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DOSSIER 

Datum: 29 november 2016 

Stemrecht op 16: misschien gaan jouw wenkbrauwen fronsen. Wij maakten speciaal voor jou een lijstje van 

de 16 meest gestelde vragen over stemrecht vanaf 16 jaar! 

1. Waarom 16? 

Discussies over het verlagen en verhogen van leeftijd zijn altijd moeilijk. Jongeren groeien en wanneer zijn ze ‘af’? 

Zijn mensen wel af? Puur theoretisch zou je kinderen ook kunnen laten stemmen. Laten we zeggen dat we met 16 

jaar een aanvaardbare grens voor nu gevonden hebben. Maar niets houdt jongeren en kinderen tegen om dit nadien 

nog te verlagen. 

Deze leeftijd wordt bovendien ook voorgesteld door de Raad van Europa en het Europees Parlement. 

En voor referenda mogen 16-jarigen al stemmen in België. 

2. Waarom stemrecht en geen opkomstplicht? 

We kiezen bewust voor stemrecht en geen stemplicht. Geen enkele jongere is dezelfde. Niet elke jongere voelt zich 

klaar om te gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad is ervan overtuigd dat jongeren zelf kunnen beslissen of ze al dan 

niet willen gaan stemmen. 

3. Wat moet er gebeuren om stemrecht voor 16- en 17-jarigen in te voeren? 

De leeftijd vanaf wanneer burgers mogen stemmen, wordt voor de verschillende verkiezingen in verschillende 

decreten en wetten bepaald. 

Stemrecht voor 16- en 17-jarigen invoeren kan door in deze decreten of wetten de leeftijd vanaf wanneer burgers 

mogen stemmen aan te passen van 18 naar 16. Daarnaast moet bij de artikels over stemplicht opgenomen worden 

dat deelname aan de stemming niet verplicht is voor 16- en 17-jarigen. 

De procedure om die wijzigingen aan te brengen gaat als volgt.   

 Een parlementslid dient het voorstel tot wijziging in als wetsvoorstel. Of de regering dient dat in als 

wetsontwerp. 

 De commissie bespreekt en stemt het voorstel of ontwerp. 

 De plenaire vergadering bespreekt en stemt het voorstel of ontwerp. 

 Op het federale niveau bespreekt en stemt het andere orgaan (Kamer of Senaat) dit ook nog eens. 

 Op het federale niveau bekrachtigt de koning de wet met zijn handtekening, samen met minstens één lid van 

de regering. Voor een decreet is dat niet nodig. Dat bekrachtigt de Vlaamse Regering. 

 De wet of het decreet wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen later moet iedereen de wet 

naleven. 

Voor de verschillende decreten en wetten zijn verschillende voorwaarden van toepassing om ze goed te keuren. We 

bespreken ze daarom per verkiezing. 

3.1 lokale en provinciale verkiezingen 
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De lokale en provinciale verkiezingen zijn een Vlaamse bevoegdheid. Dat betekent dat het Vlaams Parlement de 

regels bepaalt. De verkiezingen worden geregeld in het Lokaal- en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 

Wijzigingen kunnen aangebracht worden via een zogenaamd wijzigingsdecreet. Stemrecht voor 16- en 17-jarigen kan 

ingevoerd worden door in dat wijzigingsdecreet een extra artikel op te nemen dat bovenstaande wijzigingen beschrijft. 

Om deze wijzigingen goed te keuren is moet meer dan de helft van de parlementsleden voor stemmen. 

3.2 Vlaamse verkiezingen 

Vlaamse verkiezingen worden geregeld in de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Om 

iets te wijzigen aan die wet is een bijzondere meerderheid nodig in de Kamer en de Senaat. Dat betekent dat binnen 

elke taalgroep een meerderheid moet zijn. En dat er binnen het totaal aantal stemmen een 2/3de meerderheid moet 

zijn.  

3.3 Voor de federale verkiezingen 

Om de kiesleeftijd te veranderen voor de federale verkiezingen, moet de grondwet veranderen. 

Dat kan niet binnen één regeerperiode. Aan het einde van de regeerperiode moet het artikel over de kiesleeftijd 

opgenomen worden in de herzieningsverklaring. Zo kan in de volgende legislatuur dit artikel gewijzigd worden. 

Daarna moet dus ook in de volgende legislatuur die wijzigingen nog effectief voorgesteld en goedgekeurd worden. 

