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België is een democratie, meer bepaald een 
representatieve of indirecte democratie. Dat wil 
zeggen dat wij Belgen niet zelf de wetten maken, 
maar dat we mensen kiezen die dat in onze plaats 
doen. Dat kiezen, dat doen we om de 5 jaar (nationaal 
en Europees) en om de 6 jaar (lokale verkiezingen), 
bij verkiezingen. De bedoeling is dat we onze stem 
uitbrengen voor mensen waarvan we denken dat zij 
het best onze belangen en ideeën zullen verdedigen 
bij het maken van die wetten.

En dat stemmen, dat is belangrijk. Want ‘de politiek’ 
beslist over allerlei zaken die rechtstreeks invloed 
hebben op ons dagelijks leven: de subsidies voor 

jouw sportclub bijvoorbeeld, de 
leerstof die je aan het einde van 
het schooljaar moet kennen of 
de veiligheid van je smartphone.

Deze “eerste stemmers brochure” is er voor iedereen 
die wil weten wat we nu juist verkiezen, tussen welke 
politieke partijen we de keuze hebben, hoe we dat 
praktisch moeten aanpakken en wat er ten slotte 
gebeurt met onze stem – en dat specifiek voor de 
eerstkomende verkiezingen van zondag 26 mei 2019. 

INLEIDING: VERKIEZINGEN?

WAARVOOR GA JIJ STEMMEN OP 26 MEI? 

Ik woon in:

□ VLAANDEREN
• Europees Parlement (Vlaams kiescollege, 12 Vlaamse Europarlementsleden)

• Federaal Parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers, kieslijst en aantal 

volksvertegenwoordigers volgens je provincie)

• Vlaams Parlement (kieslijst en aantal volksvertegenwoordigers volgens je provincie)

□ BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

• Europees Parlement (keuze tussen NL of FR kieslijst)

• Federaal Parlement (Kamer van volksvertegenwoordigers, keuze tussen NL of FR kieslijst)

• Vlaams Parlement (6 volksvertegenwoordigers, voor de Vlaamse Gemeenschap)

• Brussels Parlement (keuze tussen NL of FR kieslijst)

WAT KIEZEN WE?

Op 26 mei 2019 kiezen we nieuwe parlementen op Europees, federaal en regionaal (gewesten en 
gemeenschappen, vb. Vlaanderen en Brussel) niveau.

DEEL I ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE  
VERKIEZINGEN VAN 26 MEI 2019
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WETGEVENDE, UITVOERENDE EN RECHTERLIJKE MACHT
In België (en in feite in de hele Europese Unie) is er “scheiding der machten”. Dat gaat over de wetgevende, de 
uitvoerende en de rechterlijke macht: 

• De wetgevende macht maakt de 
wetten en stemt hierover. Het is hier 
dat de ‘volksvertegenwoordigers’ zitten, 
diegene die wij rechtstreeks verkiezen. 
Dat is meestal in een ‘parlement’ of een 
‘kamer’. 

• De uitvoerende macht voert de wetten 
uit. Vaak kan de uitvoerende macht ook 
wetsvoorstellen doen, maar zij beslissen 
hier in theorie finaal niet over. Je kan dit 
vergelijken met de managers van een 
bedrijf: de uitvoerende macht, dat zijn 
de managers van een regio of een land, 
zij besturen. Dat is meestal de ‘regering’. 
Op Europees niveau is dat de Europese 
Commissie. 

• De rechterlijke macht ten slotte, dat 
zijn de rechtbanken: zij beslissen of 
er een fout was tegen de bestaande 
wetgeving en zoja, welke straf daaraan 
verbonden is, zowel voor bedrijven als 
voor individuen. 

LOKAAL, NATIONAAL EN EUROPEES BESTUURSNIVEAU
Er zijn verschillende bestuursniveaus die elk over specifieke zaken beslissen. 

Definitie bestuursniveau

Een bestuursniveau is een onderdeel van een 
hiërarchische structuur waar beslissingen 
worden genomen over bepaalde gebieden 
en bevoegdheden. 

Belangrijk is dus dat 2 elementen meespelen: 

• een geografisch afgebakend gebied 

• specifieke bevoegdheden/taken

UITVOERENDE MACHT
vb. ministers in een regering

RECHTELIJKE MACHT
vb. rechters in een Hof van Justitie

WETGEVENDE MACHT
vb. volksvertegenwoordigers in een parlement

deze mensen 

verkiezen we 

rechtstreeks

DE EUROPESE UNIE 

FEDERALE STAAT | 3 GEMEENSCHAPPEN | 3 GEWESTEN

10 PROVINCIES

589 GEMEENTEN

Figuur: Bestuursniveaus in België
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Wat mag een bepaald bestuursniveau beslissen? 

Het algemene principe is: blijf zo dicht mogelijk bij de mensen. Als het bijvoorbeeld gaat over wanneer 
het huisvuil wordt opgehaald, dan is het logisch dat het lokale niveau hierover beslist en bijvoorbeeld niet 
de Europese Unie. Gaat het om luchtvervuiling, dan is het logisch dat ook de EU hierover wetten maakt: 
luchtvervuiling stopt niet aan grenzen tussen landen. Voor België is de verdeling van bevoegdheden tussen het 
federale niveau en de deelstaten het gevolg van politieke afspraken. Zo omvatten de federale bevoegdheden 
eigenlijk alles wat te maken heeft met het algemene belang van ons land, houden de gemeenschappen 
zich vooral bezig met onderwijs en cultuur en nemen de gewesten vooral die zaken in handen die met 
de infrastructuur te maken hebben. Elke regering en parlement moet binnen de bevoegdheden van zijn 
bestuursniveau blijven. 

Volgorde van deze bestuursniveaus

De EU heeft als allerhoogste bestuursniveau altijd het laatste woord: wetgeving op een van de ‘lagere’ niveaus 
moet altijd passen binnen het kader van de EU-regels, anders is ze niet geldig. 

