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Inleiding
Er zijn weer verkiezingen in ons land !
Is het de eerste keer dat je gaat stemmen? 
Weet je al op welke partij 
je gaat stemmen of helemaal niet? 
Vraag jij je af waarom stemmen eigenlijk belangrijk is?
Begrijp je niet goed hoe dat allemaal in zijn werk gaat? 

In deze brochure vind je allerlei informatie en tips over de verkiezingen. 
We geven een antwoord op volgende vragen: 
– Hoe gaat stemmen in zijn werk? 
– Hoe bepaal je voor wie je gaat kiezen? 
– Kan of mag jij zelf stemmen?  

Een aantal KEI-JONG’ers vertelden ook over hun ervaringen 
met stemmen en de verkiezingen!

Veel lees- en stemplezier!

Met steun van de Vlaamse overheid

MEI

26
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Verkiezingen : 
wa’s da ?!
Waarom zijn er verkiezingen?
België is een koninkrijk.
We hebben een koning.
Hij kan niet alles voor ons beslissen.

België is een democratie.
Dat betekent dat er geluisterd wordt 
naar de mening van de inwoners.

We kunnen niet met z’n allen aan tafel zitten 
om die beslissingen te bespreken.

Daarom kiezen we mensen om in onze plaats te vergaderen.
We kiezen vertegenwoordigers met dezelfde ideeën als ons, 
die in onze plaats beslissingen nemen.

We noemen hen politiekers.
De politiekers worden elke vijf of zes jaar gekozen. 
Het moment waarop we hen kiezen, 
noemen we ‘verkiezing’. 

POLITIEKERS
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Soorten verkiezingen
Er zijn heel wat verschillende verkiezingen!
Vorig jaar konden we stemmen voor onze provincie- en gemeenteraad. 

Op 26 mei 2019, zijn het regionale, federale en Europese verkiezingen. 
We kiezen de nieuwe vertegenwoordigers van Vlaanderen, België 
en Europa. Dat zijn dus drie verkiezingen op 1 dag. 

Benieuwd naar de verschillen tussen deze 3 soorten verkiezingen?
KEI-JONG zocht het voor je uit!

Regionale, federale 
en Europese verkiezingen,
3 verkiezingen op 1 dag !



6

K
E

I-
JO

N
G

 v
zw

Soorten verkiezingen
REGIONALE VERKIEZINGEN

Tijdens de regionale verkiezingen stemmen we voor de politiekers 
van de regio waarin we wonen. 
Er zijn verschillende regio’s in België, zoals Vlaanderen en Wallonië. 
Je kan enkel stemmen voor de politiekers uit je eigen regio.

Bijvoorbeeld:
– Saskia woont in Antwerpen. Ze kan stemmen op politiekers 

die beslissingen nemen voor Vlaanderen.
– Bilal woont in Charleroi. Hij kan stemmen op politiekers die 

beslissingen nemen voor Wallonië.

De Vlaamse overheid bestuurt de regio Vlaanderen. 
De Vlaamse overheid heeft verschillende opdrachten.  
Deze opdrachten noemen we bevoegdheden. 
Welke opdrachten zijn dat juist? Enkele voorbeelden! 
– Het openbaar vervoer met tram en bus;
– Het ophalen en sorteren van afval;
– Zorg voor personen met een handicap, voor oudere mensen ...;
– De scholen;
– Werk en werkbegeleiding;
– Sport ...

VLAANDEREN WALLONIEVLAANDEREN WALLONIEWALLONIE
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FEDERALE  VERKIEZINGEN

Tijdens de federale verkiezingen stemmen we als inwoner 
van België voor de politiekers die België besturen. 
De federale overheid beslist over zaken die belangrijk zijn voor 
heel het land.

Bijvoorbeeld:
–  Het geld van ons land (inkomsten en uitgaven);
–  De treinen (NMBS);
–  De rechten en plichten van Belgische burgers;
–  Uitkeringen, indien je ziek bent of je hebt geen werk meer;
–  Pensioenregeling;
–  Het leger ...

BELGIE
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EUROPESE

VERKIEZINGEN

2019

EUROPESE VERKIEZINGEN

Tijdens de Europese verkiezingen stemmen we als inwoners van 
Europa wie ons land vertegenwoordigt in de Europese Unie.

