmen.

Argumenten CONTRA
 ● De burger kan voor allerlei onbenulligheden 

een volksraadpleging eisen.
 ● Bij een raadpleging antwoord je altijd met ja of 

nee, nuanceren kan niet.
 ● Een raadpleging kan leiden tot minder politieke 

verantwoordelijkheid, omdat de beslissing 
naar de burger wordt doorgeschoven.

 ● Een minderheid van de bevolking kan een volks
raadpleging eisen. Dat is niet democratisch.

 ● Het organiseren van een raadpleging kost geld 
en de gemeente doet tenslotte toch wat zij wil.

Uitbreiding
 ● Praktische informatie over hoe je als burger een volksraadpleging kunt organiseren vind 

je bijvoorbeeld op de website van De Wakkere Burger.
 www.dewakkereburger.be 

 

Opinie
Niet iedereen is laaiend enthousiast over 
volksraadplegingen. De belangenafweging van 
politici is volgens hen van een andere aard 
dan die van een individuele kiezer die vooral 
vanuit eigenbelang zou redeneren. Onder-
schat men de bevolking niet teveel?

(…)

Volksraadplegingen laten velen niet onbe-
tuigd. Sommigen worden erdoor bekoord, 
anderen ‘spuwen’ ze uit.

Voorstanders van volksraadplegingen vin-
den het niet meer voldoende om eens in de 
zes jaar via gemeenteraadsverkiezingen hun 
oordeel te vellen. Dat de zesjaarlijkse hoog-
mis van de lokale democratie niet volstaat, 
klopt zonder enige twijfel. Een volksraadple-
ging zorgt er volgens hen voor dat de kloof 
tussen burger en politiek beperkt blijft. Ze 
pareren ook de kritiek dat volksraadplegin-
gen de representatieve democratie aantas-

ten. Volksraadplegingen zijn er inderdaad 
een democratische aanvulling van. Een 
ander voordeel is ongetwijfeld dat de kiezer 
actief aan het publieke debat kan deelne-
men. Burgers worden m.a.w. gestimuleerd 
om een mening te vormen en aan de discus-
sie deel te nemen. Een soort leerschool in 
democratie. Het probleem blijft echter dat 
het vaak vooral de hooggeschoolden zijn die 
participeren. (…)

Niet iedereen is echter laaiend enthousiast 
over volksraadplegingen. De belangenafwe-
ging van politici is volgens hen van een an-
dere aard dan die van een individuele kiezer 
die vooral vanuit eigenbelang zou redeneren. 
Het NIMBY-fenomeen (not in my backyard) 
of NIVEA-fenomeen (niet in mijn voor- en 
achtertuin) zijn hier dan het ‘levende’ bewijs 
van. Sommigen stellen zich ook de vraag in 
welke mate inwoners in staat zijn om een 
gefundeerd oordeel te vellen. Onderschat 
men de bevolking niet teveel?

Een veel aangehaald tegenargument voor 
volksraadpleging heeft betrekking op de 
noodgedwongen vereenvoudiging van de pro-
blematiek die ter tafel ligt. Er moet immers 
met een eenvoudig ja of neen geantwoord 
kunnen worden. Evident is dit zeker niet. 
Een uitdaging des te meer. 

Heeft de kiezer na de volksraadpleging het 
laatste woord? In wezen niet. De resultaten 
van een volksraadpleging zijn niet bindend. 
Blijft de kiezer verweesd achter? Niet nood-
zakelijk. Meestal zelfs helemaal niet. Politici 
durven immers de kiezer niet snel tegenspre-
ken. De vrees voor de ‘straf van de kiezer’ 
hangt immers als een zwaard van Damocles 
boven hun hoofd. Ze willen geen vuilnis over 
hun verkozen hoofd.

Herwig Reynaert is professor lokale 
politiek aan de UGent
(Bron: Knack be, 1 september 2013)
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De stem van de straat

Door verkiezingen geeft de bevolking aan een groep volksvertegenwoordigers de macht om 
beslissingen te nemen. Tot zover de theorie. 
Politieke besluitvorming gebeurt echter veel meer door de onderhandelingen tussen de poli
tieke partijen die samen de meerderheid vormen, door overleg met de leiders van belangrijke 
sociaaleconomische organisaties (bijvoorbeeld vakbonden en werkgeversorganisaties) en 
soms ook door de druk van ‘de straat’.

Opdracht: Berichten over acties 
Zoek in de media naar berichten over acties, betogingen, stakingen of andere uitingen van 
protest.
Geef een beknopte beschrijving van de reden van de acties, waartegen of waarvoor wordt er 
actie gevoerd?
Tot wie richten de actievoerders zich? Tot welke besluitvormers?
Is er een reden waarom precies op dit tijdstip actie wordt gevoerd?
Wat proberen de actievoerders te bereiken?
Heeft de actie resultaat gehad?

Doordenker 
Vrije verkiezingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor democratie, maar zijn op zich niet 
voldoende. Democratie is actie, democratie leeft daar waar de burgers actief worden, zich 
verenigen en vorm geven aan hun leven. 

Shutterstock com - Alexandros Michailidis



853e graad 
aso kso tso

Actie 
Kies een thema waar jullie rechtstreeks bij betrokken zijn, bijvoorbeeld de verkeersveiligheid 
rond de schoolpoort, een basketbalring of skateboardschans op een pleintje, het gebruik van 
een leegstaand pand als jeugdlokaal, een beveiligde fietsenstalling aan de bibliotheek.

STEL EEN ACTIEPLAN OP:
 ● Wat willen jullie bereiken? 
 ● Wie willen jullie allemaal sensibiliseren? 
 ● Welke stappen gaan jullie achtereenvolgens ondernemen? 
 ● Hoe krijgen jullie het thema op de agenda van de gemeenteraad?
 ● Hoe gebeurt de voortgangscontrole?

Terugblik 
 ● Was het moeilijk om samen tot overeenstemming te komen over 

het thema, de strategie? 
 ● Heb je het gevoel dat dit op een democratische wijze gebeurde of drukten 

bepaalde ‘leidersfiguren’ hun ideeën door? 
 ● Waren er verschillende standpunten? 

Hoe gebeurde het debat? Hoe bereik
ten jullie overeenstemming? Moest er 
gestemd worden vooraleer jullie tot een 
besluit konden komen? 

 ● Hoe gebeurde de concrete taakverde
ling? Was iedereen tevreden? Werden 
alle taken evenveel gewaardeerd? 

 ● Hoeveel tijd is er verstreken tussen de 
goedkeuring en de uitvoering? 

 ● Wat zou je de volgende keer anders 
aanpakken? 

 ● Heeft een actie meer succes als je er 
meer ruchtbaarheid aan geeft (denk aan 
de plaatselijke pers, sociale media)?

 ● Heb je de indruk inspraak te hebben 
gehad in het beleid?

Shutterstock com - Alexandros Michailidis

Shutterstock com - Alexandros Michailid
is

Shutterstock com - S
ashafo

lly



86 Verkiezingen en partijen
B Het kiesrecht

Het kiesrechtB

Wie mag stemmen?

1848 Verlaging van de cijns

Na een lange politieke strijd wordt het cijnskiesrecht 
voor mannen in 1893 afgeschaft en vervangen door 
een compromis oplossing: het algemeen meervoudig 
mannenstemrecht.

Vanaf ongeveer 1860 stijgt in Europa de vraag naar meer 
democratie. Algemeen stemrecht voor mannen wordt 
ingevoerd in GrootBrittannië en Duitsland in 1867, in 
Frankrijk in 1871 en in Zwitserland in 1874. In België begint 
de campagne voor een hervorming van het stemrecht rond 
18641866.

1830 Belgische onafhankelijkheid

1831 De eerste Grondwet: cijnskiesrecht

De Grondwet van 1831 kent het stemrecht voor de Kamer 
toe aan “de ingezetenen, die de bij de kieswet bepaalde 
belasting betalen”. Nergens staat dat het enkel om mannen 
gaat. Het wordt als evident beschouwd dat vrouwen niet 
mogen stemmen. 
Om te mogen kiezen moet je aan bepaalde voorwaarden  
voldoen (onder andere een Belgische man zijn van ten  
minste 25 jaar) en belastingen betalen.

Tussen 1831 en 1848 bedraagt het percentage cijnskiezers 
ongeveer 1 à 1,5% van de totale bevolking. 
In 1848 wordt de cijns verlaagd naar het grondwettelijke 
minimum en daardoor stijgt het aantal kiesgerechtigden naar 
een kleine 2% van de bevolking. Het aantal kiezers is dus, 
bewust, zeer beperkt.
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Er wordt vaak cijnsfraude gepleegd. 
Kiezers betalen belastingen die ze 
niet verschuldigd zijn, overdrijven 
de waarde van hun huis of inboedel, 
of zeggen dat familieleden dienst
bodes zijn, allemaal met de bedoeling 
genoeg belastingen te betalen om 
aan de kiescijns te voldoen. Ze 
worden hiervoor vergoed door de 
politieke verenigingen (partijen).

De evolutie van het stemrecht, een tijdlijn 1

1 Senaat, 100 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen  19192019, 70 jaar algemeen enkelvoudig stemrecht voor 
vrouwen  19492019, https://www.senate.be/home/sections/geschiedenis_en_erfgoed/AESSU/index_nl.html

5 soorten directe belastingen  
worden in rekening genomen  
voor het cijnskiesrecht:

• De onroerendgoedbelasting (wordt 
geheven op landeigendom en is 
de belangrijkste belasting voor het 
berekenen van de cijns. Vooral 
de adellijke grootgrondbezitters 
voldoen hiermee aan de cijns
voorwaarden. In 1873 verhoogt 
de katholieke regering de onroe
rendgoedbelasting zodat meer 
landbouwers, die overwegend 
katholiek stemmen, voldoen aan 
de cijnsvoorwaarde. In 1878 slaat 
de toenmalige liberale regering 
terug: personen die gratis een huis 
betrekken worden vrijgesteld van 
onroerendgoedbelasting. Niet toe
vallig verliezen hierdoor ongeveer 
1.500 pastoors hun stemrecht).

• De personenbelasting (een 
belasting op uiterlijke tekenen van 
rijkdom: namelijk de huurwaarde 
van woningen, de deuren en ven
sters, de haardvuren, de inboedel, 
de bedienden en de paarden).

• De patentbelasting (een belas
ting die men aan de staat moet 
betalen voor het uitoefenen van 
een beroep. Zowat alle commer
ciële, ambachtelijke en industriële 
beroepen moeten patentbelasting 
betalen).

• De mijnenbelasting (deze belas
ting moet betaald worden door elk 
individu of elke onderneming die 
een mijn uitbaat. Ze vervangt voor 
hen de patentbelasting). 

• Het debietrecht op dranken en 
tabak: door het debietrecht halen 
duizenden herbergiers de drempel 
voor de kiescijns. In 1870 maken 
herbergiers ongeveer 12% uit van 
het totale aantal kiezers!
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1892-1893 – de Grondwet wordt gewijzigd:

Iedere (mannelijke) Belg van 25 jaar werd stemgerechtigd 
en één of twee bijkomende stemmen werden toegekend 
aan gezinshoofden, cijnsbetalers, houders van diploma’s en 
bekleders van bepaalde functies. 
Er is dus nog geen politieke gelijkheid. De arbeidersklasse 
krijgt wel stemrecht maar door bepaalde groepen meer dan 
één stem te geven, verzwakt haar invloed.

Het aantal kiezers steeg van 136.755 tot 1.381.000. Het aantal 
stemmen bedroeg evenwel meer dan twee miljoen, want er 
waren 850.000 kiezers met één stem, 290.000 kiezers met 
twee stemmen en 220.000 kiezers met drie stemmen.

In 1894 wordt priester Adolf Daens in 
Aalst verkozen. Samen met zijn broer 
Pieter had hij een jaar voordien de 
Christene Volkspartij opgericht. Zij 
klaagden het onrecht aan, de mens
onterende werkomstandigheden en 
de kinderarbeid.
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1919 Algemeen enkelvoudig stemrecht 
voor mannen vanaf 21 jaar

“Één man, één stem” komt er niet zonder slag of stoot. Maar 
onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog is het 
duidelijk dat het algemeen enkelvoudig stemrecht er moet 
komen. En snel. 
Ook de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 25 naar 
21 jaar is een eis. Het is moreel onmogelijk geen stemrecht te 
geven aan de talrijke jonge mannen tussen 21 en 25 jaar die 
meevochten in WO I.
Het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen wordt op 
10 april 1919 in de Kamer aangenomen en op 6 mei 1919 in 
de Senaat. De eerste verkiezingen met algemeen enkelvoudig 
stemrecht vinden plaats op 16 november 1919.

In 1902 legt een algemene staking 
het land plat. Er zijn her en der grote 
betogingen voor het algemeen 
stemrecht. De regering doet geen 
toegevingen, wel integendeel: ze 
beslist om hardhandig op te treden. 
In Leuven schiet de ‘garde civique‘ 
(de burgerwacht) op de ongewa
pende betogers. Er vallen zes doden 
en vele gewonden.