Lokaal niveau
In België heb je iets minder dan 600 gemeenten (dit aantal wijzigt elke keer er een gemeentefusie is, het 
opgegeven aantal is dus bij benadering) en tien provincies. Elke gemeente heeft een gemeentebestuur 
(=’regering’ van de gemeente) en gemeenteraad (‘parlement’ van de gemeente) die voor die gemeente 
(geografisch afgebakend) bepaalde beslissingen neemt (binnen de bevoegdheden). Hetzelfde geldt voor 
de provincies: elke provincie heeft een provinciebestuur (= ‘regering’ van de provincie) en provincieraad (= 
‘parlement’ van de provincie). 

Omdat we deze verkiezingen net achter de rug hebben, gaat het voor de rest van deze brochure enkel over de andere 
bestuursniveaus. 

Statelijk en deelstatelijk niveau
Boven het lokale niveau krijg je de Belgische federale staat, drie gemeenschappen (Vlaamse, Franstalige en 
Duitstalige) en drie gewesten (Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Elk van deze bestuursniveaus 
neemt beslissingen over hun ‘grondgebied’, binnen hun bevoegdheden (wat ze mogen beslissen). Elk van deze 
niveaus heeft een eigen parlement en een eigen regering. Uitzondering hierop vormen het Vlaamse Gewest 
en de Vlaamse Gemeenschap: voor deze twee bestuursniveaus zijn het parlement en de regering samengevoegd. 

In totaal zijn er op dit niveau dus 6 regeringen en parlementen:

• De federale regering en het federaal parlement. 

• De Vlaamse regering en het Vlaams parlement (voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest)

• Regering en parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Regering en parlement van de Federatie Wallonië-Brussel (=Franstalige Gemeenschap)

• Regering en Parlement van het Waalse Gewest

• Regering en Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
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Gemeenschappen van België

Vlaamse gemeenschap
Franstalige gemeenschap
Duitstalige gemeenschap

In Brussel behoren de Nederlandstaligen tot de Vlaamse 
gemeenschap en de Franstaligen tot de Franstalige 
gemeenschap. 

Dit zijn de thema’s waarover de gemeenschappen beslissen:

• Cultuur (vb. taal, musea, bibliotheken, sport)

• Onderwijs 

• Gezondheidszorg (vb. ziekenhuizen, thuiszorg, preventie) 

• Bijstand aan personen (vb. jeugdbescherming, 
kinderbijslag, integratie van migranten) 

• Justitie (vb. jeugdsanctierecht)

Gewesten van België

Vlaams gewest
Waals gewest
Brussels Hoofdstedelijk gewest

Dit zijn de belangrijkste thema’s waarover de gewesten 
beslissen:

• Ruimtelijke ordening (vb. bouwvergunningen, 
stadsvernieuwing, monumenten en landschappen)

• Wonen en huisvesting (vb. sociale woningbouw, 
woonfiscaliteit)

• Leefmilieu (vb. bescherming van het leefmilieu, 
afvalstoffenbeleid, elektrische voertuigen en laadpunten)

• Landinrichting en natuurbehoud (vb. gewestelijke 
parken en bossen)

• Waterbeleid (vb. drinkwater, zuivering afvalwater, 
riolering)

• Toerisme

• Energiebeleid (vb. distributie elektriciteit en aardgas)

• Openbare werken en vervoer  (vb. gewestwegen, 
water wegen, zeehavens,  rijopleiding en -examens met 
uitzondering van rijbewijzen)

UITVOERENDE MACHT
De Vlaamse regering met maximum 11 ministers, 

onder leiding van een Minister-President

RECHTELIJKE MACHT
Hoven en rechtbanken in België

WETGEVENDE MACHT
Het Vlaams Parlement

deze mensen 

verkiezen we 

rechtstreeks

VLAAMS 
GEWEST EN 

GEMEENSCHAP

Zoals gezegd vallen de instellingen voor de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse gewest samen.  
We kiezen dus maar één nieuw Vlaams parlement. 

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont 
als Nederlandstalige kiest parlementsleden voor de 
Vlaamse Gemeenschap en daar bovenop een nieuw 
parlement voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

☛ Meer info over alle bevoegdheden van Vlaanderen 
vind je op www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/
organisatie-van-de-vlaamse-overheid/vlaamse-
bevoegdheden

5  /  VERKIEZINGEN 2019 EEN PRAKTISCHE GIDS

www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/vlaamse-bevoegdheden
www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/vlaamse-bevoegdheden
www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/vlaamse-bevoegdheden


De federale staat België

Grof geschetst omvatten de federale bevoegdheden eigenlijk 
alles wat te maken heeft met het algemene belang van 
ons land. De federale overheid is over het hele Belgische 
grondgebied bevoegd voor:

• Federale belastingen

• Justitie en veiligheid (de hoven en rechtbanken in 
België, de federale politie, het leger)

• Nationaliteit, vreemdelingenzaken en 
identiteitskaarten

• Buitenlandse zaken

• Sociale zekerheid en pensioenen

•  Landsverdediging

UITVOERENDE MACHT
Federale regering met maximum 15 ministers, 

onder leiding van de Eerste Minister

RECHTELIJKE MACHT
Hoven en rechtbanken in België

WETGEVENDE MACHT
- Kamer van volksvertegenwoordigers

- Senaat

deze mensen 

verkiezen we 

rechtstreeks

FEDERALE
STAAT 
BELGIË

De Europese Unie

Als hoogste bestuursniveau is er de Europese Unie: Hierin zijn België en de deelstaten onder meer 
vertegenwoordigd door ministers in de Ministerraad en 21 rechtstreeks verkozen parlementsleden in het 
Europees Parlement. België is een van de 28 lidstaten van de Europese Unie – na een Brexit een van de 27 
lidstaten. Net als België, is elk van deze landen vertegenwoordigd in de instellingen van de Europese Unie.