De Europese Unie is een samenwerking tussen verschillende 
Europese landen. België is lid van de Europese unie.
  
Welk verschil maakt de Europese Unie 
in het dagelijks leven voor ons?
– We kunnen in verschillende landen van de Europese Unie 

met dezelfde munt betalen: de euro.
– Als we reizen tussen landen van de Europese Unie, 

moeten we geen reispaspoort hebben.
– We zijn vrij om te wonen en werken binnen de Europese Unie.

EUROPA
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Ik vind het goed dat we mogen 
stemmen, het is leuk dat ik 
mijn eigen mening mag geven. 
An-Sofi e, 27 jaar.

Ik ben al twee keer gaan stemmen. 
Ik stem nooit blanco, want dan 
telt je stem niet. Ik vind het belangrijk 
dat mijn stem telt!  
Siebe, 22 jaar

Ik weet nog niet voor welke partij 
ik ga stemmen. Ik vind het vooral 
belangrijk dat de politiekers rekening 
houden met iedereen en niemand 
uitsluiten.
Tom, 22 jaar
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Mijn stem telt !
Waarom stemmen?
Wil je graag dat er iets verandert in Vlaanderen, België en Europa? 
Of ben je blij met hoe het nu gaat? 
Door te stemmen op de partij of politieker die het best bij je past, 
kan je een verschil maken. 

Stemmen is een recht dat alle inwoners van België hebben. 
Je hebt dit recht niet in alle landen. Wij kunnen kiezen wie onze stem 
zal vertegenwoordigen.

Stemmen is gratis en duurt maar een paar minuten. 
Het  beïnvloedt ons leven, dat van onze familie, onze vrienden, 
onze kennissen ... 
Waarom zouden we dus niet gaan stemmen?

Wij zijn blij dat wij onze stem 
mogen uitbrengen. 

Wij vinden dit leuk om doen!
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Moet je stemmen?
België heeft een ‘opkomstplicht’. 
Dat betekent dat volwassenen verplicht zijn om naar het stembureau 
te gaan. In het stembureau kan je stemmen voor de partij of politieker 
die jij het beste vindt!

Wist je dat? 
Mannen in België mogen stemmen vanaf het jaar 1830, 
vrouwen mogen pas stemmen vanaf 1948. 
Stemrecht kwam er pas na een harde strijd van de bevolking.   

IK STEM

1830
1948
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Mag ik stemmen?
Volg dit handige stappenplan  
om te kijken of jij mag stemmen.

Ben jij al 18 jaar  
of word je 18 op de dag  

van de verkiezingen?

Heb je een  
beschermings

maatregel?

Opgelet! 
Een vrederechter 
beslist of jij mag 

stemmen!

Heb je de Belgische  
nationaliteit?  

Dit kan je nagaan op 
je identiteitskaart.

Proficiat!
Jij mag stemmen!

Ben je net verhuisd?
Bel dan even naar  

je stad of gemeentehuis  
om te vragen  

waar je moet stemmen.

Helaas, jij mag nog 
niet stemmen.

Ben je ingeschreven 
in de gemeente of 

stad waar je woont?

Je kan niet stemmen  
voor de Vlaamse  

en federale verkiezing.  
Vraag bij je stad of gemeente 

of je mag stemmen voor  
de Europese Verkiezing.

JA

JA

JA

JA
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Help! Ik kan niet!
Soms kan je zelf niet gaan stemmen.  
Bijvoorbeeld: je bent ziek, je moet werken …
 
In dat geval kan je iemand anders toestemming geven om  
in jouw plaats te stemmen. We noemen dit een volmacht geven.  
Vraag dit alleen aan iemand die je 100% vertrouwt.

Een volmacht kan je niet zomaar geven.  
Je moet hiervoor een speciaal formulier invullen met jouw  
handtekening erop.

Opgelet!
Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht  
dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet gestemd hebben. 
Misschien geeft de rechter je dan een boete.

Voor mij is stemmen niet gemakkelijk.  
Ik kan de kleine letters moeilijk lezen.  
Ik heb al eens hulp gevraagd.  
Toen heeft iemand uit het stembureau  
de tekst voorgelezen. 
Nathalie, 27 jaar
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Voor het stemmen
VOOR WIE KAN IK STEMMEN ?

Voor je naar het stembureau gaat, 
moet je zeker weten voor wie je wilt stemmen.