Algemeen stemrecht voor vrouwen is in 1919 nog een stap te ver, maar de parlements
leden vinden wel dat sommige duidelijk omschreven groepen van vrouwen stemrecht 
kunnen krijgen. Het gaat om:
• niet-hertrouwde weduwen van gesneuvelde militairen of van gefusilleerde Belgen;
• weduwen die een ongehuwde zoon verloren tijdens de oorlog;
• vrouwen die tijdens de bezetting in hechtenis zijn genomen omwille van vaderlands

lievende activiteiten.
Enkel de laatste categorie vrouwen verwerft dus het stemrecht uit eigen naam. Beide 
andere groepen vertegenwoordigen eigenlijk de stem van een overleden man of zoon.  
Een weduwe die hertrouwt, verliest het recht om te stemmen.
Het aantal vrouwen dat op basis van deze criteria mag stemmen bedraagt ongeveer 12.000 
(op 1.760.000 kiezers).

In vergelijking met de suffra gettes 
in andere landen zijn de Belgische 
feministen erg braaf in hun eisen in 
verband met vrouwenstemrecht. Ze 
richten zich eerst op de juridische 
en economische ongelijkheid van 
de vrouw. Pas in 1913 verzamelt de 
Fédération belge pour le suffrage 
des femmes diverse feministische 
strekkingen rond het centrale thema 
van het vrouwenstemrecht. Dan 
breekt de Eerste Wereldoorlog uit.

Vrouwen krijgen, door de wet van 15 april 1920, stemrecht voor de gemeenteraads
verkiezingen. Maar dat stemrecht geldt niet voor alle vrouwen: volgens artikel 3 van de wet 
mogen vrouwen of meisjes die ervoor bekend staan dat ze zich overleveren aan ontucht,  
of die ingeschreven zijn in het prostitutieregister, niet stemmen.
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1981 De kiesgerechtigde leeftijd daalt naar 18 jaar

1949 Algemeen enkelvoudig stemrecht, ook voor vrouwen

1920 Vrouwen mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Vrouwen krijgen, door de wet van 15 april 1920, stemrecht voor de gemeenteraads
verkiezingen. Maar dat stemrecht geldt niet voor alle vrouwen: volgens artikel 3 van de wet 
mogen vrouwen of meisjes die ervoor bekend staan dat ze zich overleveren aan ontucht,  
of die ingeschreven zijn in het prostitutieregister, niet stemmen.

Het wetsvoorstel dat algemeen enkelvoudig stemrecht toekent aan vrouwen wordt goed
gekeurd op 27 maart 1948 en op 26 juni 1949 is het dan zover: vrouwen kunnen voor het 
eerst meestemmen voor nationale verkiezingen. Dankzij de deelname van vrouwen aan de 
parlementsverkiezingen stijgt het aantal kiezers van 28% van de bevolking naar 58% van 
de bevolking.

In 1981 volgt nog een sprong in het aantal kiezers tot bijna 70% van de bevolking door de 
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd voor vrouwen en mannen van 21 naar 18 jaar.

1999 NietBelgen met de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie kunnen 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

2006 Op 8 oktober 2006 stemden voor het eerst ook nietBelgen van buiten de EU mee 
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Basisinformatie: Wie mag in België stemmen?

In België bezit men stemrecht voor de parlementsverkiezingen als men:
 ● de Belgische nationaliteit bezit. De nietBelgen uit de Europese Unie kunnen sinds 1994 

deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement; 
 ● 18 jaar is op de dag van de verkiezingen;
 ● ingeschreven is in het bevolkingsregister van een gemeente van het kiesgebied;
 ● niet uitgesloten is wegens criminele feiten, of onbekwaam is verklaard.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen mensen die niet de Belgische nationaliteit bezit
ten onder bepaalde voorwaarden ook stemmen. De nietBelgen uit een ander EUland moeten 
zich laten inschrijven op de kiezerslijst van de gemeente waar ze wonen. Voor wie de nationa
liteit heeft van een land van buiten de EU, geldt een bijkomende voorwaarde: kunnen bewijzen 
dan je al minstens 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijft in België.
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Opdracht: Tijdlijn Wie mag stemmen?
Illustreer de tijdlijn met de passende illustraties.

Prentbriefkaart in kleur met karikatuur: in de linker-
helft een arbeider met 2 kinderen  Voor hem staat een 
fabriekseigenaar; op de achtergrond: de klooster-
school en de fabriek  In de rechterhelft: de kapitalist 
als een driekoppig monster bovenaan een reuzesteen 
waarop ‘meervoudig stemrecht’ staat; onder de steen 
liggen arbeiders verpletterd  Bovenaan: een manifes-
tatie met rode vlaggen en twee spandoeken: Naar het 
Algemeen Stemrecht; Naar het verplicht onderwijs  
Allen naar Brussel op 15 oogst  Tekst onderaan: De 
vrijheid van den familievader !!! Verpletterd door het 
meervoudig stemrecht! (bron: AMSAB-archief)

5

6

8

2

© Foto KADOC KU Leuven

3

Filmfragment: https://www youtube com/
watch?v=qvlz4LfsNAI

1 Foto Suffragettes London: Bain News 
Service  Retrieved from the Library 
of Congress, https://www loc gov/
item/2014680110/ 

Bronnen:
https://www senate be/home/sections/geschiedenis_en_erfgoed/AES-SU/index_nl html
https://rosavzw be

Isala Van Diest werd geboren in 1842  Ze 
wilde arts worden maar de universiteit 
van Leuven gaf haar geen toestemming 
om geneeskunde te studeren  Ze mocht 
wel vroedkunde studeren, maar dat wei-
gerde ze  Ze trok ze naar de universiteit 
van Bern in Zwitserland, waar vrouwen 
wel toegelaten werden  Ze studeerde af 
in 1877 maar het duurde nog 7 jaar en 
heel wat moeite voor ze haar beroep 
mocht uitoefenen  Ze begon een dok-
terspraktijk in Brussel en werkte in een 
opvangcentrum voor prostituées  Ze bleef 
haar hele leven strijden voor de rechten 
van vrouwen  Ze overleed in 1916 
Vandaag staat Isala Van Diest op onze 
euromuntjes van 2 euro Het mysterie van de dichtgemetselde ramen 

7

4

Prentbriefkaart voorstellend rouwende mensen 
die de 5 slachtoffers voor het algemeen enkel-
voudig stemrecht komen groeten   
De slachtoffers stierven in Leuven in 1902  
(bron: AMSAB-archief)
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Stemrecht of opkomstplicht? 

België kent sedert 1893 opkomstplicht. Iedere stemgerechtigde burger moet zich op de dag 
van de verkiezing in een stembureau aanmelden. Niemand kan echter verplicht worden een 
geldige stem uit te brengen. De stemming is trouwens geheim.

Het regeerakkoord van de regering Jambon voor 20192024 voorziet een wijziging van de 
opkomstplicht bij lokale verkiezingen (dus gemeenteraad en provincieraad). De regering 
neemt zich voor om de opkomstplicht af te schaffen, net zoals de lijststem. Ze wil de burger 
ook meer invloed geven op de verkiezing van de burgemeester.

Over de vraag of we nu beter stemrecht of opkomstplicht hebben, wordt veel gediscussieerd. 
We zetten hier eerst feiten en meningen op een rij.

Feiten2

 ● In België komt ongeveer 91 % van de ingeschreven kiezers stemmen.
 ● In democratieën met stemrecht komt de helft tot drie kwart van de kiezers stemmen.
 ● In Europa is er opkomstplicht in België, Cyprus, Griekenland en Luxemburg.
 ● In landen met opkomstplicht, zijn er rond de 7 % ongeldige stemmen. In landen met 

stemrecht zijn er rond de 1 % of minder ongeldige stemmen.
 ● Uit onderzoek weet men dat 28 tot 30 % van de kiezers nooit meer zou gaan stemmen 

indien de opkomstplicht afgeschaft zou worden in België. 
 ● De thuisblijvers zijn vooral lager geschoolde mensen, bijna de helft van de lager 

geschoolde mannen en vrouwen zou nooit gaan stemmen. Bij de hoger geschoolden is 
dat maar één op tien, die nooit zou gaan stemmen.

 ● De thuisblijvers zijn ook vooral kiezers met weinig politieke kennis en belangstelling en 
met een wantrouwen tegenover de politiek.

 ● Afschaffing van de opkomstplicht zou weinig veranderen aan de machtsverhoudingen tus
sen de partijen. De verschillende partijen zouden ongeveer even sterk blijven ten opzichte 
van elkaar. Elke partij heeft kiezers in zowat alle lagen van de bevolking, elke partij maakt 
ongeveer evenveel kans om kiezers te verliezen bij de afschaffing van de opkomstplicht.

2 Opkomstplicht of vrijheid om al of niet te gaan stemmen? Jaak Billiet, ISPOBulletin 2001/44
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Meningen
Opkomstplicht 

afschaffen? 
“Niet duidelijk wat 

effect zal zijn”
(…)
Of de maatregel (nvdr: de afschaffing van 
de opkomstplicht) veel voordelen ople-
vert, is niet helder, zegt politologe Ruth 
Dassonneville. 
Als grote voordeel van de afschaffing 
wordt volgens Dassonneville vaak aange-
haald dat het de zogenaamde foertstem-
men uitfiltert: wie vooral gefrustreerd is 
door de politiek, wordt dan niet gedwon-
gen om te stemmen. “Het probleem is dat 
er weinig wetenschappelijk bewijs is voor 
die veronderstelling. Het onderzoek gaat 
in feite alle richtingen uit, en de resultaten 
variëren van verkiezing tot verkiezing.”

DUWTJE IN DE RUG

De opkomstplicht is eenvoudigweg de 
beste manier om voor een hoge opkomst 
te zorgen, zegt ze. Zonder opkomstplicht 
zullen veel mensen uit alle lagen van de 
samenleving niet gaan stemmen. Het effect 
zet zich evenwel sterker door in bepaalde 
maatschappelijke groepen. “Vooral lager-
opgeleiden, jongeren en mensen met een 
lager inkomen hebben de neiging om niet 
te stemmen als het niet verplicht wordt. Zij 
hebben als het ware een duwtje in de rug 
nodig. Ook minderheidsgroepen zullen 
de verkiezingen wellicht sneller aan zich 
voorbij laten gaan.”
De gevolgen daarvan op het uiteindelijke re-
sultaat op verkiezingsdag zijn dan weer erg 
klein. Mensen die zonder opkomstplicht niet 
zouden gaan kiezen, stemmen niet in blok. 
De afschaffing heeft met andere woorden 
geen grote gevolgen voor partijen die vooral 
stemmen uit lagere klassen krijgen.
(…)

Stavros Kelepouris, 
De Morgen, 30/09/19

“Maken we onszelf 
niets wijs met onze 

stemplicht?”
(…)  Geeft ons maar stemrecht. Het kan onze 
politici misschien inspireren om beter hun 
best te doen en met nog betere argumenten de 
verkiezingsstrijd aan te gaan om onze stem te 
verdienen. Nu krijgen ze die nog te goedkoop 
omdat de meeste Vlamingen nog altijd plichts-
bewust zijn.

Eric Donckier, 
Het Belang van Limburg, 19/04/17

Opkomstplicht 

beter afschaffen

(…)

Een meerderheid van de Vlaamse politieke 

partijen wil een wetswijziging. N-VA, Open 

Vld, Groen en Vlaams Belang zijn voor-

stander van stemrecht. Alleen CD&V en 

sp.a houden vast aan de opkomstplicht. Zij 

vinden dat de burger niet alleen democrati-

sche rechten heeft, maar evenzeer plichten, 

onder meer door zich eens om de zoveel 

jaar naar het stemhokje begeven. Boven-

dien vrezen zij dat bij een afschaffing van 

de opkomstplicht het in de eerste plaats de 

zwakkeren zullen zijn die afhaken.

De argumenten pro stemrecht wegen echter 

zwaarder. Wanneer burgers overwegen niet 

meer te stemmen zonder opkomstplicht 

omdat zij zich niet meer betrokken voelen, 

omdat politiek hen niet meer interesseert, 

dan liggen daarin juist een kans en een 

opdracht voor de politici om hen er weer bij 

te halen en hen te motiveren om toch hun 

stem uit te brengen. Zo moeten de partijen 

telkens opnieuw hun relevantie bewijzen en 

worden ze verplicht om beter in te spelen 

op de problemen en de verzuchtingen van 

de kiezer.
Paul Geudens, 

Gazet van Antwerpen, 26/10/13  
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“De stemplicht is een zinloze 
vrijheidsbeperking”

(…) In landen zonder kiesplicht (en dit is de overgrote meerderheid) heeft de kiezer een 
dubbel recht: het recht om te stemmen en het recht om zich bij de verkiezingen afzijdig te 
houden. De kiesplicht berooft de burger van deze vrijheid om al dan niet te gaan stemmen. 
(…)
De kiesplicht creëert enkel een illusie van veralgemeende politieke betrokkenheid, waar-
door het probleem van de politieke apathie wordt verdoezeld. De astronomisch hoge op-
komstcijfers die het gevolg zijn van de kiesplicht vormen voor de overheid en de partijen 
een ideaal alibi om de burgers niet voor de verkiezingen te hoeven sensibiliseren. Waarom 
zouden ze daar moeite voor doen als ze zich via de kiesplicht gemakkelijk van een hoge 
opkomst kunnen verzekeren? 