Kaart: De lidstaten van de Europese Unie 

Opmerking: Na een 
mogelijke brexit in maart 
2019, is het Verenigd 
Koninkrijk niet langer officieel 
lid van de Europese Unie.

België

Luxemburg

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Spanje
Portugal

Verenigd 
Koninkrijk

Finland

Polen

Kroatië
Italië

Hongarije

Slovenië

Oostenrijk

Tsjechië

Slowakije

Malta

Roemenië

Bulgarije

Cyprus

Griekenland

Letland

Litouwen

Estland

Zweden

Denemarken
Ierland
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De interne markt van de Europese Unie: In deze eengemaakte 
markt kunnen goederen, personen, diensten en kapitaal vrij 
circuleren.

De EU beslist over die zaken waarvan het logisch is dat Europa hierover beslist. 

We vormen bijvoorbeeld met alle lidstaten samen één interne markt. De meeste regels die de EU opstelt, gaan 
dan ook over die interne markt: vb. regels over productveiligheid, voedselveiligheid, productnormen, enzovoort. 
Want een product dat wordt gemaakt in de EU, mag meteen in de ganse EU worden verkocht. Dan moet het 
ook aan EU-vereisten voldoen. Dit geldt trouwens ook voor producten die buiten de EU worden gemaakt, vb. in 
China of in de VS. Ook die moeten voldoen aan de Europese regels, voor ze op de Europese markt mogen worden 
verkocht. 

De EU beslist verder ook over monetaire zaken voor de landen waar met de euro wordt betaald. Ook voor 
landbouw en visserij, EU-burgerschap en veel milieukwesties (zoals lucht- en waterkwaliteit) is het vaak de EU 
die het wettelijk kader uittekent, waarop de andere bestuursniveaus hun beleid afstemmen. 

Enkele concrete voorbeelden: 

-  De EU-regels bepalen 
dat je bij aankoop van 
een smartphone, tablet, 
stofzuiger enz. (alle 
elektronica) minstens 
twee jaar garantie krijgt. 
Zo ben je zeker van de 
kwaliteit van je aankoop.

- De EU schafte de 
kosten voor roaming 
(de extra kosten die je 
betaalt wanneer je in het 
buitenland belt, sms’jes 
verstuurt of internet 
gebruikt) binnen de EU af 
(sinds juni 2017).

-  De EU legt strenge 
regels op voor de 
hele voedselketen. Zo 
weet je zeker dat alle 
etenswaren die je koopt 
veilig zijn.

-  Het Europese Erasmus 
programma geeft 
jongeren de kans om 
in het buitenland te 
studeren of stage te 
lopen.

UITVOERENDE MACHT
De Europese Commissie

RECHTELIJKE MACHT
Het Europees hof van Justitie

WETGEVENDE MACHT
- Het Europees parlement

- De Raad van Europese Unie (= Ministerraad)

deze mensen 

verkiezen we 

rechtstreeks

DE 
EUROPESE UNIE

 ☛ Meer voorbeelden van wat de EU zo allemaal        
beslist, vind je op what-europe-does-for-me.eu. 
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Hoe stel je je kandidaat voor de verkiezingen?

In België kunnen enkel kandidaten op een lijst zich 
verkiesbaar stellen. Bij elke verkiezing is het mogelijk om 
een nieuwe politieke partij* op te richten en/of nieuwe 
kandidatenlijsten in te dienen. 

=> Om verkiesbaar te zijn moet je dus niet noodzakelijk 
een politieke partij oprichten, maar je moet wel, samen 
met enkele andere burgers, op een kandidatenlijst vermeld 
staan.

Enkele andere voorwaarden:

• Je moet 18 zijn. Voor de Europese verkiezingen moet je 
21 zijn. 

 • Je moet EU-burger, Belg of Vlaming zijn (afhankelijk van 
de verkiezing).

☛ Heb je ambitie? Kijk dan hier voor meer informatie:  
https://verkiezingen.fgov.be/kandidaten/hoe-zich-
kandidaat-stellen 

* Een politieke partij is een groep van mensen met gelijkaardige politieke 
ideeën, die samen het overheidsbeleid willen beïnvloeden door hun 
kandidaten te laten verkiezen. 

WIST-JE-DAT:  
Verplicht evenveel 
mannen  als vrouwen op 
de lijst 
Wie een kandidatenlijst indient, 
moet er voor zorgen dat er 
evenveel mannen als vrouwen 
op de lijst staan. (Als het een 
oneven aantal kandidaten is, mag het verschil tussen het 
aantal vrouwelijke en mannelijke kandidaten niet groter 
zijn dan één.) Bovendien moeten op plaats 1 en 2 van de 
lijst een man en vrouw elkaar afwisselen, het zogenaamde 
“ritssysteem”. 

☛  Meer hierover op www.stemvrouw.be.  

De partijen

CD&V  
(Christen-Democratisch  
en Vlaams)  
www.cdenv.be 

Groen 
www.groen.be 

N-VA 
(Nieuw-Vlaamse Alliantie)  
www.n-va.be 

Open VLD  
(Open Vlaamse Liberalen en 
Democraten)  
www2.openvld.be   

PVDA  
(Partij van de Arbeid)  
https://pvda.be/ 

sp.a  
(Socialistische Partij Anders -  
De Vlaamse sociaaldemocratische  
partij)  
www.s-p-a.be/ 

Vlaams Belang 
www.vlaamsbelang.org 

POLITIEKE PARTIJEN IN VLAANDEREN

Voor zowel de federale, regionale (Vlaanderen, Brussel), als Europese verkiezingen kunnen we enkel stemmen op 
die partijen die in onze kieskring een lijst indienden. Dus ook voor de Europese verkiezingen, stemmen we voor 
kandidaten op de lijsten van de Vlaamse politieke partijen. (zie verder bij ‘kieskringen’). 