Mensen die dezelfde mening en ideeën delen, vormen samen een 
groep. Zo’n politieke groep noemen we een partij.

Elke partij kiest een aantal thema’s waar ze aan wil werken 
in de toekomst, zoals zorg en welzijn of veiligheid. Dit noemen we 
het programma van de partij. Je kan het programma 
en de standpunten van de partijen vinden op hun website. 

In de maanden voor de verkiezingen voeren de verschillende partijen 
campagne. Dit wil zeggen dat ze reclame maken voor hun partij. 
Dit doen ze bijvoorbeeld door posters op te hangen, 
evenementen te organiseren en folders te verspreiden. 

In de folders en affi ches die de partijen in jouw gemeente 
of stad tijdens hun campagne verspreiden, vind je de standpunten 
van de partij en de namen van de politiekers.

K
E
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N
G
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Ik bekijk wat alle partijen belangrijk 
vinden. Daarna vraag ik me af: 
‘Ben ik het daarmee eens of niet?’ 
Zo beslis ik voor welke partij ik wil 
stemmen.
Sam, 29 jaar

In het begin was stemmen moeilijk, 
omdat ik niet goed wist welke partijen 
er allemaal waren. 
Gregory, 25 jaar

Ik vind cultuur heel belangrijk. 
Er mag wat leven in de brouwerij zijn!
Junior, 27 jaar
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DE PARTIJEN 

In België zijn er verschillende partijen. 
Als inwoner van Vlaanderen, kunnen we alleen stemmen op partijen 
die in Vlaanderen of in heel België opkomen. 

Elke partij maakt voor de verkiezingen een lijst van politiekers 
waarop je kan stemmen. Deze lijst is anders per soort verkiezing. 
Dit betekent dat de politiekers waarop je kan stemmen voor Vlaanderen 
niet dezelfde zijn als de politiekers waarop je kan stemmen voor België 
of Europa.

Vinden jullie dit ingewikkeld? 
Jullie zijn niet alleen!
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CD&V 
Christen-Democratisch 

en Vlaams

Dit zijn de meest bekende partijen in Vlaanderen waarop je 
kan stemmen op 26 mei. 

Wil je meer te weten komen over de partijen?
Iedere partij heeft een eigen website, daar kan je hun standpunten 
lezen. Je kan ook het nieuws volgen, hierdoor kom je veel te weten 
over de partijen en hun politiekers.

SPA 
Socialistische Partij 

Anders

Vlaams BelangGroen 

Open VLD
Open Vlaamse Liberalen 

en Democraten

NVA
Nieuw-Vlaamse Alliantie

PVDA 
Partij van de Arbeid
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Welke thema’s vind jij belangrijk? 

Wat zeggen de politieke partijen over het thema dat jij 
belangrijk vindt? 
Zoek het eens op.

VEILIGHEID

MOBILITEIT

ARMOEDENATUUR & MILIEU

GEZONDHEID 

VRIJE TIJD ONDERWIJSWERK

DIVERSITEIT
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Tips bij het kiezen !
Het is niet gemakkelijk om te beslissen voor wie je gaat kiezen!
Hier zijn enkele tips die het kiezen gemakkelijker kunnen maken.

– Volg het nieuws op verschillende manieren,
bijvoorbeeld in de krant, op het internet, op tv ...

– Bekijk de programma’s van de partijen 
op hun website of in informatiefolders die je 
vindt in de brievenbus.

– Vraag uitleg als je iets niet begrijpt.
– Praat met je vrienden en familie over politiek.

Ik kijk naar het nieuws en 
luister naar wat de politiekers 
zeggen. Ik denk na 
of ik dat goed vind of niet. 
Voor dat ik naar het stemhokje ga, 
beslis ik voor wie ik wil stemmen.
Wesley, 29 jaar

Opgelet!
Niet iedereen vertelt graag voor welke partij ze stemmen. 
Dan moet je dit ook respecteren.
Neem niet zomaar aan wat anderen zeggen, probeer je eigen mening 
te vormen. Je beslist zelf of je je mening deelt of niet.