Bart Maddens, KULeuven
in De Tijd, 02/06/2004, p  2

Opkomstplicht of stemrecht? 
Dit zijn de voor- en nadelen 

De opkomstplicht bij de gemeente- en de 
provincieraadsverkiezingen verdwijnt. 
Daarover is de Vlaamse regering het al eens 
geraakt. Maar wat zijn de voor- en nadelen 
van de opkomstplicht en het stemrecht?

(…)

54 PROCENT VLAMINGEN VERKIEST  
STEMRECHT BOVEN STEMPLICHT

Tegenstanders van de opkomstplicht plei-
ten voor stemrecht, waarbij geen ‘opkomst-
plicht’ geldt, maar elke stemgerechtigde 
Belg vrij is om te gaan stemmen of niet. 
Uit een studie van De Standaard en VRT in 
2016 bleek dat 54 procent van de Vlamin-
gen stemrecht boven stemplicht verkiest.  
En 74 procent geeft daarbij aan ook zonder 
verplichting te gaan stemmen. Maar wat 
zouden de gevolgen zijn van een wijziging?

“OPKOMSTPLICHT DOET IEDEREEN DEEL-
NEMEN AAN DEMOCRATIE”

Wanneer overgestapt wordt op stemrecht, 
zijn het vooral mensen uit kansengroepen, 
laaggeschoolden en vrouwen die thuis zul-
len blijven, legt professor Johan Ackaert 
van de Universiteit Hasselt uit. “En net dat 
is een probleem. Omdat stemrecht voor een 

sterke sociale vertekening van de kiesresul-
taten zorgt. Terwijl de opkomstplicht de lat 
voor iedereen gelijk legt. Het waardevolle 
aan de opkomstplicht is dat iedereen aan 
de democratie participeert.”
Voorstanders van stemrecht wijzen dan 
weer op de vrijheid die mensen krijgen om 
zelf te kiezen of ze gaan stemmen of niet. 
“Over die vrijheid valt te discussiëren”, 
zegt professor Ackaert. “Iedereen heeft in 
theorie de vrijheid om naar de universi-
teit te gaan, maar toch zijn er veel minder 
studenten uit bijvoorbeeld kansengroepen 
of uit minderheden. Ik ben de vergelijking 
nogal genegen dat we bij een verkiezing 
het beleid voorleggen aan een jury. En in 
een democratie is die jury het volk. Bij een 
opkomstplicht verplichten we iedereen om 
even na te denken over het beleid.”
Maar niet iedereen die een stem uitbrengt, 
doet dat met evenveel voorkennis. “Klopt”, 
zegt Ackaert. “Maar willen we de keuze dan 
alleen maar in handen van enkele hoogop-
geleiden leggen? Het is nuttig om ook naar 
de stem te luisteren van zij die hun stem 
misschien op minder rationele argumenten 
baseren.”

(…)
Robbe van Lier, 

Het Laatste Nieuws, 28/09/19 
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Opdracht: Debat over stemrecht of opkomstplicht 
1.  Maak een tabel met de pro’s en contra’s die je in de teksten vindt.
2.  Geef, na een discussie, een volgorde van belang aan elk van de argumenten pro of 

contra.
3.  Organiseer een debat en tracht tot een besluit te komen.
4.  Pas dit besluit ook toe in je eigen school: hoe ga je verkiezingen voor de leerlingenver

tegenwoordigers organiseren? Met opkomstplicht of met stemrecht?

Opdracht: Debat in verband met het kiesrecht 
KIES EEN THEMA:

 ● verlaging van de kiesleeftijd (kiesrecht, geen plicht) tot 16 jaar;
 ● afschaffing van de opkomstplicht (boven de 70 jaar);
 ● stemrecht voor nietEuropese vreemdelingen voor parlementsverkiezingen.

a. Maak groepen die verschillende standpunten verdedigen.
b.  Verzamel argumenten (media, experten, buren, familieleden, vrienden).
c.  Organiseer een debat.
d.  Vergelijk de standpunten met de bepalingen van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (zie module 1 en 2).
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C Verkiezingen moeten vrij en eerlijk 
georganiseerd worden  
op regelmatige tijdstippen

Vrije en eerlijke verkiezingen die op regelmatige tijdstippen worden georganiseerd zijn een 
vereiste voor een democratie. Dat is belangrijk om de macht te beperken. De macht moet 
regelmatig en telkens opnieuw gegeven worden door de bevolking. Het aantal jaren tussen die 
verkiezingen kan verschillen, zolang het maar regelmatig is.

Verder moeten de kieswetten de vrijheid en de veiligheid van de kiezers garanderen. Alle 
volwassenen mogen gaan stemmen. De kiezers hebben de vrije keuze tussen verschillende 
partijen en kandidaten. Iedereen mag zich kandidaat stellen en alle partijen hebben gelijke 
kansen om campagne te voeren. De stemming is geheim zodat je je nooit moet verantwoorden 
voor je stem. 
De kieswetten moeten ook garanderen dat alle partijen en alle meningen gehoord kunnen 
worden, ook als die afwijken van de mening van de meerderheid.

Wel verkiezingen en toch geen democratie?

In heel wat landen worden verkiezingen gehouden, die toch niet garant staan voor de democratie.
 ● Zo zijn er landen waar sommige kiezers geen kans krijgen om te gaan stemmen. Ze 

worden geïntimideerd of de toegang tot het stembureau wordt bemoeilijkt.
 ● Zo zijn er landen waar niet elke partij kan meedoen aan de verkiezingen omdat er een 

hoge drempel is opgelegd.
 ● Zo zijn er landen waar verkiezingen worden uitgesteld om een groep aan de macht te 

houden.
 ● Zo zijn er landen waar tegenstanders met een kritische mening verdacht gemaakt wor

den of worden geweerd uit de media.

Hoe werkt het bij ons?

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om zich te verenigen, bijvoorbeeld in politieke 
partijen, worden niet enkel door onze Grondwet maar ook door internationale verdragen 
beschermd.

De basisregels voor verkiezingen in België en Vlaanderen vinden we terug in de Grondwet en 
in de kieswetten. Die leggen tot in detail vast hoe de verkiezingen moeten verlopen.

In ons land geldt de opkomstplicht. Iedereen die kiesgerechtigd is, krijgt automatisch een
oproepingsbrief en moet zich op verkiezingsdag melden aan het stembureau. In het stemhokje 
mag niemand toekijken. Je stemt volledig geheim.
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Verder hebben wij strenge wetten tegen censuur. De overheid mag de vrijheid van meningsui
ting niet beperken, mag geen controle uitoefenen op de media of wijzigingen opleggen voor 
teksten, films, voorstellen, enzovoort vooraleer deze gepubliceerd zijn. Tijdens een verkiezings
campagne (maar niet alleen dan) komen heel wat verschillende en tegengestelde meningen 
aan bod.

Wat betekent je stem?

Wanneer je gaat stemmen maak je een keuze tussen de programma’s en ideeën van de 
verschillende partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Je bepaalt mee de machtsver
houdingen tussen de partijen.
Een verkiezingsuitslag is een optelsom van uitgebrachte stemmen. En omdat kiezers 
voor partijen stemmen (ook al stemmen ze voor individuele kandidaten van die partijen), 
kan er aan een uitslag betekenis gegeven worden.
Als een partij wint, heeft zij meer kiezers weten te overtuigen dan de andere. En van die 
kiezers mag zij aannemen dat die voor de partij gestemd hebben omwille van het partij
programma en de partijideologie, gedragen door de kandidaten die op de verschillende 
lijsten stonden. Dat is een legitieme wijze om verkiezingen te lezen.3

Doordenker: Een voorbeeld uit het buitenland: 
verkiezingen in de VS 
Kiezers in de Verenigde Staten moeten zich vooraf laten registreren. De regels voor die registratie 
verschillen van staat tot staat en vaak vormen ze obstakels voor bepaalde groepen kiezers. 
AfroAmerikaanse kiezers worden meer dan gemiddeld getroffen door die obstakels.

Enkele voorbeelden4: NEW YORK
Wie zich in New York online wilde aanmelden als kiezer, kon dat alleen doen met een 
rijbewijs als identificatie. Vreemd, want in de kieswet staat inderdaad dat identificatie 
nodig is, maar wordt nergens gezegd dat dat een rijbewijs moet zijn. En juist in deze 
stad heeft bijna de helft van de mensen geen rijbewijs. Da’s dus een drempel. Ook 
mogen mensen in New York alléén vandaag stemmen – early voting kan niet in deze 
staat. Dat is nog zo’n drempel. Mensen willen echt wel stemmen. Als ze eenmaal ge-
registreerd staan, meldt bijna 90 procent van de New Yorkers zich ook daadwerkelijk 
bij een stembureau.
Wij vinden eigenlijk dat je automatisch geregistreerd moet worden, als je in New York 
woont en 18 jaar wordt. Maar het gaat niet automatisch en er zijn een aantal fikse 
hobbels. Dus ligt de opkomst in New York meestal rond 50 procent, één van de laag-
ste opkomstcijfers in heel Amerika”.

3 Kris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc Hooghe, Pierre Baudewyns, Stefaan Walgrave, De kiezer ontcijferd. Over stemgedrag 
en stemmotivaties, Leuven, LannooCampus, 2015

4 Rob Kornblum, NYPIRG in https://nos.nl/artikel/2141978hetwordtkiezersindevsmoeilijkergemaaktdannodig.html 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/02/eentrukendoosomkiezersuittesluiten5106203a1529848 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/19/minderkiezersgraaga2679025
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In Texas geldt een 
collegekaart met foto 
niet als ID, maar een 
wapenvergunning wel.

Florida is een van de staten die mensen die een gevangenisstraf krijgen, hun stemrecht ontneemt. Ze krijgen het ook niet terug na-dat ze hun straf hebben uitgezeten. Daarmee 
zijn in Florida 1,5 miljoen mensen uitgesloten 
van het kiessysteem. Ter vergelijking: in 2016 
versloeg Donald Trump in deze staat Hillary 
Clinton met een verschil van 100.000 stemmen.

GEORGIA
In Georgia zijn tussen 2013 en 2017 1,3 miljoen namen uit het kiesregister gehaald. 
Van 417.000 was dat heel verstandig: die waren overleden. Maar de rest is om andere 
redenen geschrapt, voornamelijk omdat die kiezers niet hadden gestemd bij de laat-
ste twee grote verkiezingen, een criterium dat in meer staten wordt gehanteerd. Die 
kiezers werden niet op de hoogte gebracht van hun verwijdering uit het kiesregister.
Persbureau AP stelde vast dat de registratie van 53.000 nieuwe kiezers in Georgia 
nog altijd niet is geregeld – en dat 70 procent van hen zwart is.

RANDOLPH COUNTY, 
GEORGIA

In augustus maakte de plaatselijke kiesraad 
bekend dat hij van plan was zeven van de negen 
stembureaus in dit dunbevolkte gebied (1.100 km2, 
ruim 7.000 inwoners) te sluiten. Het argument 
was dat zeven van de negen locaties niet toegan-
kelijk waren voor gehandicapten.

Een opmerkelijk argument voor bijvoorbeeld 
de gelijkvloerse brandweerkeet in Benevolence, 
waarbij een bord staat dat gehandicapten naast 
de deur hun busje mogen parkeren. Dat betekende 
dat sommige kiezers zo’n 15 kilometer zouden 
moeten reizen om te kunnen stemmen.

Een groot deel van hen – vooral de ouderen en de 
armsten – zou dan waarschijnlijk niet de moeite 
nemen. De bevolking van Randolph County 
bestaat voor ongeveer tweederde uit mensen van 
Afrikaans-Amerikaanse afkomst, en die stem-
men bovengemiddeld vaak op de Democratische 
Partij. Zo was een dubbele rel geboren: hier leek 
sprake van kiezershinder met een partijdige én 
een raciale component.