Voor de verkiezingen van 2014 hadden in totaal 7 politieke partijen een lijst in alle Vlaamse kieskringen: CD&V, 
Groen, N-VA, Open VLD, PVDA, sp.a, Vlaams Belang. In wat volgt, gaan we iets dieper in op deze 7 partijen.* 

* Let wel: In de aanloop naar de verkiezingen worden wellicht nog andere lijsten/partijen samengesteld. In deze 
brochure gaan we enkel dieper in op die partijen die bij de vorige 
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Economie: Willen we dat 
bedrijven zich houden aan 
strikte sociale en milieuregels 
en ten dienste staan van de 
maatschappij (= “economisch 
links”), of willen we zo weinig 
mogelijk regels voor bedrijven 
binnen een vrije markt, in de 
hoop dat er zo veel jobs worden 
gecreëerd (= “economisch 
rechts”)?  

Ethisch: Vinden we dat vb. een 
vrouw abortus mag plegen, 
het homohuwelijk toegestaan 
moet zijn (=”ethisch links” of 
progressief ), of vinden we dat het 
traditionele gezin de hoeksteen 
is van de maatschappij, waarbij 
een huwelijk enkel tussen man 
en vrouw kan, en abortus of 
euthanasie uit den boze zijn (= 
“ethisch rechts” of conservatief )?

Europa en internationaal: “ 
Moet de Europese eenwording 
verder gaan”? “Moeten we 
internationaal samenwerken met 
andere landen?” links = ja, rechts 
= nee. 

 

Leefmilieu: Moeten we prioriteit 
geven aan luchtkwaliteit, 
waterkwaliteit en maatregelen 
nemen tegen de opwarming van 
de aarde? Links = ja, rechts = nee

 

Migratie: Deze grafiek toont 
in hoeverre partijen positief 
staan ten opzichte van migratie. 
Het gaat o.a. over de stelling 
“migranten dragen bij tot de 
welvaart van ons land”: links = ja, 
rechts = nee. (Let wel: zeker over 
dit thema zijn de standpunten 
van de partijen intussen 
veranderd.)

Vlaams-nationalisme:  
“Moet België blijven bestaan?” 
links = ja, rechts = nee. 

Bron: www.demorgen.be/binnenland/van-sp-a-tot-n-va-iedereen-zit-links-van-het-centrum-b6a6e2bb/

Hun visie rond 6 thema’s
In 2014 werkten bijna 1.400 kandidaat-politici mee 
aan een studie die werd opgezet door De Morgen, de 
Universiteit Antwerpen en Tree Company.

De politici kregen zes thema’s voorgelegd, met daarin 
telkens vijf vragen. Je ziet hieronder de resultaten. 
Soms zie je dat kandidaten binnen eenzelfde partij 
zeer gelijkaardig hebben geantwoord (1 “piek” in de 

grafiek), soms zie je dat binnen dezelfde partij politici 
met elkaar van mening kunnen verschillen (= een 
“heuvel” in de resultaten). Let wel: het gaat dus om 
een studie van 5 jaar geleden, met andere woorden, 
het is mogelijk dat de standpunten intussen wat zijn 
veranderd. 
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Verkiezing van Kieskringen
Aantal zetels  
per kieskring

Totaal aantal zetels

Europees Parlement • Nederlandstalig kiescollege (Vlaanderen)

• Franstalig kiescollege (Wallonië)

• Duitstalig kiescollege (Duitstalige Gem.)

In het aparte kiesdistrict Brussel kan je kiezen tussen de 
NL of FR lijst. 

12

8

1
21 Belgische,  

op 705 zetels in totaal

Federaal: Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Antwerpen 24

150

Limburg 12
Oost-Vlaanderen 20
West-Vlaanderen 16
Henegouwen 18 
Luik 15
Luxemburg 4
Namen 6
Brussel-Hoofdstad 15
Vlaams-Brabant 15
Waals-Brabant 5

Vlaams Parlement Antwerpen 33 124 

waarvan de  
6 Brusselse enkel 

meestemmen over 
Gemeenschaps-

kwesties

Limburg 16
Oost-Vlaanderen 27
West-Vlaanderen 22
Brussel-Hoofdstad 6
Vlaams-Brabant 20

Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement

Eén kieskring:  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze kieskring valt samen met Brussel-Hoofdstad en 
telt 89 zetels waarvan 72 voor de Franse taalgroep en 
17 voor de Nederlandse taalgroep.

89 89

PRAKTISCH:  
STEMMEN, HOE DOE JE DAT?  

Wie mag stemmen?
In België en bij uitbreiding alle EU-lidstaten zijn alle volwassen burgers, mannen en vrouwen, in principe 
stemgerechtigd. Iedereen heeft recht op 1 stem. Om te mogen stemmen moet je: 

• Belg zijn (behalve voor de Europese verkiezingen:  
Alle EU-burgers die in België verblijven mogen in België hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen.);

• minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 26 mei 2019 (leeftijdsvoorwaarde);

• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente (inschrijvingsvoorwaarde);

• je niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing (vb. veroordeeld zijn).

Bovendien geldt in België opkomstplicht, wat wil zeggen dat je verplicht bent om naar de stembus te gaan. 
Dit is in Europa eerder een uitzondering: in de meeste landen geldt stemrecht, geen plicht. Enkel in Luxemburg, 
Griekenland en Bulgarije zijn de burgers ook verplicht om te gaan stemmen, zoals in België. 

Waar ga je stemmen? Kieskringen
Afhankelijk van de gemeente waar je ben ingeschreven
in het bevolkingsregister, ga je stemmen in een 
bepaalde kieskring. In België kan je enkel stemmen 
op kandidaten binnen jouw eigen kieskring. 