Hiervoor is opnieuw een bijzondere meerderheid nodig. 

Ook in het algemeen kieswetboek moet de leeftijd dan aangepast worden. 

3.4 Voor de Europese verkiezingen 

De Europese verkiezingen worden geregeld in de Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese 

Parlement. Om deze te wijzigen is een meerderheid nodig in de Kamer en Senaat. 

4. Wat denken de verschillende politieke partijen hierover? 

Aan Vlaamse kant zijn de partijen CD&V, Open VLD, Sp.a, Groen en PVDA voorstander van stemrecht voor 16- en 

17-jarigen. De N-VA is tegen. Vlaams Belang heeft geen duidelijk standpunt ingenomen. 

In Wallonië zijn MR en Ecolo de voorstanders. De PS en CdH zijn tegen de verlaging van de stemleeftijd. 

5. Als er stemrecht voor 16- en 17-jarigen wordt ingevoerd, kunnen 16- en 17-jarigen dan ook verkozen 

worden in de gemeenteraad of het parlement? 

De leeftijd waarop iemand mag stemmen en de leeftijd waarop iemand zich verkiesbaar kan stellen zijn twee 

verschillende zaken. De leeftijdsgrenzen hoeven niet noodzakelijk gelijk te liggen. 

6. Welke regelingen moeten nog gebeuren na de goedkeuring? 

Na een aanpassing in een wet of decreet, moet er bekeken worden hoe dat stemrecht er concreet zal uitzien. De 

Vlaamse Jeugdraad ijvert voor een eenvoudige stemprocedure voor jongeren. Ze moeten een oproepingsbrief krijgen 

waarin duidelijk vermeld staat waar en wanneer ze hun stem kunnen uitbrengen. En vooraf registreren, zoals dat bij 

migrantenstemrecht werkt, willen we niet. Ingewikkelde aanvraagprocedures werken enkel intimiderend. 

Daarnaast zullen jongeren ook moeten voorbereid worden op het gaan stemmen. De Vlaamse Jeugdraad werkt 

samen met enkele partners aan een campagne om jongeren voor te bereiden op de lokale verkiezingen in 2018. 

Daarbij zullen we ook mikken op 16-jarigen. (Voor meer info zie www.debattle.be) 

Ook onderwijs is een ideale context om jongeren voor te bereiden op de verkiezingen. We geloven dat als jongeren 

mogen gaan stemmen er ook meer leerkrachten hun rol zullen opnemen om jongeren voor te bereiden op de 

verkiezingen. 

http://www.debattle.be/
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7. Zijn er landen waar 16-jarigen al mogen stemmen? 

In Europa mogen zestienjarigen al stemmen in Oostenrijk, enkele deelstaten van Duitsland, Schotland en één kanton 

in Zwitserland. In Estland en Malta mogen zestienjarigen enkel stemmen bij de lokale verkiezingen. In Montenegro en 

Servië mogen enkel 16jarigen die al werken stemmen. 

Hieronder vind je een overzicht van de kiesleeftijd in alle Europese landen: 

Land Minimumleeftijd Opmerkingen 

Albanië 18   

België 18   

Bosnië & Herzegovina 18 16 als je werkt 

Cyprus 18   

Denemarken 18   

Duitsland 18 
16 in een aantal 

provincies 

Estland 18 
16 bij lokale 

verkiezingen 

Finland 18   

Frankrijk 18   

Griekenland 17   

Hongarije 18   

Ierland 18   

IJsland 18   

Kroatië 18   
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Letland 18   

Litouwen 18   

Macedonië 18   

Malta 18 
16 bij lokale 

verkiezingen 

Montenegro 18 16 als je werkt 

Nederland 18   

Noorwegen 18 
17 als je dat jaar nog 18 

wordt 

Oostenrijk 16   

Polen 18   

Portugal 18   

Servië 18 16 als je werkt 

Slovakije 18   

Slovenië 18   

Spanje 18   

Tsjechië 18   

Verenigd Koninkrijk 18 16 jaar in Schotland 

Zweden 18   
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Zwitserland 18 16 in één kanton 

Bron: http://www.stampmedia.be/2016/12/de-zin-en-onzin-van-stemrecht-op-16-jaar/ 

Ook buiten Europa zijn er al enkele landen waar 16-jarigen mogen stemmen. In Argentinië en Brazilië bijvoorbeeld 

kan stemmen vanaf 16, maar is het enkel verplicht tussen 18 en 70. 