In North Dakota heeft het hoogste gerechtshof van de staat onlangs geoordeeld dat kiezers op hun identi-teitsbewijs een huisadres moeten hebben staan. Daarmee zijn in één klap zo’n 5.000 native Americans hun stem kwijt: zij wonen in reservaten waar doorgaans geen huisadressen zijn.
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D Kiesstelsels

Opdracht:  kiesstelsel op zetelverdeling 
In de tabel lees je gegevens over het aantal kiezers, het aantal zetels en de zetelverdeling in 
de Kamer. 

a.  Ga na of het voor jou duidelijk is wat de verschillende kiesstelsels betekenen. 
b.  Hoe verklaar je de toename van het aantal kiezers?
c.  Hoe verklaar je de toename van het aantal zetels?
d.  Hoe verklaar je de verdeling van de zetels over de verschillende partijen?

Zetelverdeling Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Jaar Aantal kiezers Aantal zetels Partijen en zetels

Kath. Lib. Soc. Andere

Periode van cijnskiesstelsel

1831 46.000 102

1847 46.436 108 53 55

1848 79.076 108 25 83

Periode van meervoudig algemeen stemrecht voor mannen (wet van 1893)

1892 136.775 152 92 60

1894 1.370.687 152 104 20 28

Periode van evenredige vertegenwoordiging (wet van 1899)

1896 152 111 13 28

1898 152 112 13 27

1900 1.472.953 152 86 33 32

Periode van algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen

1919 1.762.141 186 73 34 70 9

Periode van algemeen stemrecht

1949 (21 jr.) 5.030.886 212 105 29 66 12 
(Kommu
nistische 
Partij van 
België)
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Basisinformatie: Kiesstelstels beïnvloeden wie er 
verkozen wordt

De wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. Dat 
stelsel is medebepalend voor het type bestuur dat een land heeft. 
Over de hele wereld bestaan veel verschillende soorten kiesstelsels voor de verkiezing van 
volksvertegenwoordigers. In het Verenigd Koninkrijk worden de vertegenwoordigers op een 
heel andere manier gekozen dan in bijvoorbeeld Nederland of België. 

Er zijn globaal twee kiesstelsels die worden gebruikt bij het verkiezen van volksvertegen
woordigers: evenredige vertegenwoordiging en meerderheidsstelsels. Beide stelsels kunnen 
gecombineerd worden met een districtenstelsel (= de indeling van het grondgebied in kies
districten of kieskringen).

Landen die een meerderheidsstelsel hebben zijn onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en de Verenigde Staten. In die landen is na verkiezingen vrijwel altijd één partij de sterkste. Die 
partij domineert het parlement en/of de regering. Die landen hebben meestal maar twee of drie 
grote partijen.
In het meerderheidsstelsel moet een partij in een gebied (een kiesdistrict) een meerderheid 
behalen om zetels te veroveren. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: een absolute meerderheid 
(50+1) moet worden gehaald (Frankrijk) of een relatieve meerderheid volstaat: de partij die de 
grootste is in een district krijgt de zetel(s) (het Verenigd Koninkrijk). 

Evenredige vertegenwoordiging betekent dat vrijwel alle uitgebrachte stemmen meetellen 
voor de bepaling van de zetelverdeling. Het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld 
door het aantal zetels. De uitkomst daarvan heet de kiesdeler. Het aantal zetels is gelijk aan het 
aantal keren dat de kiesdeler afgerond wordt behaald. Vervolgens worden nog restzetels ver
deeld. In een evenredige vertegenwoordiging zal een partij die 20 % van de stemmen behaalt, 
ook ongeveer 20 % van de zetels behalen.

De districtsindeling vormt de tweede belangrijke factor als het gaat om de vertaling van stem
men in zetels. In de inrichting van de kiesdistricten komen grote verschillen voor, meestal is het 
aantal te kiezen zetels per district evenredig aan het inwonertal. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt er per kiesdistrict maar één zetel toegewezen en zijn de dis
tricten dan ook klein. In andere landen zijn de districten groter en zijn er per district meerdere 
zetels te behalen. Soms vormt het hele land één kiesdistrict.
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Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de 
kiesstelsels? 

Meerderheidsstelsel Evenredige vertegenwoordiging

Na de verkiezingen is onmiddellijk duidelijk welke 
partij (of combinatie van partijen) gaat regeren. 
In het Verenigd Koninkrijk wisselen bijvoorbeeld 
Labour en de Conservatieven elkaar af in de 
regering, in de Verenigde Staten de republikeinen 
en de democraten.

Na de verkiezingen starten onderhandelingen 
tussen de verschillende partijen om te proberen 
een meerderheid en een regering te vormen. 
Dat moeizame proces gaat gepaard met veel 
compromissen omdat elke coalitiepartner 
een deel van zijn programma wil realiseren. 
Regeringen met een coalitie met vier tot zelfs zes 
partijen komen frequent voor.

De kiezer weet dat de partij die wint ook meteen 
zal regeren.

De kiezer weet niet welke regering er zal komen 
nadat hij zijn stem heeft uitgebracht. Zelfs al heeft 
zijn partij veel zetels behaald, dan betekent dat 
nog niet dat die partij ook in de regering zal zitten.

In het parlement zijn de grote partijen 
vertegenwoordigd. Kleine partijen maken minder 
kans op een zetel. 

Er zijn veel verschillende partijen vertegenwoor
digd in het parlement, zowel kleine als grote 
partijen.

Omdat kleine(re) partijen weinig kans op een 
zetel hebben zijn bepaalde opinies niet in het 
parlement vertegenwoordigd.  

Er is een brede waaier aan opinies 
vertegenwoordigd in het parlement.

Stemmen op een kleine(re) partij heeft weinig 
zin: die stemmen gaan immers allemaal verloren. 
In sommige districten hebben de verkiezingen 
nauwelijks betekenis, omdat altijd de kandidaat 
van dezelfde partij wordt gekozen. 

Er gaan geen stemmen verloren, elke geldige 
stem telt.

De meerderheid kan de minderheid overheersen. 
Er hoeven geen compromissen te worden 
gesloten om een meerderheid van het parlement 
achter een voorstel te krijgen. Tegenstellingen in 
de samenleving kunnen daardoor groter worden. 

Een meerderheid bestaat uit meerdere partijen, 
waardoor elk voorstel al een compromis tussen 
verschillende meningen is. Het sluiten van 
compromissen betekent ook dat tegenstellingen 
in de samenleving worden afgezwakt. 

Na verkiezingen kunnen zich radicale 
veranderingen voordoen, die soms na de 
volgende verkiezingen weer ongedaan worden 
gemaakt. Daardoor kunnen zich voortdurend 
politieke koerswijzigingen voordoen. 

Radicale politieke koerswijzigingen komen weinig 
voor omdat bij de regeringsvorming reeds heel 
wat compromissen werden gesloten tussen de 
partijen.
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Opdracht: Verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk

Bestudeer de verkiezingsresultaten in het Verenigd Koninkrijk van 8 juni 2017 en illustreer de 
kenmerken van het first-past-the-post of meerderheidsstelsel. 

House of Commons  Election 2017  
(parlementsverkiezingen House of Commons)

PARTY SEATS VOTES VOTE SHARE

Conservative 318 13.636.684 42,4

Labour 262 12.877.918 40,0

Scottish National Party 35 977.568 3,0

Liberal Democrat 12 2.371.861 7,4

Democratic Unionist Party 10 292.316 0,9

Sinn Fein 7 238.915 0,7

Plaid Cymru 4 164.466 0,5

Green Party 1 525.665 1,6

UKIP 0 594.068 1,8

Others (13 partijen zie*) 0 303.784 1,0

Others 1 186.675 0,6

 650 32.169.920

Electorate 46.843.896  

Turnout = 68,7%  

(*) Social Democratic & Labour Party, Ulster Unionist Party, Alliance Party, The Yorkshire Party, National Health Action, 
Christian Peoples Alliance, British National Party, Monster Raving Loony Party, Women’s Equality Party, Pirate Party, 
English Democrats, Workers Revolutionary Party, Social Democratic Party

https://www.bbc.com/news/election/2017/results



1013e graad 
aso kso tso

Shutte
rstock com - a

lp
ha

sp
iri

t

First-pass-the-post

Voorbeeld: Londen is verdeeld in 74 districten. Er is in elk district telkens 1 zetel te winnen.

Resultaten voor het district Wimbledon 2017

Name Party Votes %

Stephen Hammond Conservative 23,946 46,5

Imran Uddin Labour 18,324 35,6

Carl Quilliam Liberal Democrat 7,472 14,5

Charles Barraball Green Party 1,231 2,4

Strachan McDonald UK Independence Party 553 1,1

Bron: https://www.bbc.com/news/politics/constituencies 

Westminster

Wimbledon
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Kieskringen voor het Vlaams Parlement
(118 volksvertegenwoordigers Vlaams Gewest uit 5 kieskringen + 6 volksvertegenwoordigers 
uit de kieskring Brussel Hoofdstad = 124 volksvertegenwoordigers)

West-Vlaanderen

22

Oost-Vlaanderen

27

Antwerpen

33

Vlaams-Brabant

20

Limburg

16

6

Brussel

Basisinformatie: Hoe gebeurt de zetelverdeling bij ons?

De zetelverdeling in België gebeurt volgens het evenredigheidsstelsel, gecombineerd met een 
districtenstelsel.
Dat betekent dat het aantal behaalde zetels van de verschillende politieke partijen in even
redigheid staat met het aantal behaalde stemmen. Kiesdistricten worden bij ons kieskringen 
genoemd.

De kieskringen en de te verdelen zetels voor de 
Kamer en het Vlaams Parlement

Het aantal zetels per kieskring is gebaseerd op het aantal inwoners.

Kieskringen voor de Kamer (150 volksvertegenwoordigers uit 11 kieskringen)

16
West-

Vlaanderen

18
Henegouwen

6
Namen

4
Luxemburg

15
Luik

20
Oost-

Vlaanderen

24
Antwerpen

Vlaams-Brabant
15

5
Waals-Brabant

15
Br.

12
Limburg
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De berekening van de zetelverdeling

Ons stelsel van evenredigheid is niet absoluut. Het wordt op twee manieren gecorrigeerd:
a. door een kiesdrempel van 5 %;
b.  door de manier waarop de zetelverdeling berekend wordt (het systeem D’Hondt).

De kiesdrempel
De kiesdrempel van 5 % heeft tot doel een versplintering van het politieke landschap tegen te 
gaan. De kiesdrempel betekent dat partijen die geen 5 % van het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen halen, niet meegeteld worden bij de berekening van de zetelverdeling.

Opdracht: evolg van de kiesdrempel
Het gevolg van de kiesdrempel kun je aflezen uit volgende tabel:

Verkiezingen voor het Vlaams Parlement (2019 en 2014)

Lijst 2019 2014 2019% 2014% Aantal 
zetels 
2019

Aantal 
zetels 
2014

Open Vld 556.630 594.464 13,13% 14,15% 16 19

NVA 1.052.252 1.339.943 24,83% 31,88% 35 43

VLAAMS BELANG 783.977 248.840 18,50% 5,92% 23 6

CD&V 652.766 860.685 15,40% 20,48% 19 27

PVDA (PVDA+) 225.593 106.114 5,32% 2,53% 4 0

UF 28.804 34.741 0,68% 0,83% 0 1

GROEN 428.696 365.779 10,11% 8,70% 14 10

sp.a (+ sp.aone brussels) 438.589 587.901 10,35% 13,99% 13 18

Be.One 4.064  0,10%  0 0

Burgerlijst 2.033  0,05%  0 0

de coöperatie 1.402  0,03%  0 0

DierAnimal 36.944  0,87%  0 0

DSA 4.569  0,11%  0 0

Genoeg vr iedereen 2.650  0,06%  0 0

Piratenpartij 9.148 25.986 0,22% 0,62% 0 0

PRO 5.685  0,13%  0 0

PV&S 2.813  0,07%  0 0

RP 1.659  0,04%  0 0

GENOEG  10.612  0,25%  

MAMA  3.227  0,08%  

PENSIO(E)N PLUS  482  0,01%  

ROEL  5.228  0,12%  

R.O.S.S.E.M.  9.937  0,24%  

SD&P  2.853  0,07%  

VCP  5.026  0,12%  

V.I.T.A.L.  617  0,01%  

Ingeschrevenen 4.838.566 4.779.144   

Neergelegde stembiljetten 4.459.064 4.422.036 92,16% 92,53%  

Blanco en ongeldige stemmen 220.790 219.601 4,95% 4,97%  

Geldige stemmen 4.238.274 4.202.435   
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VRAGEN:
a. Voor welke partijen had de kiesdrempel gevolgen bij de verkiezingen voor het Vlaams 

Parlement in 2019?
b. Wat bedoelt men met het tegengaan van de versplintering van het politieke landschap? 

Illustreer aan de hand van de tabel. 
c. Zie je verschillen tussen de zetelverdeling in 2014 en 2019 die te wijten zijn aan de 

kiesdrempel? 

Het systeem D’Hondt
De zetelverdeling geeft aan hoeveel zetels iedere partij krijgt in het parlement. 
Voor de parlementsverkiezingen in België gebeurt die zetelverdeling volgens het zogenaamde 
systeem D’Hondt. 