Overzicht van de kieskringen

Hoe weet ik waar ik moet gaan stemmen? 
Oproepingsbrief

Enkele weken voor de verkiezingen krijgt elke stem-
gerechtigde een oproepingsbrief in de bus. De gemeente 
waar je woont, verstuurt die. Daarop staan de datum, de uren 
en de plaats waar je je moet aanmelden. De oproepingsbrief 
neem je mee naar het stembureau. Daar wordt de kaart 
afgestempeld, als bewijs dat je bent gaan stemmen.
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Hoe stem je geldig? 

In het stemlokaal geef je je identiteitskaart en je oproepingsbrief af. 

MET PAPIER EN POTLOOD  
Je krijgt 3 stembiljetten: 1 voor elk parlement  
dat wordt verkozen (4 stembiljetten voor wie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont)  
en gaat het stemhokje in.

MET DE STEMCOMPUTER  
In het stemhokje steek je de magneetkaart in de 
computer, met de pijl naar boven. Je volgt de instructies 
op het scherm.

Zo stem je geldig, zowel op papier als op de stemcomputer: 

Blanco stemmen doe je door helemaal niets in te vullen. Ook op de stemcomputer kan je aanduiden dat je 
blanco stemt. 

Let wel: Je stem is ongeldig als je (ook) andere dingen op je stemformulier schrijft.

MET PAPIER EN POTLOOD
Je stopt elk stembiljet in de juiste stembus. Voor elk 
bestuursniveau is dat een andere bus. 

Je krijgt je identiteitskaart en afgestempelde 
oproepingsbrief terug.  

MET DE STEMCOMPUTER  
Na bevestiging van je keuze op de stemcomputer, 
komt je stembiljet uit de computer. Je gaat naar buiten 
en scant je stembiljet aan de stembus. Je stopt je 
dichtgevouwen stembiljet daarna in de stembus en 
geeft de magneetkaart terug aan de voorzitter van het 
stemlokaal. 

Je krijg je identiteitskaart en afgestempelde 
oproepingsbrief terug.

1
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

2
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

1
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

2
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

1
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

2
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1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

1
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

2
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

1
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

2
PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam
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PARTIJNAAM

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam
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1. NAAM Voornaam
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1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

3. NAAM Voornaam

4. NAAM Voornaam

5. NAAM Voornaam

OPVOLGER

1. NAAM Voornaam

2. NAAM Voornaam

Je geeft een lijststem: 
je kleurt het bolletje bovenaan 
de lijst van de partij waarop je 
wil stemmen (of duidt dit aan 
op de computer).  Let wel: je kan 
per stembiljet / bestuursniveau 
maar op 1 partij stemmen.

Je geeft één of meer 
voorkeurstemmen 
(naamstem) binnen dezelfde 
lijst. Dit kunnen zowel 
effectieve kandidaten als 
opvolgers zijn. 

Je kan zowel een lijststem 
als voorkeurstemmen geven 
binnen één lijst.

☛ Hoe stem je geldig + wat gebeurt er met je stem? Filmpje (nav verkiezingen 2014): 
www.youtube.com/watch?time_continue=155&v=Fip_WdlLlVU 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5
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NA DE VERKIEZINGEN: WAT GEBEURT ER MET JE STEM?  
Na de verkiezingen wordt het geheel van alle uitgebrachte stemmen omgezet in zogenaamde ‘zetels’, letterlijk 
inderdaad zetels in het parlement. 

Om van stemmen naar zetels te gaan, gebruiken we een representatief systeem: Heb je bijvoorbeeld 20% van de 
stemmen, dan krijg je in principe ook 20% van de te verdelen zetels. (Dit is anders dan in pakweg de Verengide 
Staten van Amerika en de meeste verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, waar je het “winner-takes-all” principe 
hebt: wie de meeste stemmen haalt, krijgt alle zetels.) Zo is er altijd een vertegenwoordiging van meerdere 
partijen in de parlementen, volgens het behaalde aantal stemmen.

De verkiezingscampagnes

De partijen die zich verkiesbaar stellen, willen 
natuurlijk allemaal zoveel mogelijk stemmen halen. 
Ze zullen dan ook proberen om jou te overtuigen 
je stem te geven. Elke partij komt met slogans, 
verkiezingsprogramma’s en affiches. 

Meer en meer verlopen de verkiezingscampagnes 
ook online: In je tijdlijnoverzicht op Facebook, of op 
websites die je bezoekt, zal je gesponsorde berichten 
zien opduiken. Daar is uiteraard niets mis mee, zo 
lang de partijen juiste informatie geven. Blijf daarom 
zeker kritisch. 

 Hoe weet je op wie je moet stemmen? 

Denk na over wat jij vindt dat er moet gebeuren in jouw regio, in België en in Europa. Informeer je daarna goed 
waarvoor de Vlaamse politieke partijen staan en welke partij het dichtst aanleunt bij jouw visie. Zo weet je op wie je 
best stemt. Je kan voor elke aparte lijst ook op een andere partij stemmen, bijvoorbeeld voor het Europese niveau op 
partij B en voor Vlaanderen op partij D. 

Lijkt het je veel werk om alle standpunten grondig uit te pluizen? In de aanloop naar de verkiezingen zijn er altijd 
meerdere stemtesten. Het kan handig zijn deze te doen. Let wel op: ga zeker na hoe deze stemtesten zijn opgesteld, 
want ook dat kan van invloed zijn op je resultaat. 

Een permanente stemtest is deze: www.educatievestemtest.be (enkel voor Vlaamse bevoegdheden)

Sperperiode? 

Vanaf 26 januari 2019 geldt er een sperperiode. Dat wil 
zeggen dat er een maximum staat op hoeveel geld 
kandidaten mogen uitgeven aan verkiezingspropaganda.