TV1

NIEUWS
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Kieswet:
PortvrijdomDE STEMMING IS VERPLICHT

Populier Rik Geraert
Vijverhoek 3
8520 Kuurne

Lokaal:  Kuurne 15/Kubox
 Kattestraat 155
 8520 Kuurne

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Meld u op die dag vanaf  11u15 aan bij het stembureau dat hierboven vermeld staat.
Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen,

De secretaris De burgemeester
Katleen Speelman Stefaan KroonenKatleen Speelman Stefaan Kroonen

VERKIEZINGEN VAN HET REGIONALE, FEDERALE 
EN EUROPESE PARLEMENT van 26/05/2019

Gemeente: Kuurne
Kiesdistrict: Kortrijk
Provinciaal kiesarrondissement: Kortrijk
Provincie: West-Vlaanderen

Bureaunr.:Bureaunr.:

-15 --15 -

Nr. kiezer:

-10009 -

UITNODIGING OM TE STEMMEN

Tenminste 2 weken voor de verkiezingen krijg je 
een oproepingsbrief in je brievenbus. 
Dit is de uitnodiging om te gaan stemmen.

Op deze brief staat:
1. De datum van de verkiezingen.
2. Over welke verkiezingen het gaat.
3. De plaats waar je moet gaan stemmen.

Waar moet ik stemmen?
Op je brief staat de plaats waar je moet gaan stemmen.
Dit is meestal een gebouw van de gemeente of een school dicht bij 
jou in de buurt.

Op deze plaats zijn er meestal meerdere stembureaus.
Elk stembureau heeft een apart nummer.
In welk bureau jij moet zijn staat duidelijk op de oproepingsbrief.

2
1

3

4
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Kieswet:
PortvrijdomDE STEMMING IS VERPLICHT

Populier Rik Geraert
Vijverhoek 3
8520 Kuurne

Lokaal:  Kuurne 15/Kubox
 Kattestraat 155
 8520 Kuurne

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Meld u op die dag vanaf  11u15 aan bij het stembureau dat hierboven vermeld staat.
Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen,

De secretaris De burgemeester
Katleen Speelman Stefaan KroonenKatleen Speelman Stefaan Kroonen

VERKIEZINGEN VAN HET REGIONALE, FEDERALE 
EN EUROPESE PARLEMENT van 26/05/2019

Gemeente: Kuurne
Kiesdistrict: Kortrijk
Provinciaal kiesarrondissement: Kortrijk
Provincie: West-Vlaanderen

Bureaunr.:Bureaunr.:

-15 --15 -

Nr. kiezer:

-10009 -

De dag zelf
WAT NEEM IK MEE NAAR HET STEMBUREAU?

Op de dag van de verkiezingen moet je naar het stembureau 
gaan om je stem uit te brengen. 

Neem je oproepingsbrief en identiteitskaart mee.

IN HET STEMBUREAU

– Schuif aan in de rij van het juiste stembureau.
– Soms moet je een tijdje aanschuiven. 

Ga dus niet te kort voor het sluitingsuur. 
Misschien ben je dan wel te laat!

– Blijf rustig en neem genoeg tijd om je keuze te maken.
– Lukt het niet? 

Vraag dan begeleiding in het stemhokje. 
 Je moet hiervoor toestemming vragen aan de voorzitter 

van het stembureau.

HOE MOET IK STEMMEN? 

In veel gemeenten en steden gebruiken ze computers, 
in andere gemeenten gebruiken ze potlood en papier.
De manier waarop jij moet stemmen kan je te weten komen 
door naar het gemeentehuis te bellen.
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STEMMEN MET DE COMPUTER

Steek 
de magneetkaart 
in de computer 

met de pijl 
naar boven.

Je moet 3 keer een stem uitbrengen. 
Bovenaan het scherm 

kan je zien voor welke verkiezingen 
je aan het stemmen bent.

Ga naar 
een leeg stemhokje.

Geef jouw identiteitskaart 
en oproepingsbrief aan de voorzitter 

van het stembureau.

Je krijgt 
een magneetkaart.

1

2

3

4

5

Kieswet:
PortvrijdomDE STEMMING IS VERPLICHT

Populier Rik Geraert
Vijverhoek 3
8520 Kuurne

Lokaal:  Kuurne 15/Kubox
 Kattestraat 155
 8520 Kuurne

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Meld u op die dag vanaf  11u15 aan bij het stembureau dat hierboven vermeld staat.
Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen,

De secretaris  De burgemeester
Katleen Speelman  Stefaan KroonenKatleen Speelman  Stefaan Kroonen

VERKIEZINGEN VAN HET REGIONALE, FEDERALE 
EN EUROPESE PARLEMENT van 26/05/2019

Gemeente: Kuurne
Kiesdistrict: Kortrijk
Provinciaal kiesarrondissement: Kortrijk
Provincie: West-Vlaanderen

Bureaunr.:Bureaunr.:

-15 --15 -

Nr. kiezer:

-10009 -
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Je krijgt jouw identiteitskaart 
en afgestempelde 

oproepingsbrief terug 
van de voorzitter.