8. Wat beveelt het Europees Parlement aan? 

In november 2015 bracht het Europees parlement een resolutie uit waarin zij de lidstaten aanbevelen om te bekijken 

hoe stemrecht vanaf 16 jaar ingevoerd kan worden. 

“Het Europees Parlement (…) beveelt de lidstaten aan om, als een volgende stap, na te denken over manieren om te 

komen tot een geharmoniseerde minimumleeftijd voor de kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale gelijkheid van de 

burgers van de Unie verder te vergroten.” 

Lees hier meer. 

9. Wat leren we uit de invoering van stemrecht voor vrouwen en de invoering van stemrecht voor etnische 

minderheden? 

In juni 2016 nodigden we professor Bram Wauters van de Universiteit Gent uit om vanuit onderzoek naar politieke 

vertegenwoordiging enkele reflecties te geven op stemrecht vanaf 16. 

Hij toonde ons enkele onderzoeken over politieke vertegenwoordiging bij vrouwen en etnische minderheden, en over 

hoe wie aan verkiezingen mag deelnemen een effect heeft op andere aspecten van vertegenwoordiging. Daaruit blijkt 

dat het stemrecht zorgt dat deze groepen beter vertegenwoordigd zijn in het parlement, en dat hun belangen beter 

worden verdedigd. We kunnen dus bij de invoering van stemrecht voor 16-jarigen een gelijkaardig effect verwachten. 

10. Hebben jongeren dan geen andere manieren om het beleid te beïnvloeden? 

Het is belangrijk dat jongeren op verschillende manieren kunnen participeren. De invoering van stemrecht voor 

zestien- en zeventienjarigen is een manier om jongeren structureel inspraak te geven. Het is geen vervanging voor 

andere vormen van inspraak, zoals bijvoorbeeld jeugdraden of projecten. Integendeel, kinderen en jongeren moeten 

altijd de kans krijgen om hun stem te laten horen en bij het beleid te worden betrokken, niet enkel tijdens 

verkiezingen. 

Het is dus noodzakelijk om te blijven inzetten op verschillende vormen van directe en indirecte participatie van 

jongeren aan onze samenleving en rekening te houden met de diversiteit van jongeren, hun leefwereld, leeftijd en 

gevarieerde interesses. Op die manier kunnen formeel stemrecht en andere vormen van participatie elkaar aanvullen 

en versterken. 

11. Liggen jongeren niet meer van andere thema’s wakker dan van stemrecht? 

Stemrecht is inderdaad voor veel jongeren niet de grootste prioriteit. Maar het kan er wel voor zorgen dat er vanuit de 

politiek meer aandacht is voor jongerenthema’s. En het geeft jongeren de kans om mee de thema’s die ze belangrijk 

vinden op de agenda te zetten. Een lokale politicus zal misschien sneller werk maken van dat basketplein als 

jongeren ook tot het kiezerspotentieel behoren. En jongeren werkloosheid komt misschien hoger op de agenda van 

de Europese beleidsmakers. 

12. Moeten jongeren niet vooral jong kunnen zijn? 

Jongeren moeten uiteraard jong kunnen zijn. Maar jong zijn betekent niet dat je geen burger bent van dit land, en dat 

je geen uitspraken kan doen over wat je goed vindt en wat niet. Jongeren hebben een mening over heel wat 

maatschappelijke thema’s. 

13. Weten jongeren voldoende over politiek? 

http://www.stampmedia.be/2016/12/de-zin-en-onzin-van-stemrecht-op-16-jaar/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0395%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fNL&language=NL
http://www.gaspar.ugent.be/
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Uit bevragingen van de Vlaamse Jeugdraad blijkt dat heel wat jongeren vinden dat ze te weinig kennis hebben over 

de actuele politieke situatie en structuren en dat ze te weinig vertrouwen hebben in de politiek. Uit verschillende 

gesprekken met jongeren kwam het negatieve imago van ‘de politiek’ naar voren. Toch voegen de meeste jongeren 

hieraan toe dat ze wel meer over politiek willen weten. Jongeren willen gevormd worden rond politiek en actualiteit. 

Bovendien geven heel wat jongeren aan dat ze op school te weinig leren om met een kritische blik naar de 

maatschappij te kijken. 