Daarnaast zijn een aantal zaken niet toegelaten tijdens de 
sperperiode. De partijen, de lijsten of de kandidaten en ook 
derden die voor hen campagne voeren mogen:
• geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden
• geen commerciële telefooncampagnes voeren
• geen reclamespots op radio, televisie of in de bioscoop 

uitzenden
• geen gebruik maken van commerciële reclameborden of 

affiches
• geen gebruik maken van niet-commerciële 

reclameborden of affiches groter dan 4 m².

Zetelverdeling volgens de “Methode D’Hondt”

Voor de Europese, federale en regionale verkiezingen 
gebruiken we de “Methode D’Hondt” om zetels 
te verdelen. Kijk hier voor meer uitleg: www.
vocabulairepolitique.be/docs/sieges.pdf 

In België geldt voor alle verkiezingen wel een 
kiesdrempel van 5%: enkel partijen die meer dan 5% 
van de stemmen halen, kunnen zetels krijgen in het 
parlement. 

STATELIJK EN DEELSTATELIJK NIVEAU
Hoe wordt een regering gevormd? Op statelijk (België) en deelstatelijk (regionaal) niveau wordt de regering 
gevormd door een meerderheid: Een aantal partijen die samen de helft van de stemmen + 1 in het nieuw 
gekozen parlement hebben, gaat onderhandelen of ze samen een regering kunnen vormen. Politici zoekten 
combinaties van partijen die qua ideeën het dichtst bij elkaar staan. Meestal zoeken ze een iets ruimere 
meerderheid dan een nipte (al kan dat ook). 

De procedure is op elk bestuursniveau enigszins verschillend. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
(federaal niveau) zijn er Vlaamse en Franstalige partijen, vaak ongeveer tien in totaal. Ook al zijn die soms van 
dezelfde strekking (zoals christendemocraten, socialisten, liberalen), toch is het altijd een ingewikkelde puzzel. De 
Koning heeft hier een rol om de regeringsvorming te doen starten. Vaak doet hij dat na vele raadplegingen, en 
stuurt hij vooraf een wat ervaren oudere politicus uit om het terrein af te tasten (een ‘informateur’). 
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FEDERAAL NIVEAU VLAAMS NIVEAU BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
(enkel voor wie er woont)

(Iets meer dan 11 miljoen inwoners in België)  
1 stem op 8 miljoen stemgerechtigde kiezers

(6,4 miljoen inwoners in Vlaanderen) 
1 stem op 4,5 miljoen stemgerechtigden

(1,2 miljoen inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)  
1 stem op 580.000 stemgerechtigden

Kamer van Volksvertegenwoordigers:  
150 zetels, rechtstreeks verkozen.

Vlaams Parlement:  
124 zetels, rechtstreeks verkozen

Brussels Parlement:  
89 zetels, rechtstreeks verkozen

Nieuwe Senaat:  
60 senatoren die worden aangeduid op basis van de 
verkiezingsuitslag, maar niet rechtstreeks verkozen. 

Nieuwe federale regering:  
Deze regering bestaat uit maximum 15 ministers, met 
inbegrip van de Eerste Minister. De eerste minister eventueel 
uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit 
evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Daar kunnen 
ook nog staatssecretarissen aan toegevoegd worden.

Regeringsvorming op basis van de verkiezings
uitslag: Partijen die een meerderheid aan zetels in het 
federaal Parlement hebben, kunnen samen een regering 
vormen. Het is de koning die ofwel eerst een informateur 
aanstelt (om af te toetsen welke coalitie mogelijk is), of 
meteen een formateur aanstelt. De formateur heeft tot taak 
een regering te vormen. Wanneer hij daarin slaagt wordt 
hij meestal de eerste minister van de nieuwe regering. 
Samen stellen ze een regeerakkoord op en wijzen ze de 
ministerposten toe. De voltallige regering legt een eed af bij 
de Koning. 
Een regeringsvorming kan enkele dagen tot enkele weken of 
maanden duren

Nieuwe Vlaamse regering:  
Bestaat uit maximum 11 ministers, met inbegrip van de 
Minister-President.

Regeringsvorming op basis van de verkiezingsuitslag: 
Partijen die een meerderheid aan zetels in het Vlaams 
Parlement hebben, kunnen samen een regering vormen. 
Meestal neemt de partij die het meeste zetels heeft behaald 
na de verkiezingen het initiatief om te onderhandelen over 
een nieuwe regering.

De onderhandelaars voor een nieuwe regering 
maken samen een regeerakkoord: een tekst waarin 
ze uiteen zetten hoe ze Vlaanderen willen  besturen in de 
volgende vijf jaar.
De onderhandelaars stellen een aantal ministers voor die de 
regering willen vormen.

Nieuwe Brusselse regering:  
Minister-president, vier ministers (twee Nederlandstalige en 
twee Franstalige) en drie staatssecretarissen.

Regeringsvorming op basis van de verkiezingsuitslag: 
Partijen die een meerderheid aan zetels in het Brussels 
Parlement hebben, kunnen samen een regering vormen. 
Meestal neemt de partij die het meeste zetels heeft behaald 
na de verkiezingen het initiatief om te onderhandelen over 
een nieuwe regering.

De onderhandelaars voor een nieuwe regering 
maken samen een regeerakkoord: een tekst waarin ze 
uiteen zetten hoe ze Brussel willen besturen in de volgende 
vijf jaar.
De onderhandelaars stellen een aantal ministers voor die de 
regering willen vormen.

De regering van 20142018:  
MR (Franstalige zijde); Open VLD, CD&V, N-VA (stapte er uit 
in december 2018) (Vlaamse zijde). Op dit moment is de 
regering in lopende zaken. 

www.federale-regering.be  

Zetelverdeling Kamer van volksvertegenwoordigers  
(bij aantreden in 2014):

Op dit moment in de Vlaamse regering:  
Open VLD, CD&V, N-VA 

Op 25 juli 2014 heeft de Vlaamse Regering Bourgeois I de 
eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De huidige Vlaamse 
Regering bestaat uit 9 ministers en wordt geleid door 
minister-president Geert Bourgeois.

www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering 

Zetelverdeling Vlaams Parlement (bij aantreden in 2014): 

 

www.vlaamsparlement.be

Huidige regeringspartijen:  
de Franstalige partijen PS, FDF (nu: DéFI) en cdH en de 
Nederlandstalige partijen Open Vld, sp.a en CD&V. 