Kieswet:
PortvrijdomDE STEMMING IS VERPLICHT

Lokaal:  Kuurne 15/Kubox
 Kattestraat 155
 8520 Kuurne

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Meld u op die dag vanaf  11u15 aan bij het stembureau dat hierboven vermeld staat.
Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen,

De secretaris  De burgemeester
Katleen Speelman  Stefaan KroonenKatleen Speelman  Stefaan Kroonen

VERKIEZINGEN VAN HET REGIONALE, FEDERALE 
EN EUROPESE PARLEMENT van 26/05/2019

Gemeente: Kuurne
Kiesdistrict: Kortrijk
Provinciaal kiesarrondissement: Kortrijk
Provincie: West-Vlaanderen

-15 -

Nr. kiezer:

-10009 -

Kies voor een partij en 
eventueel de politiekers 

van je keuze.

6

9

Ben je tevreden? 
Druk rechts onderaan het scherm 

op bevestigen. Er wordt automatisch 
een stembriefje afgedrukt.

Kijk het briefje na. 

Geef de magneetkaart aan 
de voorzitter en scan het stembriefje.

Stop het briefje daarna 
in de stembus.

7

8

Populier Rik Geraert
Vijverhoek 3
8520 Kuurne

Bureaunr.:Bureaunr.:

-15 --15 -

-10009 -

8520 Kuurne-15 --15 -

-10009 -

STEMPELSTEMPELSTEMPEL
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STEMMEN MET POTLOOD

Plooi 
de stembrieven 
open en bekijk 

de lijsten.

Ga naar 
een leeg stemhokje.

Je krijgt 3 stembiljetten.
Bovenaan kan je lezen over welke 

verkiezing het gaat.

2

3

4

Kieswet:
PortvrijdomDE STEMMING IS VERPLICHT

Populier Rik Geraert
Vijverhoek 3
8520 Kuurne

Lokaal:  Kuurne 15/Kubox
 Kattestraat 155
 8520 Kuurne

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Meld u op die dag vanaf  11u15 aan bij het stembureau dat hierboven vermeld staat.
Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen,

De secretaris  De burgemeester
Katleen Speelman  Stefaan KroonenKatleen Speelman  Stefaan Kroonen

VERKIEZINGEN VAN HET REGIONALE, FEDERALE 
EN EUROPESE PARLEMENT van 26/05/2019

Gemeente: Kuurne
Kiesdistrict: Kortrijk
Provinciaal kiesarrondissement: Kortrijk
Provincie: West-Vlaanderen

Bureaunr.:Bureaunr.:

-15 --15 -

Nr. kiezer:

-10009 -

Geef jouw identiteitskaart 
en oproepingsbrief aan de voorzitter 

van het stembureau.

1
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Je krijgt jouw identiteitskaart 
en afgestempelde 

oproepingsbrief terug 
van de voorzitter.

Kieswet:
PortvrijdomDE STEMMING IS VERPLICHT

Lokaal:  Kuurne 15/Kubox
 Kattestraat 155
 8520 Kuurne

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Meld u op die dag vanaf  11u15 aan bij het stembureau dat hierboven vermeld staat.
Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.Breng uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief mee.

Namens het college van Burgemeester en Schepenen,

De secretaris  De burgemeester
Katleen Speelman  Stefaan KroonenKatleen Speelman  Stefaan Kroonen

VERKIEZINGEN VAN HET REGIONALE, FEDERALE 
EN EUROPESE PARLEMENT van 26/05/2019

Gemeente: Kuurne
Kiesdistrict: Kortrijk
Provinciaal kiesarrondissement: Kortrijk
Provincie: West-Vlaanderen

-15 -

Nr. kiezer:

-10009 -

Heb je een foutje gemaakt?
Je kan steeds een nieuw stembiljet vragen.

Steek 
de stembrieven 

in de juiste 
stembussen.