Jongeren zelf zijn dus vragende partij voor meer maatschappelijke en politieke vorming op school. 

De Vlaamse Jeugdraad schreef enkele jaren geleden een advies waarin we pleiten voor meer maatschappelijke en 

politieke vorming op school. 

Er zijn ook heel wat jongeren die wel heel goed op de hoogte zijn van de politiek in ons land en die soms beter dan 

volwassenen weten waar het om draait. Voldoende kennis hebben over politiek is voor volwassenen ook geen 

voorwaarde om te mogen gaan stemmen, het zou gek zijn om dit van jongeren wel te eisen. 

Als kennis van politiek en de mogelijkheid om ‘juist’ (?) te beslissen het punt is, dan handelt deze discussie bovendien 

niet zozeer over leeftijd maar wel over capaciteiten. Dan zijn het met andere woorden niet de minderjarigen die per 

definitie moeten worden uitgesloten, maar alle personen die de nodige capaciteiten niet bezitten. Ook sommige 

volwassenen zouden dan moeten worden uitgesloten. Deelnemen aan het politiek bestel door enkel een bepaalde 

competente groep is echter terecht ondenkbaar en onwenselijk in ons democratisch bestel. 

14. Worden jongeren niet sterk beïnvloed door hun ouders? 

In Schotland deed men onderzoek naar aanleiding van het onafhankelijkheidsreferendum waarvoor 16-jarigen 

mochten stemmen. Daaruit bleek dat de meerderheid van de jongeren andere stemintenties had dan hun ouders en 

er geen verband was tussen het stemgedrag van jongeren en dat van hun ouders. Ouders beïnvloeden wel de mate 

waarin jongeren belang hechten aan verkiezingen. 

15. Welke invloed heeft het mogen stemmen op de betrokkenheid en interesse van jongeren in politiek? 

Resultaten uit een onderzoek naar aanleiding van de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd in Schotland[1] tonen 

aan dat jongeren vanaf 16 jaar over voldoende competenties beschikken om weloverwogen keuzes te maken en de 

gevolgen van die keuzes in te schatten.  

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het invoeren van stemrecht vanaf zestien jaar deze competentie alleen maar 

versterkt. Door het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd kunnen we de politieke interesse, en later de 

betrokkenheid, van jongeren verhogen. Onderzoek toont immers aan dat minderjarigen meer politieke interesse tonen 

naarmate ze meer kansen krijgen om er ook werkelijk in te participeren.[2] Verder blijkt dat ze ook op latere leeftijd 

een meer onderbouwde stemkeuze kunnen maken en meer belang hechten aan verkiezingen.[3][4] 

16. Zijn er nog andere dingen die je mag vanaf 16? 

 Je mag seks hebben met je lief als die ook minstens 16 jaar is. 

 Je mag een dancing of café binnengaan en een pint drinken, maar geen sterke drank. 

 Je mag sigaretten kopen. 

 Je mag naar films kijken die ‘Kinderen niet toegelaten’ zijn. 

 Je kunt zelf een testament opmaken. 

 Je mag met een bromfiets rijden. 

 Je mag zelf een bedrag van je spaarrekening halen als de rekening op jouw naam staat en door jou werd 

geopend. 

http://www.youthforum.org/assets/2014/04/dpart-Eichhorn-16VotingAge-Briefing.pdf
https://vlaamsejeugdraad.be/16-vragen-over-stemrecht-vanaf-16#_ftn1
https://vlaamsejeugdraad.be/16-vragen-over-stemrecht-vanaf-16#_ftn2
https://vlaamsejeugdraad.be/16-vragen-over-stemrecht-vanaf-16#_ftn3
https://vlaamsejeugdraad.be/16-vragen-over-stemrecht-vanaf-16#_ftn3


 

16 vragen over Stemrecht 16   •   29 november 2016   •   pagina 7 > 7 

 Als je ouders akkoord gaan, kun je alleen gaan wonen. Dan kun je ook zelf je kindergeld”(= kinderbijslag) 

ontvangen, als je een eigen domicilie-adres (jouw wettelijke woonplaats) hebt. 

 De jeugdrechter kan je vanaf nu doorverwijzen naar de gewone strafrechter. 

 Als je een verkeersmisdrijf pleegt, kom je niet meer voor de jeugdrechter, maar voor de politierechtbank. 
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