Meer info: be.brussels/over-het-gewest

Zetelverdeling Parlement: zie www.parlement.brussels 

“Gewicht”  
van je stem

Wat hebben 
we verkozen?

Gevolg

Huidige 
samenstelling 
(2014-2019)

Pas als hij vermoedt welke coalitie de meeste kans maakt - vaak met minstens vier en soms zelfs met zes partijen 
- stuurt de Koning een ‘formateur’ uit, meestal de leider van de partij met de meeste zetels in het parlement. De 
federale regeringsvorming duurt doorgaans veel langer dan op regionaal niveau (In 2011 was dit 540 dagen, het 
absolute record). Aan het eind van de onderhandelingen kunnen 15 ministers worden benoemd, met evenveel 
Franstaligen als Nederlandstaligen, de eerste minister uitgezonderd. De partijen die niet in de coalitie zitten gaan 
in de oppositie.

Hier onder krijg je een schematisch overzicht van de verschillende regeringsvormingen. 
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Verkiezingen in de rest van België?
-  Duitstalige Gemeenschap (= “Ostbelgien”): 77.000 inwoners – ongeveer 1 stem op 50.000 stemgerechtigden. Een 

nieuw parlement en regering voor de Duitstalige Gemeenschap. 

-  Waals Gewest: 3,6 miljoen inwoners – 1 stem op 2,5 miljoen stemgerechtigden. Een nieuw Parlement en regering 
voor het Waals gewest. 

-  Federatie Wallonië-Brussel: Voor de Franstalige Gemeenschap zijn er geen verkiezingen. Het Parlement wordt 
samengesteld uit de verkozenen van het Waals Parlement + 19 Franstalige parlementsleden van het Brussels 
Parlement. Op basis hiervan wordt ook een nieuwe regering voor de Fédération Wallonie-Bruxelles samengesteld.

OP EU NIVEAU
Op Europees niveau is het resultaat van de 
verkiezingen in eerste instantie een nieuw Europees 
parlement: Het zal wellicht gaan om een Europees 
Parlement van 705 zetels (als de Britten officieel uit de 
EU zijn gestapt eind maart 2019), waarvan 21 Belgen, 
waarvan 12 Vlaamse zetels. 

Elk land heeft een aantal zetels volgens de grootte van 
zijn bevolking, met minstens zes zetels (bijvoorbeeld 
voor Luxemburg en Malta, landen met een laag 
bevolkingsaantal) en maximum 96 zetels, voor 
Duitsland, het land met de grootste bevolking. 

Wij stemmen op kandidaten op Vlaamse lijsten, en 
sturen zo 12 volksvertegenwoordigers rechtstreeks 
naar het Europees Parlement. De 21 Belgische 
verkozenen verzamelen zich dan in de loop van de 
maand na de verkiezingen met hun collega’s die in 
de andere lidstaten werden verkozen in het Europees 
Parlement. Daar vormen zij de Europese politieke 
fracties: ze zetelen samen per politieke strekking 
(christendemocraten, socialisten, liberalen, groenen, 
conservatieven, extreem-links, extreem-rechts ...), niet 
per land. 

De samenstelling van een nieuw Europees Parlement 
is zo’n vijf weken na de verkiezingen afgerond.

Afbeelding: Huidige zetelverdeling van het voltallige 
Europees Parlement, volgens Europese fracties, op basis van 
de verkiezingsuitslag van 2014. Op dit moment zijn er in 
totaal 8 fracties in het Europees Parlement (legislatuur 2014-
2019).

Meerderheid en coalitie 

Om een meerderheid (de helft plus 1) van de zetels 
in het parlement te vormen, zijn meestal meerdere 
partijen nodig. Dan zullen twee, drie of zelfs 
meer partijen samen een meerderheid of coalitie 
vormen. Deze coalitie vormt ook een regering met 
ministers, met aan het hoofd een Eerste Minister 
(federale regering) of een Minister-President 
(deelstaatregeringen). 

De coalitie zal in de periode na de verkiezingen 
en voor de installatie van de nieuwe regering een 
regeerakkoord opmaken. Hierin zetten ze samen op 
een rij wat ze de komende jaren willen realiseren in 
België of in die deelstaat.

Oppositie

Een partij die niet mee regeert, zit in de oppositie. 
Vaak zijn deze volksvertegenwoordigers heel 
kritisch voor de regering. Ze zullen meestal 
proberen om de zwakke plekken van de 
regering aan te tonen. Zij spelen daarom een 
belangrijke democratische rol. Maar de oppositie 
kan beslissingen van de regering niet makkelijk 
tegenhouden. De regering heeft immers in 
principe de meerderheid in het parlement, de 
oppositie is in de minderheid.
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Een nieuwe Europese Commissie, maar niet op basis van de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement

Na de verkiezingen voor het Europees Parlement, wordt ook een nieuwe Europese Commissie (te vergelijken met 
een regering) gevormd. Deze bestaat echter niet uit de meerderheidsfracties in het Europees Parlement, zoals dat 
nationaal wel gebeurt: 

Begin juli stemt het nieuwe Europees Parlement over wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. 
Die nieuwe Commissievoorzitter vormt dan, in samenspraak met de nationale regeringen die elk hun kandidaat 
indienen, de nieuwe Commissie. Elk van de kandidaten wordt in een hoorzitting gescreend door het Europees 
Parlement. Het Europees Parlement moet daarna de voltallige nieuwe Europese Commissie goedkeuren. Vaak 
doet het Parlement daarbij eerst voorstellen tot verandering. Meestal is de nieuwe Europese Commissie pas in 
november gevormd.