Gebruik het rode potlood om 
jouw stem uit te brengen. 

Dit potlood ligt in het stemhokje.
Kleur het bolletje van jouw keuze rood.

Plooi 
de stembrieven 

dubbel.

5

6

7

8

Populier Rik Geraert
Vijverhoek 3
8520 Kuurne

Bureaunr.:Bureaunr.:

-15 --15 -

-10009 -

8520 Kuurne-15 --15 -

-10009 -

STEMPELSTEMPELSTEMPEL
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LIJSTSTEM EN NAAMSTEM

Er zijn verschillende manieren om je stem uit te brengen.

Lijststem
Je stemt op een bepaalde partij. 
Je kleurt het bolletje boven aan de lijst. 

Naamstem
Je stemt op één of meerdere politiekers binnen één partij.
Je kan ook zowel een lijststem als een naamstem aanduiden. 
Het is vooral belangrijk dat je binnen dezelfde lijst blijft.

Blanco stem
Je duidt niets aan op je stembrief 
of je kiest blanco op de stemcomputer.
Zo kies je niet voor een partij of een politieker. 
Je stem wordt niet meegeteld.

1
PARTIJNAAM

1
PARTIJNAAM

1
PARTIJNAAM

LIJSTSTEM NAAMSTEM BLANCO

GELDIGGELDIG
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GELDIG STEMMEN

Enkel de geldige stemmen worden geteld bij de verkiezingen. 
Er zijn een aantal dingen die je niet mag doen op je stembiljet. 
Met de computer kan je niet ongeldig stemmen.

OP VERSCHILLENDE LIJSTEN EEN LIJSTSTEM 
UITBRENGEN

1
PARTIJNAAM

1
PARTIJNAAM

1
PARTIJNAAM

- OP VERSCHILLENDE LIJSTEN EEN NAAMSTEM 
UITBRENGEN

- SCHRIJVEN OF TEKENEN OP HET STEMBILJET

1
PARTIJNAAM

1
PARTIJNAAM

1
PARTIJNAAM

ONGELDIG

ONGELDIG

1
PARTIJNAAM

1
PARTIJNAAM

2 NAAM-
STEMMEN 
BINNEN 
DEZELFDE 
PARTIJ

NAAMSTEM 
EN LIJSTSTEM
BINNEN 
DEZELFDE 
PARTIJ

GELDIG
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En nadien?
STEMMEN TELLEN ...

De stemmen worden geteld.

Het aantal stemmen zal bepalen hoeveel politiekers gekozen zijn bij 
elke partij. Dat is natuurlijk erg spannend. Alle partijen hopen dat ze 
zoveel mogelijk stemmen hebben.

De uitslag van de verkiezingen kan je ‘s avonds volgen 
op de televisie en op het internet. De dag na de verkiezingen 
kan je de uitslag ook in de kranten lezen.

NIEUWS

TV1
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ZETELS VERDELEN

Bij elke verkiezing stemmen we op politiekers voor een parlement. 
In het parlement nemen politiekers belangrijke beslissingen. 

In elk parlement zijn er een vast aantal plaatsen. 
Deze plaatsen noemen we zetels. De partij met de meeste stemmen, 
krijgt de meeste zetels in het parlement.
De politiekers die verkozen zijn in het parlement,
noemen we volksvertegenwoordigers.

Als alle stemmen geteld zijn op 26 mei, weten we hoeveel zetels 
de partijen hebben. Nadat de zetels verdeeld zijn, kan de regering 
gevormd worden.

18 ZETELS 16 ZETELS 8 ZETELS 7 ZETELS
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COALITIE – OPPOSITIE

Om beslissingen te nemen moet er gestemd worden 
door de volksvertegenwoordigers in het parlement. 
Een beslissing is pas goedgekeurd als 
meer dan de helft van de volksvertegenwoordigers 
‘ja’ stemt. Dit noemen we een meerderheid.

Om een meerderheid te vormen, moeten verschillende 
partijen samenwerken. Deze samenwerking noemen we een coalitie. 
De partijen binnen de coalitie zorgen voor de ministers. 
Zij vormen later de regering.

De partijen die niet in de coalitie zitten, vormen de oppositie. 
Ze kijken of de andere partijen hun werk goed doen. 
Ze geven kritiek en doen andere voorstellen.

Na de federale verkiezing 
kiest de koning een formateur.  