Om het systeem D’Hondt duidelijk te maken volgt hier een voorbeeld van een  
berekening van de zetelverdeling in een fictieve kieskring:

In een kieskring zijn 9 zetels te behalen. 
Er waren 5 lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. 
In totaal werden er 130.000 geldige stembiljetten in de stembus gestopt. De blanco en ongel
dige stemmen tellen niet mee voor de zetelverdeling.

Er wordt geteld hoeveel geldige stembiljetten er voor elke partij zijn uitgebracht.
Voor lijst 1 hebben 54.000 kiezers een geldig stembiljet in de stembus gestopt (met een lijst
stem of meerdere voorkeurstemmen), er zijn dus 54.000 stembiljetten voor lijst 1.
Voor lijst 2 zijn er 40.000 geldige stembiljetten.
Voor lijst 3 zijn er 21.000 geldige stembiljetten.
Voor lijst 4 zijn er 9.800 geldige stembiljetten.
Voor lijst 5 zijn er 5.200 geldige stembiljetten. Dat is minder dan de kiesdrempel (want 5 % van 
130.000 = 6.500) en dus valt lijst 5 buiten de zetelverdeling.

De zetelverdeling wordt berekend met het systeem D’Hondt:
Men gaat het totaal aantal stembiljetten voor elke lijst delen door achtereenvolgens de noemer 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 enzovoort. Het resultaat van deze delingen zijn quotiënten:

Lijstnummer Lijst 1 Lijst 2 Lijst 3 Lijst 4

Aantal geldige 
stembiljetten

54.000 40.000 21.000 9.800

Delen door de noemer Quotiënten

:1 54.000 40.000 21.000 9.800

:2 27.000 20.000 10.500 4.900

:3 18.000 13.333 7.000

:4 13.500 10.000

:5 10.800 8.000

:6 9.000 6.666

:7 7.714

1

2
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Men zet nu alle quotiënten in volgorde van groot naar klein, en verdeelt de zetels tot er geen 
meer over zijn (in ons voorbeeld zijn er 9 zetels). Je krijgt nu de volgende reeks:

Quotiënt Te verdelen zetels Lijstnummer

54.000 Zetel 1 gaat naar lijst 1 

40.000 Zetel 2 gaat naar lijst 2

27.000 Zetel 3 gaat naar lijst 1

21.000 Zetel 4 gaat naar lijst 3

20.000 Zetel 5 gaat naar lijst 2

18.000 Zetel 6 gaat naar lijst 1

13.500 Zetel 7 gaat naar lijst 1

13.333 Zetel 8 gaat naar lijst 2

10.800 Zetel 9 gaat naar lijst 1

Het laatste quotiënt dat recht geeft op een zetel (in dit voorbeeld dus 10.800) noemt men de 
kiesdeler. De kiesdeler is dus een getal dat aangeeft hoeveel stemmen je moet hebben voor 
één zetel.
Nu zijn alle zetels verdeeld. Het resultaat is:

Lijst 1 5 zetels

Lijst 2 3 zetels

Lijst 3 1 zetel

Lijst 4 had niet genoeg stemmen om aan de kiesdeler te komen en heeft geen zetel behaald.

Opdracht: Verkiezingsresultaten in jouw kieskring 
Op de website van de Federale Overheidsdienst Binnen
landse Zaken (www.verkiezingen.fgov.be) vind je alle 
verkiezingsresultaten. 
Op www.vlaanderenkiest.be vind je de resultaten van 
de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Zoek voor jouw 
kieskring de resultaten op van de laatste parlementsverkiezin
gen voor de Kamer of voor het Vlaams Parlement.

Hoeveel geldige stemmen werden er uitgebracht?
Hoeveel zetels waren er te verdelen?
Vergelijk het stemmenpercentage van elke partij met het 
behaalde zetelpercentage. Welke afwijkingen stel je vast? 

3

Shutterstock com - Alexandros Michailidis
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Verkiezingen in de praktijkE

Focus
Als er in België of in Vlaanderen verkiezingen zijn, ga dan in de verzamelde informatie op 
zoek naar antwoorden op de volgende vragen: 

a. Hoeveel zetels zijn er te verdelen? Welke 
partijen komen op? Hoe gebeurde de 
samenstelling van de lijst?

b. Wie zijn de lijsttrekkers, de lijstduwers 
en de opvolgers?

c. Welke zijn de verkiesbare plaatsen 
(bekijk het aantal verkozenen bij de 
voorgaande verkiezingen)?

d. Bekijk het overzicht van de resultaten 
en vergelijk met voorgaande verkiezin
gen: hoe is de zetelverdeling? Kijk in 
het bijzonder naar de resultaten van de 
eigen kieskring.

e.  Kun je uit de resultaten al afleiden welk 
beleid de volgende jaren waarschijnlijk 
gevoerd zal worden? 

f.  Hoe verlopen de 
regerings onder handelingen? 

g. Wie zijn de informateurs, formateurs? 
h.  Wie wil met wie coalitie vormen?
i. Hoe bereikt men een regeerakkoord?
j. Hoe verloopt de samenstelling van de 

regering?
k.  Hoeveel vrouwen zetelen er in het par

lement en de regering?

Als er recent in het buitenland verkiezingen geweest zijn, ga dan in de verzamelde infor-
matie op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 ● Welke partijen nemen deel en waar staan ze voor?
 ● Hoe verloopt de kiescampagne? Rustig, incidentrijk, …
 ● Vertellen de opiniepeilingen meer over de kiesintenties?
 ● Wordt iets vermeld over de zetelverdeling? 
 ● Reconstrueer het proces van de verkiezingsuitslag tot het vormen van een regering.
 ● Zijn er aanwijzingen over het democratische verloop van de verkiezingen? Verlopen de 

verkiezingen zoals het hoort of worden ze gemanipuleerd?
 ● Welke conclusies worden er gemaakt over het beleid dat de volgende jaren waarschijn

lijk gevoerd zal worden? 

© ian
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Basisinformatie: Hoe geldig stemmen?

De oproepingsbrief is een kaart waarmee mensen worden opgeroepen om te komen stem
men. Iedere Belg van 18 jaar of ouder krijgt enkele weken voor de verkiezingen een kaart 
thuisgestuurd. Op die kaart staan de naam en het adres van de persoon die mag komen stem
men. Alleen als je die kaart inlevert op het stembureau mag je stemmen. Op die manier kan 
niemand twee keer gaan stemmen. 
Wanneer je ziek bent mag je volmacht geven, dat wil zeggen dat iemand anders dan in jouw 
plaats gaat stemmen. Als je niet komt opdagen om te stemmen riskeer je een boete.
Het stemlokaal is de plaats waar je gaat stemmen.
Stemlokalen vind je vaak in scholen, wijkcentra en bibliotheken. Ieder stemlokaal heeft een 
nummer. Het verloop van de stembusgang wordt in goede banen geleid door de voorzitter van 
het stembureau. Hij wordt daarbij geholpen door vier bijzitters en een secretaris.
Ongeveer de helft van de Vlamingen kunnen met de stemcomputer stemmen. Dat hangt af van 
de gemeente waarin je woont. Het voordeel van zo´n computer is, dat de stemmen automa
tisch worden geteld. Op die manier is de uitslag heel snel bekend. 

Om acht uur ´s morgens gaan de deuren van het stemlokaal open. Wie moet stemmen, mag 
dan binnenkomen. Geef je oproepingsbrief af aan een lid van het stembureau. In ruil daarvoor 
krijg je een stembiljet of een kaart voor de stemcomputer.
Op een stembiljet of op het computerscherm staan de namen van alle mensen die je kunt kie
zen. Ze staan in de verschillende lijsten bij elkaar. Hoe je geldig kunt stemmen met potlood en 
met de stemcomputer, wordt hierna uitgelegd.
De stemming is geheim. Niemand hoeft te weten of je gekozen hebt en voor wie je gekozen 
hebt als je dat niet wil vertellen.

Om geldig te stemmen kun je op één lijst een lijststem uitbrengen of op 
één lijst meerdere voorkeurstemmen uitbrengen. Op meer 

dan één lijst stemmen mag niet. Dan is je stembiljet 
ongeldig. Ook wanneer je tekeningen maakt of woor
den schrijft op een stembiljet is het biljet ongeldig. 
Met de stemcomputer kan dat niet.

Een lijststem is een stem bovenaan de lijst, waar
mee je je stem aan de partij geeft.
Een voorkeurstem (of een naamstem) is een stem 
op een bepaalde kandidaat op de kiezerslijst. Je 

duidt dan iemand aan die jouw voorkeur geniet.
Er zijn lijsten voor effectieve kandidaten en er zijn 

lijsten voor opvolgers (bij de verkiezingen van het 
Vlaamse, federale en Europese parlement). Een opvol

ger is iemand die reserve staat, voor het geval dat een 
effectieve kandidaat wegvalt.
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Hier stem je voor 
één kandidaat én 

voor één opvolger 

Hier stem je voor 
twee kandidaten én 

voor twee opvolgers  

Hier stem je 
enkel voor een 

opvolger 

Goed om weten:
Indien men bij het uitbrengen van één of meer voorkeurstemmen toch nog een lijststem binnen 
deze lijst aanbrengt, dan is dit niet ongeldig. Bij de telling van de stemmen wordt echter alleen 
rekening gehouden met de voorkeurstemmen.

Goed om weten:
De Vlaamse regering voorziet in het regeerakkoord 20192024 dat de stemplicht en de 
lijststem worden afgeschaft voor de gemeenteraads en provincieraadsverkiezingen.

Hoe kun je geldig stemmen met potlood?
Je kunt een lijststem geven. 

Wanneer je een lijststem 
geeft, kleur je het bol-
letje bovenaan de lijst 
rood 

Dat wil zeggen dat je je 
stem aan de partij geeft 

Je kunt stemmen voor één of meer kandidaten binnen één lijst.

Je kunt stemmen voor één of meer kandidaten en voor één of meer opvolgers binnen één lijst. *

Hier stem je voor één kandidaat Hier stem je voor twee kandidaten 

Je kunt blanco stemmen. Je hebt geen voorkeur voor een partij of voor een kandidaat.

Hier stem je blanco  
Je hebt geen enkel 
bolletje gekleurd 

*  Opvolgers zijn er niet voor gemeenteraadsverkiezingen en provincieraadsverkiezingen.
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Nog enkele weetjes:
 ● Een lijsttrekker is de kandidaat die op de eerste plaats bovenaan de lijst staat.
 ● Een lijstduwer is de kandidaat die op de laatste plaats van de lijst staat.
 ● Je mag per stembiljet maar voor 1 lijst kiezen. Je kunt dus alleen maar kiezen voor kandi

daten en/of opvolgers van dezelfde lijst.
Opgelet! Als je op meer dan één lijst een stem uitbrengt, dan is je stem ongeldig!

 ● Blanco en ongeldige stemmen tellen allebei niet mee bij de zetelverdeling.

Hoe stem je met de computer?

Op YouTube vind je filmpjes die stap voor stap aantonen hoe je moet stemmen. 
Zie bijvoorbeeld vlaanderenkiest.be/video/digitaalstemmen.
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Basisinformatie: Na de verkiezingen de 
regeringsvorming

In ons evenredigheidssysteem zal één partij zelden de absolute meerderheid van de zetels 
halen. Sinds de Eerste Wereldoorlog gebeurde dat één keer, namelijk in de periode 19501954, 
toen de toenmalige CVP een volstrekte meerderheid in het parlement had. 

Daarom moeten er coalities gevormd worden tussen twee of meer partijen, wat vaak moei
zame onderhandelingen betekent want elke partij wil een aantal van haar programmapunten 
realiseren. 

De partijen die een coalitie willen vormen, maken bij de regeringsonderhandelingen afspraken 
over wat ze samen zullen realiseren. Die afspraken worden in een overeenkomst vastge
legd, zodat daar achteraf geen discussie meer over kan ontstaan. Die overeenkomst is het 
regeerakkoord.
Het regeerakkoord is als het ware een contract tussen de verschillende partijen die samen 
gaan werken tijdens de legislatuur (de regeerperiode).

Nadat het regeerakkoord 
gesloten is, wordt beslist 
wie er minister wordt. Het 
zijn de partijen die beslis
sen wie minister wordt. 
Dat kunnen verkozenen zijn, 
maar dat is niet noodzakelijk. 
In ons land met zijn deel
regeringen, gebeurt het 
bo ven  dien ook dat ministers 
van de ene regering naar 
de andere overstappen, wat 
een hele stoelen dans te
weegbrengt en het voor de 
bevolking erg verwarrend 
maakt. 

Erik Meynen, "De Plannen van 
Verhofstadt", the house of books, 

Antwerpen/Vianen 2003
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Actie 
Wanneer er op school verkiezingen worden georganiseerd voor een schoolparlement dan kan 
dat net zo verlopen als de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Hieronder volgt een schema van het verloop van de gebeurtenissen. Meer informatie over 
iedere stap en hoe die moet verlopen, wordt door de leraars gegeven. Spreek onderling de 
timing en taakverdeling af.

1  Oprichten van partijen en opstellen van een partijprogramma
2  Opstellen van kandidatenlijsten voor de verkiezing
3 Kiescampagne
4 Praktische voorbereiding van de verkiezingsdag
5 De verkiezing
6 Afspraken over zetelverdeling
7 Eerste bijeenkomst van het nieuwe parlement

Terugblik 
a. Welke algemene indruk hou je over aan het organiseren van een verkiezing?
b.  Heb je de indruk dat de verkiezingen democratisch verlopen zijn?
c.  Hoe hebben jullie gecontroleerd of alles correct verliep?
d.  Wat zou je de volgende keer anders organiseren? 
e.  Zou de uitslag anders geweest zijn bij stemplicht/stemrecht? 
f. Zou de uitslag anders geweest zijn indien er op een andere manier campagne zou zijn 

gevoerd?

Shutterstock com - Lincoln Beddoe
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Politieke partijenF

Kiezen betekent je voorkeur uit
spreken voor een politieke partij 
en voor één of meer kandida
ten. Bewust kiezen gebeurt op 
basis van kennis van een partij
programma. Je voorkeur gaat 
naar die of die partij omdat haar 
programma je bevalt en naar die 
kandidaat omdat je meent dat hij 
of zij het best geschikt is om dit 
programma in het parlement te 
verdedigen.

Vandaar dat het nuttig is de partijprogramma’s op enkele punten met elkaar te vergelijken. Dan 
kun je ook echt kiezen en voor jezelf uitmaken voor wie je gaat stemmen. 

Opdracht: Partijprogramma’s 
a. Zeven werkgroepen schetsen elk van één partij de standpunten van de partij over actuele 

thema’s. 
b.  Ga daarvoor naar de websites van de partijen.  

 ● CD&V: www.cdenv.be

 ● Groen: www.groen.be

 ● NVA: www.n-va.be

 ● Open Vld: www.openvld.be

 ● PVDA: www.pvda.be

 ● Vooruit: www.vooruit.org

 ● Vlaams Belang: www.vlaamsbelang.be 

In Vlaanderen zijn er verschillende kleine politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in het 
parlement. Ook over deze partijen kun je informatie opzoeken. Kijk bijvoorbeeld naar: 

 ● DierAnimal: www.dieranimal.be

 ● Pro: www.ikbenpro.be

c.  Iedere groep stelt met een moodboard, campagnefilmpje, woordwolk, collage,... zijn 
partij voor.

© ZAK
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Als synthese worden de partijprogramma’s vergeleken voor enkele thema’s. 
Je kunt voor jezelf volgend schema uitvergroten:

Onderwijs- en 
jeugdbeleid

Werk- 
gelegen-

heidsbeleid

Sociale 
zekerheids-

beleid
Milieubeleid (vrije keuze)

Andere

Basisinformatie5 

Wat zijn politieke partijen?

Parlementaire systemen kunnen in theorie zonder politieke partijen werken. Bij het opstel
len van de Belgische Grondwet in 1831 waren er geen politieke partijen, enkel individuele 
parlementsleden. Maar enkele jaren later vormden zich reeds de eerste partijen, toen de 
parlementsleden met gelijklopende ideeën gingen samenwerken. Ook buiten het parlement 
ontstonden organisaties die een deel van de politieke macht wilden veroveren en daarvoor 
politieke partijen oprichtten.

5 Auteur: Prof. dr. Kris Deschouwer, VUB
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Politieke partijen spelen een hoofdrol in de politieke democratie van vandaag. In een klein land 
als België heb je ruim 8 miljoen kiezers, in Vlaanderen zijn er 4,8 miljoen kiezers. 
Politieke partijen brengen structuur, duidelijkheid en eenvoud in die miljoenen stemmen. 
Democratie kan niet zonder debat. En het is eenvoudiger dat maatschappelijk debat te voeren 
tussen pakweg tien partijen dan tussen 8 miljoen kiezers.

Kenmerkend voor politieke partijen is: 
 ● dat ze zich baseren op een gemeenschappelijke mens- en maatschappijvisie; 
 ● dat het ledenorganisaties zijn (bovendien kun je in principe slechts lid zijn van één 

enkele partij); 
 ● dat ze streven naar deelname aan de macht door deel te nemen aan verkiezingen en 

zoveel mogelijk politieke mandaten te veroveren. 

Breuklijnen

Politieke partijen verschillen van elkaar. Over sommige thema’s liggen de standpunten zelfs 
tegenover elkaar. Die thema’s noemen we ‘breuklijnen’ zoals in de aardrijkskunde: scheuren 
in het landschap. Rond die breuklijnen nemen politieke partijen stellingen in.

 ● Een eerste – al heel oude – breuklijn gaat over de organisatie van de economie. 
Aan de ene kant staat het principe dat ondernemers zo vrij mogelijk moeten kunnen 
ondernemen. De overheid moet zo weinig mogelijk tussenbeide komen met allerlei 
regels. Belastingen op wat bedrijven doen, moeten zo beperkt mogelijk gehouden wor
den zodat bedrijven niet geremd worden in hun activiteiten. De vrije markt is een goed 
systeem, dat het beste resultaat oplevert. 

Aan de andere kant staat de idee dat de vrije markt en het vrije handelen van bedrijven 
het algemeen belang niet dient en meer ongelijkheid voortbrengt. Bedrijven willen 
zoveel mogelijk winst maken en dat komt vooral de aandeelhouders ten goede, maar 
niet de werknemers of de hele samenleving. Dus moet de overheid in de economie 
ingrijpen, regels opleggen en zelf taken opnemen om het belang van de samenleving 
te dienen en ongelijkheid tegen te gaan. De overheid moet bijvoorbeeld de lonen en 
de arbeidsduur regelen door wetten. 

Dat is de tegenstelling tussen economisch liberalisme en economisch socialisme. Dat 
zijn twee duidelijk tegengestelde ideologieën langs de economische breuklijn. 

 ● Daarnaast heb je in onze samenleving een ethische of levensbeschouwelijke breuk
lijn. Die breuklijn gaat over de vraag of politieke besluitvorming en overheidsoptreden 
bepaald mogen worden door religie of levensbeschouwing. Deze vragen gaan niet 
alleen over godsdienst, maar ook over ethische vraagstukken zoals het homohuwelijk, 
euthanasie en abortus. 
Aan de ene kant staat de visie dat levensbeschouwing een strikt privaat gegeven is voor 
elke persoon. Religie mag geen invloed hebben op de overheid en onze wetten. Elk 
persoon moet vrij zijn om keuzes te maken over zijn eigen leven, over zijn gezinsvorm, 
over zijn dood. De overheid moet die vrijheid bewaken en mag geen regels opleggen 
omwille van een levensbeschouwelijke visie. 

Aan de andere kant staat de visie dat religie wel degelijk een plaats heeft in onze 
samenleving en in onze omgang met elkaar. De christelijke waarden vormen de 
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basis voor ons samenleven. Die gemeenschappelijke waarden en normen moeten 
bijgebracht worden en zijn richtinggevend voor de politieke besluitvorming. 

De levensbeschouwelijke breuklijn uitte zich in het verleden zeer scherp in de 
tegenstelling tussen katholieken en vrijzinnigen, en komt nog steeds naar voor in 
debatten over bijvoorbeeld euthanasie.

 ● De derde breuklijn – specifiek voor een land als België maar ze bestaat ook in andere 
landen – is de communautaire breuklijn. 
België is een tweetalig land met een Nederlandstalig noorden en een Franstalig 
zuiden. Op de communautaire breuklijn gaat het vooral over de autonomie van 
Vlaanderen tegenover solidariteit tussen alle Belgen. 

Franstalige partijen staan tegenover Vlaamse partijen op deze breuklijn, maar ook 
binnen Vlaanderen speelt de breuk. Aan de ene kant zijn er partijen die een grotere 
autonomie willen voor Vlaanderen en zelfs pleiten voor de onafhankelijkheid van 
Vlaanderen. Aan de andere kant staan partijen die terughoudend zijn om nog meer 
bevoegdheden over te hevelen naar het Vlaamse niveau. Ze pleiten niet voor een 
terugkeer naar een unitair België, maar hechten meer belang aan een sterk federaal 
niveau. 

Deze drie oude breuklijnen geven al minstens zes verschillende posities waarop partijen 
standpunten innemen. Daarnaast zijn er nog twee tegenstellingen, die relatief recenter zijn en 
ook als breuklijnen spelen omdat politieke partijen er sterk op inzetten.

 ● De vierde breuklijn is het milieuthema. 
Het milieu, het klimaat, de manier waarop we met grondstoffen omgaan zijn de 
thema’s waarop de groene ideologie zich profileerde. Ze plaatst zich duidelijk aan de 
kant van een duurzame visie op leefmilieu en groei. Ze pleit voor een sterk en dringend 
ingrijpen van de overheid om het gedrag van mensen en bedrijven te sturen naar meer 
duurzaamheid. 

Aan de andere kant van deze breuklijn staan partijen die kritisch staan tegenover 
een drastisch overheidsingrijpen en die veel voorzichtiger tewerk willen gaan in het 
omschakelen naar een duurzamer economie. De stem van klimaatsceptici die geloven dat 
mensen en bedrijven geen of slechts een zeer kleine rol spelen in de opwarming van de 
aarde, hoor je vooral op internationaal vlak.

 ● De laatste breuklijn vormt zich rond het thema van de migratie. Er bestaan tegenge
stelde visies over de aanpak van de diversiteit aan culturen die deel uitmaken van onze 
samenleving. Mensen die immigreren hebben vaak een andere godsdienst en andere 
gebruiken. De tegenstellingen tussen politieke partijen zijn groot over hoe de overheid 
die diversiteit moet aanpakken en hoe de samenleving ermee moet omgaan. 
Aan een kant zijn er partijen die immigranten volledig afwijzen en naar hun land willen 
terugsturen. Aan de andere kant staan partijen die immigranten zo goed mogelijk 
willen integreren in onze samenleving met respect voor hun eigen cultuur. 

Politieke partijen nemen op elk van die breuklijnen en maatschappelijke thema’s 
standpunten in, en daarin verschillen ze wel degelijk van elkaar. 
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Partijdemocratie of particratie

Partijen hebben heel wat macht, in die mate zelfs dat er gesproken wordt over een partijen
democratie of een particratie.
Bij elke regeringsvorming zijn het de partijvoorzitters die onderhandelen over de te vormen 
coalitie en de punten uit hun partijprogramma die moeten worden gerealiseerd. Het zijn de 
partijvoorzitters die bepalen wie minister wordt. 
Ook in het parlement zijn het niet zozeer de individuele volksvertegenwoordigers die bepalen 
hoe ze stemmen over een voorstel of ontwerp van wet, maar volgen ze de richtlijnen van hun 
partij. Men spreekt in dit verband van partijdiscipline, die tamelijk streng kan zijn. 
De fractie beslist hoe er over een bepaald voorstel wordt gestemd en van elk parlementslid 
van die fractie wordt verwacht dat hij of zij die beslissing ook uitvoert, zelfs al is hij of zij het 
er persoonlijk niet mee eens. De partijdiscipline beperkt dus de persoonlijke autonomie van 
een parlementslid, maar anderzijds kunnen partijen natuurlijk niet functioneren als hun parle
mentsleden niet op dezelfde lijn zitten. Bovendien maakt de partijdiscipline het mogelijk dat 
parlementsleden zich min of meer specialiseren in bepaalde thema’s. Een volksvertegenwoor
diger kan onmogelijk alle dossiers bijhouden die in het parlement besproken worden. Men 
verdeelt daarom de taken. Elke volksvertegenwoordiger volgt de technische besprekingen in 
een bepaalde commissie en zal dan zijn collega’s adviseren over de stemming. Op die manier 
kan er dan wel een gemeenschappelijk partijstandpunt ingenomen worden.

Voor een politieke partij is het belangrijk om niet verdeeld over te komen. Zeker nu blijkt dat 
kiezers minder trouw worden aan één partij en de massamedia steeds meer de verkiezings
campagnes domineren, willen politieke partijen met een positief en eensgezind imago naar de 
verkiezingen gaan. 

Doordenker 
De partijen bepalen hun politieke standpunten en hun politieke strategie. De partijen bepalen 
wie op hun lijst komt bij verkiezingen. De partijen bepalen de coalitievorming en beslissen over 
de vorming van de regering. De partijvoorzitters leiden hun partij en zijn het gezicht van de partij.

Opdracht: Partijvoorzitters
a. Ga in zeven werkgroepen op zoek naar de partijvoorzitter van de partijen in het Vlaams 

Parlement.
b. Schets kort een beeld van de partijvoorzitter. Vermeld zeker hoe lang hij/zij al voorzitter 

is en welke politieke functies hij/zij nog heeft.
c. Bekijk hun profiel op sociale media en selecteer enkele opmerkelijke tweets of posts. 

Stel jullie bevindingen en de geselecteerde tweets of posts kort voor aan de klas.
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Politieke partijen in Vlaanderen

CD&V (Christen-Democratisch & Vlaams)

CD&V is een christendemocratische partij. De christelijke waarden zoals zorgzaamheid en soli
dariteit zijn een belangrijke bron van inspiratie voor de partij. Uit die christelijke waarden haalt 
CD&V ook haar principes over ethische kwesties zoals abortus, euthanasie of het drugbeleid. 
CD&V is overtuigd van waarden die voor iedereen gelden en die het leven moeten oriënteren 
en duiden. De overheid mag daarom ethische grenzen bepalen aan de individuele vrijheid van 
mensen.

Van bij de oprichting van de christendemocratische partij (de CVP in 1945) werd in het pro
gramma duidelijk gesteld dat het personalisme de kern was van het gedachtegoed en dat is 
het nog steeds. 
Het personalisme stelt dat elke mens uniek is en in al zijn facetten bekeken en gewaardeerd 
moet worden. Het stelt ook dat mensen het best tot hun recht komen in gemeenschap
pen zoals het gezin, de familie, de buurt, de vereniging, de school, het bedrijf enzovoort. 
Gemeenschappen bieden mensen geborgenheid en zekerheid. Niet de vrije individuele mens 
staat hier dus centraal, maar de mens in verbondenheid met anderen. “Wij kiezen niet voor ‘de 
burger’, ook niet voor ‘de staat’ maar voor mensen, verbonden met elkaar in de samenleving”.

Die visie zien we ook vertaald in de sociaaleconomische standpunten van CD&V. CD&V is 
niet zomaar een voorstander van de vrijemarkteconomie en ook niet van een al te actief stu
rende overheid. De christendemocratie neemt hier een centrumpositie in tussen liberalisme en 
socialisme. Het economische beleid moet gebaseerd zijn op overleg en niet op confrontatie. 
CD&V verdedigt uitdrukkelijk een sociale markteconomie. Dat wil zeggen dat de vrije markt 
een goede vorm van sturing is, maar dat er vanuit sociale overwegingen – geïnspireerd op het 
personalisme – altijd aandacht moet zijn voor de mogelijk negatieve gevolgen ervan en dat er 
moet bijgestuurd worden.

CD&V verdedigt daarentegen wel het vrije initiatief in de non-profitsector. Diensten zoals 
onderwijs of gezondheidszorg moeten vanuit het idee van de solidariteit door de overheid 
gefinancierd worden. Maar de instellingen zelf moeten vrij zijn om die diensten op hun eigen 
wijze in te vullen. Op die manier verdedigt CD&V de specificiteit van de dienstverlening door 
christelijke instellingen. Voor het onderwijs is de verdediging van het vrij onderwijs van oudsher 
een van de pijlers van de partij.

De historische wortels van CD&V liggen bij de katholieke partij van de 19e eeuw. In 1945 werd 
dat de CVPPSC (Christelijke Volkspartij  Parti Social Chrétien) die in 1968 splitste in een 
Franstalige en een Vlaamse partij. De Franstalige christendemocraten heten vandaag CDH 
(Centre Démocrate Humaniste). 

www.cdenv.be
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Groen

In de eerste plaats vraagt Groen – zoals de andere groene partijen in Europa – heel uitdrukke
lijk aandacht voor de milieuproblematiek. Dat is voor de groenen niet zomaar een thema apart. 
Het maakt integendeel deel uit van een algemene visie, waarin onze houding tegenover het 
milieu maar één uiting is. Het gedachtegoed van de groenen steunt op drie pijlers: basisdemo
cratie, ecologie en pacifisme. 

Groen wil burgers sterker betrekken bij de politieke besluitvorming door inspraak en parti
cipatie. Groene partijen streven er ook naar hun interne partijwerking zo open mogelijk te 
organiseren, met veel ruimte voor deelname aan beslissingen van de gewone leden.

Het ecologisme vinden we terug in het pleidooi voor duurzame ontwikkeling. Het ecologisch 
denken wil al onze activiteiten in een globale context bekijken en er álle gevolgen uit trekken, 
dus niet alleen de economische gevolgen of kostprijs. Het is fout om allerlei problemen door 
te schuiven naar de volgende generaties of naar andere delen van de wereld. Onze westerse 
welvaart mag niet gebouwd worden op de kosten – sociaal, economisch, cultureel en ecolo
gisch – van de derde wereld. Grenzen tussen landen en culturen zijn overigens niet zo relevant. 
De problemen van de wereld gaan ons allen aan. Wat hier beslist wordt heeft gevolgen voor de 
rest van de wereld en daar moeten we bewust en zorgzaam mee omgaan.

Vanuit die overtuiging wijzen de groenen ook op de positieve gevolgen van diversiteit in de 
samenleving en op de belangrijke taak van de overheid om het samenleven van diverse groe
pen te organiseren en op een actieve manier discriminatie tegen te gaan.

Op ethisch vlak is Groen een progressieve partij die opkomt voor diverse samenlevingsvor
men, de gelijke rechten van LGBT op huwelijk en adoptie, de vrije keuze van mensen als het 
gaat over abortus of euthanasie.

Groen is een van de jongere partijen in het partijlandschap. Ze nam op het einde van de jaren 
‘70 van de vorige eeuw voor het eerst deel aan verkiezingen en brak echt door in de loop van 
de jaren ‘80. Oorspronkelijk heette de partij Agalev, wat stond voor “Anders Gaan Leven”. 
De Franstalige partij Ecolo is de zusterpartij van Groen. Beide partijen werken nauw samen.

www.groen.be
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N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)  

De centrale doelstelling van de NVA is de verdediging van de Vlaamse belangen. “Vlaanderen 
en de Vlamingen zijn ons eerste referentiepunt. De NieuwVlaamse Alliantie komt op voor het 
algemeen Vlaamse belang”. NVA ziet geen meerwaarde in het federale België, wel integen
deel. Veel van wat in België misloopt is immers het gevolg van het verplicht samenleven in 
België van Vlamingen en Walen. Dat is nefast voor Vlaanderen. Vlaanderen moet in staat worden 
gesteld om een beleid te voeren dat afgestemd is op de vragen en behoeften van de Vlaamse 
bevolking. De partij kiest voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen, als lidstaat van de 
Europese Unie.

Op economische thema’s verdedigt NVA een liberale visie met een kleine, afgeslankte 
overheid en zo weinig mogelijke belastingen voor ondernemingen. Het vrij initiatief van onder
nemingen zorgt voor welvaart. Het is aan de overheid om dit vrij initiatief te verzekeren en 
daarnaast de ondernemingen aan te zetten om hun verantwoordelijkheid te nemen op sociaal 
en ecologisch vlak. 

Over ethische kwesties neemt NVA een eerder vrij standpunt in. Abortus en LGBTrechten 
worden gesteund door NVA. De partij heeft voor het homohuwelijk gestemd en voor adoptie 
door holebikoppels. 

In het identiteitsdebat is de bescherming van een Vlaamse identiteit essentieel voor NVA. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat NVA actief opkomt voor het gebruik van het Nederlands en de 
verengelsing (bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, in het bedrijfsleven) wil tegengaan. Wie 
een nieuwkomer is in Vlaanderen, kan verblijfsrecht en eventueel de nationaliteit verwerven 
wanneer hij ingeburgerd is. Inburgering gaat voor NVA verder dan Nederlands spreken. Het 
betekent ook actief deelnemen aan de Vlaamse samenleving en de Vlaamse ‘publieke cultuur’ 
aanvaarden.

De NVA is een van de twee opvolgers van de Volksunie. De Volksunie was zelf ontstaan in de 
jaren 50 van de vorige eeuw als opvolger van de vooroorlogse Vlaamsnationale partijen. 

www.n-va.be
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Open Vld

Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld) 

Centraal in het gedachtegoed van Open Vld staat de vrijheid. Die zit ook vervat in de term 
liberaal. De mens is een vrij wezen en die vrijheid moet maximaal gegarandeerd worden. Elke 
mens moet zo vrij mogelijk zijn om zelf te beslissen hoe hij of zij wil leven. Elke mens is verant
woordelijk voor zichzelf en iedereen heeft gelijke rechten en plichten. 

De taken van de overheid zijn voor de liberalen beperkt. De overheid moet de vrijheid en de 
veiligheid van mensen beschermen. Maar de overheid moet zich niet bezig houden met dingen 
die de private sector kan doen. De overheid moet ruimte geven om te ondernemen, maar moet 
niet zelf willen ondernemen. De overheid legt slechts regels op als dat nodig is om de individu
ele vrijheid of het algemeen belang te waarborgen. Belastingen en lasten allerhande moeten 
zo beperkt mogelijk worden gehouden. 

Open Vld pleit voor een burgerdemocratie. Ook hier zien we het centrale idee van de vrije mens 
opduiken. Democratie is een zaak tussen de overheid en de individuele burgers. Burgers kun
nen mee beslissingen nemen, bijvoorbeeld via een referendum of via participatie. De invloed 
van overlegorganen en van allerhande belangengroepen moet teruggedrongen worden. 

Op ethisch vlak geldt hetzelfde uitgangspunt van de vrije, individuele mens: ieder mens is vrij 
over zijn leven te beschikken, te kiezen voor de gezinsvorm die bij hem past, te beslissen over 
zijn dood. Open Vld was en is dan ook voortrekker in het wettelijk mogelijk maken van eutha
nasie en abortus.

De geschiedenis van Open Vld is die van de Belgische Liberale Partij die officieel werd gesticht 
in 1846. Oorspronkelijk was zij naast een economisch liberale ook een antiklerikale partij. De 
huidige Open Vld is verwant aan de oude Liberale Partij, maar is een moderne variant ervan. 
In 1961 veranderde de Liberale Partij van naam. Zij werd toen de PVV (Partij voor Vrijheid en 
Vooruitgang) en liet haar antiklerikale gedachtegoed achter. In 1971 splitste ook deze traditi
onele Belgische partij in twee eentalige partijen. De Vlaamse PVV ging haar eigen weg, werd 
vervolgens VLD en in 2007.Open Vld. Aan Franstalige kant ontstond (na nog een paar naams
wijzigingen) de Mouvement Réformateur of MR. 

www.openvld.be
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PVDA

De Partij van de Arbeid bestaat sinds 1979. Ze baseert zich op het marxisme en streeft naar 
een samenleving zonder klassen. Ze is een resoluut tegenstander van de vrijemarkteconomie. 
Volgens PVDA werkt de kapitalistische vrije markt enkel voor het winstbejag van een kleine 
groep aandeelhouders en managers en heeft ze grote ongelijkheid tot gevolg. 
Als alternatief stelt ze een geplande economie voor, die de sociale en ecologisch beste keuzes 
voor de samenleving maakt. Die planning wordt op een democratische manier georganiseerd, 
met participatie van de bevolking.  
PVDA pleit voor eerlijke belastingen zonder fiscale voordelen voor multinationals en zonder fis
cale achterpoortjes voor wie vermogend is. De partij wil de strijd tegen armoede opdrijven, de 
minimumpensioenen verhogen en belangrijke investeringen doen in gezondheidszorg, open
bare diensten en klimaat. 
De PVDA is de enige partij die als nationale partij georganiseerd is (PVDAPTB) en actief is in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. PVDA kant zich sterk tegen nationalisme en separatisme. Ze 
pleit radicaal voor solidariteit over de grenzen heen. 
Voor PVDA is wijkwerking en aanwezigheid in bedrijven erg belangrijk. De strijd voor een klas
seloze samenleving wordt gevoerd door acties in wijken en bedrijven, door betoging, staking, 
pamfletten enzovoort. Door aan acties deel te nemen, worden de mensen bewust van hun 
maatschappelijk ondergeschikte situatie en van hun macht om daar iets aan te doen. Actie 
voeren dient dus niet alleen om onmiddellijk iets concreets te bereiken, maar om de mensen 
bewust te maken.

http://www.pvda.be/nl
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Vooruit

Vooruit is een partij die uitdrukkelijk opkomt voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en 
bescherming van mensen.
De vrijemarkteconomie moet volgens Vooruit grondig bijgestuurd worden omdat ze sterk in het 
nadeel speelt van de zwakkeren in de samenleving. Het is aan de overheid om de vrije markt 
bij te sturen. 
Terwijl liberalen pleiten voor een overheid die zich terughoudend opstelt, menen de socialisten 
dat de overheid daarentegen heel actief moet zijn. De staat is immers de enige speler die ande
ren effectief kan dwingen om zich aan een aantal regels te houden. De staat is de structuur bij 
uitstek die kan zorgen voor herverdeling tussen rijk en arm, tussen sterk en zwak. Belastingen 
zijn daarvoor het instrument en belastingen moeten rekening houden met de draagkracht: wie 
meer verdient, betaalt meer belastingen dan wie minder verdient.
De middelen die de overheid via belastingen krijgt, kan ze gebruiken om de sociale solidariteit 
te organiseren. Wie geen inkomsten (meer) heeft kan zo een inkomen via de sociale zekerheid 
krijgen. Dat geldt voor werklozen, voor gepensioneerden, voor zieken. Indien de overheid hier 
niet actief zou tegemoetkomen, dan zouden alleen de meest bemiddelde mensen zich kunnen 
verzekeren tegen het verlies van hun werk en hun inkomen.

De visie op een sterke overheid houdt voor Vooruit ook in dat die overheid efficiënt werkt 
en goede publieke diensten aanbiedt zoals openbaar vervoer, onderwijs, sociale huisvesting, 
bejaarden en kinderopvang. Ze houdt in dat de overheid actief optreedt in de zorg voor een 
gezond leefmilieu en de omschakeling naar een duurzame economie. 
Vooruit pleit ook sterk voor acties van de overheid tegen alle vormen van discriminatie zoals 
racisme, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, antisemitisme, homohaat, islamo
fobie, ... Op ethisch vlak is Vooruit steeds voortrekker geweest van de openstelling van het 
huwelijk en adoptie voor LGBT en de wettelijke regeling voor abortus en euthanasie.

Vooruit is een partij met een lange geschiedenis. De eerste socialistische partij was de Belgische 
Werkliedenpartij die in 1885 werd opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog werd de BWP omge
vormd tot de Belgische Socialistische Partij (BSP). Die viel in 1978 uiteen in de Franstalige Parti 
Socialiste (PS) en de Socialistische Partij (SP), nu Vooruit
 
www.vooruit.org
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Vlaams Belang

Vlaams Belang is een Vlaamsnationalistische partij die streeft naar een onafhankelijk 
Vlaanderen. Vlaams Belang profileert zich ook sterk als anti-islampartij. 
Voor het Vlaams Belang kan Vlaanderen geen multiculturele samenleving zijn. Vreemdelingen 
moeten assimileren, dat wil zeggen zich volkomen aanpassen aan onze cultuur. Vlaams 
Belang pleit voor een volledige immigratiestop. Afgewezen asielzoekers en illegale immigran
ten moeten teruggestuurd worden naar hun thuisland. Wie wel recht heeft op verblijf moet een 
verplichte inburgering met burgerschapsproef afleggen. Vlaams Belang vindt de aanwezigheid 
van de islam verstorend voor de Vlaamse samenleving. 

Op sociaaleconomisch vlak trekt Vlaams Belang de lijn door van Vlaamse onafhankelijk
heid. De Vlaamse economie steunt op vele kleine ondernemingen en de overheid moet die 
ondernemers toelaten om te innoveren zonder te veel beperkingen. Vlaams Belang wil tevens 
Vlaamse controle over strategische sectoren zoals de voorziening van water, gas en elektrici
teit en de banken. Een Vlaamse sociale zekerheid moet een sterk systeem zijn, met een goed 
pensioenstelsel. 
Vlaams Belang profileert zich ook als een gezinspartij die traditionele normen en waarden hoog 
wil houden. Ze ziet het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving. Op ethische dos
siers kant de partij zich onder andere tegen abortus en euthanasie.

Ook Vlaams Belang is te situeren in de geschiedenis van de Volksunie en de vooroorlogse 
Vlaamsnationale partijen. De partij werd opgericht in 1978 en heette oorspronkelijk Vlaams 
Blok. De Volksunie had in 1977 deelgenomen aan de Belgische regering met het oog op het 
realiseren van een belangrijke stap in de staatshervorming, maar een aantal leden van de 
Volksunie vond dat hun partij zich veel te toegeeflijk had getoond. Zij stichtten een nieuwe 
partij die wat het Vlaams nationalisme betreft, geen compromissen wilde sluiten. Het Vlaams 
Blok veranderde in 2004 haar naam in Vlaams Belang, nadat een aantal verbonden organi
saties veroordeeld werden voor het systematisch aanzetten tot racisme en discriminatie. Het 
Vlaams Belang wordt door de meeste andere partijen als een partij gezien wiens standpunten 
te extreem zijn en ingaan tegen een aantal fundamentele waarden van onze samenleving, en 
waarmee ze niet willen samenwerken. 
www.vlaamsbelang.be

Andere politieke partijen

Het politieke landschap is zeer gevarieerd. Vele breuklijnen verdelen onze samenleving, en 
die geven allemaal aanleiding tot politieke partijen die voldoende kiezers moeten weten te 
mobiliseren om in leven te blijven. Ook bij de Vlaamse verkiezingen biedt een hele waaier van 
ideologische schakeringen zich aan. Er komen dan veel meer partijen op dan degenen die 
uiteindelijk verkozenen in het parlement hebben. Voor partijen geldt een vaste regel: wie er niet 
meer in slaagt voldoende stemmen te behalen, verdwijnt. 
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Opdracht: Politieke partijen in Vlaanderen
In zeven werkgroepen gaan jullie op zoek naar de geschiedenis en basisprincipes van de 
partijen. Gebruik hiervoor de basisinformatie op de voorgaande pagina’s en de filmpjes op de 
website van ‘De Kracht van je Stem’. Aan de hand van dit schema stellen jullie kort jullie partij 
voor aan de andere werkgroepen. Zet hierbij even jullie eigen politieke voorkeur opzij en pro
beer jouw partij zo goed mogelijk te ‘verkopen’.

Opdracht: Politieke partijen in je gemeente
a. Welke politieke partijen komen op in je gemeente?
b. Welke politieke partijen vormen het bestuur? 
c. Welke politieke partijen zetelen in de oppositie? 

Doordenker: Ben jij een doelwit bij verkiezingen? 
Als je een (toekomstige) kiezer bent, dan is het antwoord alvast ‘ja’. Je bent een doelwit voor 
politieke partijen die je proberen te bereiken en die je stem willen. 
Wie de krant koopt of het televisienieuws bekijkt, krijgt overal hetzelfde te zien en te lezen. Wie 
nieuws krijgt via Twitter of Facebook, zit in een gefilterde en gepersonaliseerde omgeving, een 
‘bubbel’. Wat jij op Facebook te zien krijgt wordt immers bepaald door je likes, je vrienden 
en verschillende geheime algoritmes. De kans is groot dat je alleen de zaken ziet die passen 
binnen je profiel en de kans is klein dat je alternatieve meningen of nieuwsitems te zien krijgt.  
Meer nog: politieke partijen die adverteren op Facebook kunnen hun doelpubliek selecteren 
op locatie, geslacht, leeftijd, verschillende interesses en … op politieke voorkeur.
Politieke partijen kunnen dus specifieke advertenties ontwerpen voor verschillende doelgroe
pen om hun politieke mening te beïnvloeden. Ze kunnen kiezers van andere partijen bestoken 
met gerichte advertenties. Gedaan met een en dezelfde folder in alle brievenbussen. Politieke 
advertenties op sociale media zijn goedkoper en doelgerichter dan eender welke andere poli
tieke communicatie. 

Partijnaam

Onze roots

Hier strijden we 
tegen

Onze pijlers

Hier vechten we 
voor
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De inhoud van de politieke advertenties via Facebook is volkomen vrij. Onjuistheden, desinfor
matie en misinformatie gaan zonder ‘factcheck’ door Facebook. Het is dus opletten geblazen.
Zowat elke Belg met een Facebookprofiel kreeg in de weken voor de verkiezingen van 26 
mei 2019 advertenties te zien van politieke partijen. Volgens data van Facebook publiceerden 
partijen en individuele politici samen zeker meer dan 2.600 advertenties.6 Maar ook na de ver
kiezingen blijven politieke partijen advertenties uitsturen op sociale media. 
Sommigen maken zich zorgen over de gerichte politieke advertenties. Eurocommissaris 
Margrethe Vestager: “Ondanks de enorme voordelen van sociale media en big data, zagen we 
dat er ook gigantische nadelen zijn, zoals het verspreiden van fake news en valse accounts op 
sociale media. Ik noem het de privatisering van democratie”.
Vestager ziet het als een grote bedreiging. In de democratie wordt in het publieke debat beslist 
over het algemeen belang. Maar dat publieke debat dreigt te worden leeggezogen, zegt 
Vestager. “Omdat iedereen op zijn telefoon kijkt naar een stroom berichten die voor je geselec
teerd worden omdat je ze graag zal lezen. Het is een plek waar je nooit wordt tegengesproken 
en waar de feiten niet worden gecontroleerd door journalisten. Je bouwt je eigen realiteit. En 
dat maakt het moeilijk om andere mensen nog te begrijpen, nog te zien wat je met elkaar deelt 
en te snappen dat je gemeenschappelijke oplossingen moet zien te vinden.”7

Opdracht: Panelgesprek 
Nodig partijleden van de verschillende partijen uit je gemeente uit voor een panelgesprek. 
Bereid vooraf enkele vragen voor over maatschappelijke thema’s die je interesseren bijvoor
beeld: drugspreventie, milieu, (speel)ruimte voor jongeren, werkloosheid, mobiliteit, school, 
diversiteit, mensen met een handicap, zorg voor bejaarden,...

a. Bespreek eerst met de klasgroep hoe jullie (als jullie deel zouden uitmaken van het 
bestuur) maatschappelijke thema’s zouden aanpakken. Maak daarvan een verslag.

b. Laat de panelleden eerst vertellen waarom ze lid van die partij geworden zijn en welk 
concreet engagement dat inhoudt. 

c. Ga daarna in op de voorbereide vragen rond de maatschappelijke thema’s. 
d. Laat enkele verslaggevers nauwkeurig verslag opnemen van de opvattingen en oplos

singen die de panelleden voorstellen. 
e. Confronteer het panel met de oplossingen die jullie zelf gevonden hebben. Vinden ze 

die haalbaar? Waarom wel of niet?

Terugblik 
a. Merkte je verschillende standpunten tussen de panelleden? 
b.  Kun je die verschillen verklaren vanuit de ideologie van de partij? 
c.  Is je eigen opvatting over de aanpak van maatschappelijke thema’s gewijzigd nadat je 

die voorlegde aan het panel? Licht toe. 
d.  Voel je jezelf aangesproken om lid te worden van een partij? 
e.  Welke conclusie trek je uit het panelgesprek? 

6 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/15/politiekepartijenblijvencampagnevoeren/
7 https://www.tijd.be/dossier/europareeks/vestagersocialemediadreigendemocratieteprivatiseren/9972361.html
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 * directe democratie

 * representatieve democratie

 * wie mag stemmen?

 * opkomstplicht

 * vrije en eerlijke verkiezingen

 * kieswetten

 * de stemming is geheim

 * kiesstelsels

 * meerderheidsstelsel

 * evenredige vertegenwoordiging

 * zetelverdeling

 * kieskring

 * kiesdrempel

 * geldig stemmen

 * lijststem

 * voorkeurstem

 * regeringsvorming

 * coalitie

 * regeerakkoord

 * politieke partijen

 * traditionele breuklijnen

 * partijdemocratie

 * verzuiling
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Woordenlijst over verkiezingen, parlement en 
regering

Als je in verkiezingstijd de media volgt, merk je dat de woordenschat die dan gebruikt wordt 
heel uitgebreid is. Hierna volgt een lijst met woorden die dan vaak voorkomen. Welke woorden 
zijn je bekend? Welke niet? Wat betekenen ze?

Bijvoorbeeld: 
Lijsttrekker: De lijsttrekker is de persoon die als eerste op de kandidatenlijst van een politieke 
partij staat. Meestal is dat een bekende politicus die veel stemmen voor de partij kan halen.
 

Verkiezingen

Actief en passief stemrecht Kiesstelsel Peiling

Blanco stem Kiezerslijst Sperperiode 

Kandidatenlijst Lijstduwer Stembiljet (stembrief) 

Kartellijst Lijststem (kopstem) Stemcomputer

Kiesbureau (stemlokaal) Lijsttrekker Stemrecht

Kiescollege (kiezerskorps) Modellijst Strijdplaats 

Kiesdeler Ongeldige stem Verkiesbare plaats 

Kieskring Oproepingsbrief Voorkeurstem

Kiesdrempel Opvolger 

Parlement

Amendement Legislatuurparlement Parlementsvoorzitter 

Commissie Meerderheid Plenaire vergadering 

Decreet Oppositie Quorum 

Fractie Volksvertegenwoordiger Zetelverdeling 

Fractievoorzitter/fractieleider Voorstel van decreet, wetsvoorstel

Legislatuur Ontwerp van decreet, wetsontwerp 

Regering

Coalitie Ministerpresident Regeerakkoord

Formateur Ministerraad Regeringsonderhandelingen

Informateur Motie van wantrouwen Regeringspartij

Kabinet van een minister 
Ontslagnemende regering 
(regering in lopende zaken)

Regeringsverklaring

Minderheidsregering Oppositie

Ministerportefeuille Premier
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