De 28 (of 27) commissarissen in de Europese Commissie hebben dus niet sowieso een meerderheid in het 
Europees Parlement: voor elke beslissing die wordt genomen in het Europees Parlement, kunnen andere 
Europese politieke fracties met elkaar samenwerken om een meerderheid te vormen. Er is dus geen oppositie. 
Vandaar dat soms wordt gezegd dat het Europees Parlement het meest democratische is van alle parlementen. 

 

Topkandidaten of Spitzenkandidaten

Sinds de verkiezingen van 2014 is het wel mogelijk dat de voorzitter van de Europese Commissie bepaald wordt op 
basis van de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement: dan is het de grootste politieke fractie in het Europees 
Parlement die de nieuwe voorzitter van de nieuwe Europese Commissie bepaalt. Dit heet het zogenaamde systeem 
van ‘topkandidaten’ of ‘spitzenkandidaten’. 

☛ Meer informatie hierover: www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/eu-affairs/20150526STO59409/het-verhaal-
van-de-spitzenkandidaten 

Verkiezingsuitslag in Vlaanderen

In de grafiek hiernaast zie je de verkiezingsuitslag 
in Vlaanderen van 2014. Ook zie je tot welke 
zetelverdeling dit heeft geleid voor de Vlaamse 
zetels. Tot slot zie je tot welke politieke fracties de 
Vlaamse partijen behoren. 
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1. INFORMEER JE

“Democratie kan enkel slagen wanneer zij die hun stem uitbrengen, dit op een verstandige manier doen”, zo stelde voormalig VS 
president Roosevelt. Het is met andere woorden erg belangrijk dat iedereen die naar de stembus trekt, goed op de hoogte 
is van waar de partijen voor staan. Wie enkel stemt op iemand omdat die populair is, of er sympathiek uit ziet, kan wel eens 
bedrogen uitkomen. 

Heb je deze verkiezingsbrochure doorgenomen? Dan ben je al prima op de hoogte. Zin om je kennis te testen? Doe dit dan 
met de Grote VerkiezingsQuiz. 

TEST je kennis met de Grote Verkiezings Quiz  ☛

2. GA HET DEBAT AAN

Informeer anderen en ga het debat aan. Wat kan je zo allemaal doen? Je kan zelf een debat organiseren, naar een 
georganiseerd debat gaan, zelf een quiz organiseren voor anderen over de verkiezingen, enzovoort. 

Je kan ook je vragen stellen aan de kandidaten op de lijsten en hen laten weten wat je belangrijk vindt. Van de meesten vind je 
gemakkelijk hun e-mailadres terug door hen online op te zoeken. 

Heb je zin om je als vrijwilliger in te zetten om mee informatie te verspreiden over de Europese verkiezingen? Ga dan zeker 
naar de campagnewebsite www.dezekeerstemik.eu. Je kan er plechtig beloven dat je zal stemmen en je kan je opgeven als 
vrijwilliger voor allerlei acties. Je vindt er ook data terug van Europadebatten in je buurt. 

Informeer anderen en test hun kennis:  
Kahootversie van de Grote VerkiezingsQuiz  ☛

3. STEM BEWUST EN PARTICIPEER 
Als eerste is het belangrijk om bewust te stemmen en je stem niet weg te gooien. Maar ook buiten verkiezingen zijn er allerlei 
manieren om te participeren. Een kleine greep uit het aanbod: 

• HET EUROPEES BURGERINITIATIEF: via het Europees burgerinitiatief kunnen Europese burgers de Europese Commissie 
vragen om een nieuw wetsvoorstel te doen. Voor meer informatie over het Europees burgerinitiatief ga je naar http://
ec.europa.eu/citizens-initiative.

• DEBATTEREN OVER EUROPA: op www.debatingeurope.eu kun je debatteren met andere Europeanen of Europese en/of 
internationale leiders (alleen in het Engels en Duits).

• NEEM DEEL AAN HET EUROPEES JONGERENEVENEMENT: om de twee jaar organiseert het Europees Parlement een 
evenement voor circa 8 000 jonge Europeanen (jonger dan 30 jaar) zodat zij hun stem kunnen laten horen. Het volgende 
vindt plaats in het voorjaar van 2020 in het Europees Parlement in Straatsburg. Meer informatie over het Europees 
Jongerenevenement vind je op www.europarl.europa.eu/european-youth-event.

• GA AAN DE SLAG ALS EUROPESE VRIJWILLIGER OF STAGIAIR: er zijn allerlei mogelijkheden voor jonge Europeanen om 
vrijwilligerswerk te doen of om als stagiair aan de slag te gaan bij een van de Europese instellingen. Alle mogelijkheden voor 
jongeren in heel Europa zijn verzameld op de Europese Jongerensite https://europa.eu/youth

Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. 
The real safeguard of democracy, therefore, is education.

Franklin D. Roosevelt

DEEL II …EN ACTIE!

WAT KAN JIJ DOEN?  
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https://www.thistimeimvoting.eu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
www.debatingeurope.eu
www.europarl.europa.eu/european-youth-event
https://europa.eu/youth


NUTTIGE LINKS
• www.ikstemdezekeer.eu

• what-europe-does-for-me.eu

• www.europarl.be

• www.europese-verkiezingen.eu

• De citizens’ App: “Europa in de palm van je hand”: www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/stay-informed/citizens-app 

• www.belgium.be

• https://verkiezingen.fgov.be

• www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen

17  /  VERKIEZINGEN 2019 EEN PRAKTISCHE GIDS

http://www.ikstemdezekeer.eu
http://what-europe-does-for-me.eu
http://www.europarl.be
http://www.europese-verkiezingen.eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/stay-informed/citizens-app
http://www.belgium.be
https://verkiezingen.fgov.be
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/verkiezingen