De formateur praat met de verschillende 
partijen om een meerderheid te vormen.

Geen gemakkelijke taak. 
In 2014 duurde het 139 dagen om een 

nieuwe regering te vormen!
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DE REGERING SAMENSTELLEN

De partijen binnen de coalitie schrijven samen een regeerakkoord.
In het regeerakkoord kan je lezen hoe de partijen willen samenwerken 
en wat ze samen willen bereiken.

Een aantal politiekers uit de coalitie worden minister. 
Elke minister heeft één of meerdere opdrachten. 
Deze opdrachten noemen we bevoegdheden.
De groep ministers vormt de regering.

In België is er een federale regering, met Vlaamse en Waalse ministers. 
De voorzitter van de federale regering noemen we 
‘eerste minister’ of ‘premier’.
In Vlaanderen is er een regionale regering: de Vlaamse regering. 
De voorzitter van de Vlaamse regering noemen we ‘minister-president’.

In het Europese parlement is er 
geen coalitie en oppositie. 

Er zijn te veel verschillende partijen. 
Daarom proberen Europese partijen 

met een gelijkaardige mening 
samen te werken. Deze samenwerking 

noemen we een fractie.
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Stem voor de partij die voor jou  
het beste aanvoelt! 
Ine, 22 jaar

Voor alles is een eerste keer!  
Als je voor de eerste keer gaat stemmen 
kan je hulp vragen aan de mensen  
van het stembureau.  
Dan word je goed geholpen. 
Jeroen, 27 jaar

Kies verstandig. Laat je niet overtuigen 
door anderen. Volg je eigen gevoel! 
Gillian, 24 jaar

Mijn tip: Rustig blijven!  
De kalmte kan je redden. 
Jamey, 27 jaar
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Succes !
Gaan stemmen is een belangrijke 
manier om mee te beslissen 
over Vlaanderen, België en Europa.

KEI-JONG hoopt dan ook dat je nu genoeg informatie en ideeën 
hebt om zelf naar de stembus te gaan op 26 mei 2019.
Wij wensen je alvast veel stemplezier!

Wij kiezen wie onze stem 
zal vertegenwoordigen in 

Vlaanderen, België, Europa !

MEI

26



BEVOEGDHEID – Dat wat de overheid of minister mag doen.

VOLMACHT – Iemand toestemming geven om in jouw plaats te stemmen.

PARTIJ – Een groep politiekers die dezelfde mening delen.

PROGRAMMA – De thema’s die de partij belangrijk vindt, de standpunten
en ideeën van de partij.

STANDPUNT – De mening die een partij heeft over een thema.

CAMPAGNE – Periode voor de verkiezingen waarin partijen reclame 
maken voor hun standpunten.

UITSLAG – Het resultaat van een verkiezing. In de uitslag staat hoeveel 
zetels en hoeveel stemmen elke partij heeft behaald.

VOLKSVERTEGENWOORDIGER – Een verkozen politieker die in 
onze plaats vergadert en beslissingen neemt in het parlement.

PARLEMENT – Plaats waar volksvertegenwoordigers vergaderen en 
stemmen over wetten.

COALITIE – Een samenwerking tussen partijen om een meerderheid 
te vormen in het parlement.

OPPOSITIE – De politiekers in de oppositie regeren niet mee. 
Ze kijken of de andere partijen hun werk goed doen. Ze geven kritiek en 
doen andere voorstellen.

REGERING – De regering bestuurt een land of regio. In een regering 
zitten verschillende ministers uit de coalitie. Elke minister heeft een eigen 
bevoegdheid.

MOEILIJKE WOORDEN



Met steun van de Vlaamse overheid

Vlaanderen
 verbeelding werkt

COLOFON
Deze brochure is een publicatie  

van KEIJONG vzw en werd  
mogelijk gemaakt met de steun van  

de Vlaamse Gemeenschap.
Vermijd reprobeltaksen voor het maken  

van kopieën en neem contact op  
met de verantwoordelijke uitgever:  

Elien Martens
p/a KEIJONG vzw

Ter Rivierenlaan 152, 2100 DEURNE
tel. 03/366 41 11

email: info@keijong.be

WIJ STEMMEN! 
JIJ OOK?

REGIONALE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN
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WIJ STEMMEN! 
JIJ OOK?

REGIONALE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN




