
 
 
Mei 2019, Tegenstroom 
 
Beste, Kiezen is moeilijk. We geven u enkele handvaten 
Per thema halen we de voornaamste standpunten aan van de partijen en bevelen onze 
kandidaten/partij aan. We hopen dat deze informatie u helpt de juiste stemkeuze te maken. 
 
Kies voor de verschillende niveaus van verkiezingen, Vlaams (V), Federaal (F) en Europees 
(E), gerust anders. Terwijl een partij goed kan scoren voor het binnenlands beleid (V-F), kan 
het zijn dat u haar buitenlands beleid niet kan goedkeuren (F-E). Of omgekeerd dat u niet 
akkoord gaat met het ethisch beleid maar wel het buitenlands beleid steunt.   
 
Het breekpunt voor u bepaalt welke stemkeuze u zal maken. Is dit onderwijs, ethiek, 
migratie, levensbeschouwing, democratie ? Bij elk thema voegen we toe op welk niveau u 
hiervoor moet stemmen.  
 
Is de kandidaat niet van uw kieskring, kies dan een kandidaat van jouw kieskring van 
dezelfde partij of stem op de partij. Voor het eerste thema stemt u best alleen op de 
persoon.  
 
De kieslijsten vindt u onderaan. Succes 
De verkozenen staan in het geel. 
 
 

STEMTEST OVER SEKS, GENDER EN WELZIJN VAN SENSOA (Bron >>) 
De standpunten van de verschillende partijen kan u naast elkaar 
raadplegen. Hier zien we dat N-VA en VB het meest 
conservatieve standpunt innemen. Voor de relationele en 
seksuele opvoeding scoort NVA het best. CD&V staat in het 
midden en Open-VLD samen met links zijn libertair in hun 
opvattingen. Opmerkelijk is dat PVDA soms meer 
behoudsgezind is dan CD&V. Meer info >>  
  
 Aanbeveling kandidaten: Vlaams en Federaal niveau 

 Bilal Bruggen: S.PA Vlaams Parlement nr 16, Oost-Vlaanderen  

 Joeri Pen: B.U.B. lijstduwer Federaal Parlement, Brussel  

 Ward Kennes: CD&V Vlaams Parlement nr 5,  Antwerpen  

 Filip Brusselmans: VB Vlaams Parlement nr 4, Oost-Vlaanderen 

 Dominique Sneppe: VB Federaal Parlement nr 2, West-Vlaanderen 

 Barbara Pas: VB Federaal Parlement nr 1, Oost-Vlaanderen 

 Wouter Vermeersch: VB Federaal Parlement nr 1, West-Vlaanderen 
  
  
  
  
  

https://destemwijzer.be/?fbclid=IwAR0bSwf2wfbPYvt6MXuiDTU1n1Mbfxiy15LDqu4cXj4MWRinatCquwUYGWo
https://www.bezorgdeouders.be/2019/05/23/kieswijzer-comite-bezorgde-ouders/


STANDPUNTEN OVER LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS (Bron >>) 
Opvallend is dat binnen het gemeenschapsonderwijs (G.O.) de 
linkse partijen en Open-VLD het vak levensbeschouwing willen 
behouden, maar dit vak willen omvormen tot één 
gemeenschappelijk vak L.E.F.=Levensbeschouwing, ethiek en 
filosofie voor iedereen. Hierin zouden alle levensbeschouwingen 
in één vak worden gegeven. CD&V en N-VA willen de keuze 
voor één levensbeschouwing behouden. VB wil dit vak 
afschaffen binnen G.O. maar wil vooral het behoud van het 
levensbeschouwelijk onderwijs in de vrije scholen bewaren. 
Daarom zijn ze samen met N-VA tegen het inschrijvingsdecreet 
omdat het de vrije schoolkeuze en dus ook de vrijheid van 
onderwijs beknot. De overheid gaat mee bepalen naar welke 
school uw kind gaat. Dat CD&V dit goedkeurt is onbegrijpelijk. 
Zij stelt de sociale mix van scholen boven de vrijheid van 
onderwijs, dus ook van het godsdienstonderwijs!(Bron >>) . Als 
men het capaciteitsprobleem oplost van gewenste  scholen dan 
is het probleem van het kamperen voor de scholen ook 
opgelost. 
Wat ons zorgen baart, is dat veel partijen kiezen voor een 
seculiere staat en de ‘laïciteit’ willen inschrijven in de grondwet, 
ook minister Geens van CD&V. Hierdoor komt het 
godsdienstonderwijs en de vrije schoolkeuze in het gedrang 
(Bron >>).  Ward Kennes heeft altijd geijverd voor de 
godsdienstvrijheid wereldwijd. 

 
 

 

  
 Aanbeveling kandidaat: Vlaams niveau 

 Filip Brusselmans: VB Vlaams Parlement nr 4, Oost-Vlaanderen 

 Ward Kennes: CD&V Vlaams Parlement nr 5, Antwerpen 
  
  
  

 
STANDPUNTEN ROND HET GEZINSBELEID VAN DE GEZINSBOND  (Bron >>) 
Opmerkelijk is dat tijdens het verkiezingsdebat in Gent enkel 
VB, met als woordvoerster Barbara Pas, een opvoedersloon 
steunt of de verdubbeling van het moederschapsverlof en 
vaderschapsverlof. In Zweden heeft men de moeder ook één 
jaar verlof na de geboorte. Een goede moeder-kind binding kan 
latere problemen en kosten voorkomen. 
Open-VLD vindt in tegendeel dat emancipatie van de vrouw 
inhoudt dat de vrouw meer aan de slag gaat op de werkvloer, 
eventueel fulltime. De kinderopvang moet het hiaat van de 
moeder opvangen (Bron >>). 
De linkse partijen en Open-VLD willen de vaders verplichten hun 
vaderschapsverlof op te nemen. 

 

  
 Aanbeveling kandidaat: Vlaams en Federaal niveau 

 Barbara Pas: VB Federaal Parlement, Antwerpen 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/politieke-standpunten-levensbeschouwing/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=thomas20190426&utm_content=resultaten+vergelijkende+bevraging+politieke+partijen&fbclid=IwAR00zm4wHer0PDE-jMfwVsYhGD6eA-cbfJHP2GLq_PSQB-vpWIQjnHOudaU
http://www.tegenstroom.eu/source_persartikelen/DE%20VRIJHEID%20VAN%20ONDERWIJS.pdf
http://www.tegenstroom.eu/source_religie/Laiciteitsdebat.pdf
https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/gezinspolitiek/kopstukkendebat/?fbclid=IwAR3hHtnu29k6PtLN3HgLRsuiX3hPCNpsl9YQtxkd4w-t4wNYHBFxm9vAmgQ
https://www.bezorgdeouders.be/2019/01/09/minister-alexander-de-croo-de-gendergelijkheid-is-de-sleutel-om-de-economische-groei-te-verwezenlijken/


 
REFERENDUM (Bron >>) 
De partijen die de inspraak van de burger willen vergroten 
zijn de nieuwe partijen PRO,  Referendumpartij en 
Piratenpartij. De basis stemt anders dan de politieke leiders. 
Hierdoor wordt die kloof overbrugt.  
PRO is een koepel van lokale burgerbewegingen. De 
voorzitter is een ex-CD&V-er. Ze willen de huidige politieke 
structuren vernieuwen. Ze werken nu al met een 
elektronisch kiessysteem. PRO behaalde in Merchtem 24,5 % 
van de stemmen in de thuisbasis van de voorzitter. Ze hopen 
nu op een zitje in het Parlement. (Bron >>) 
 

 

  
 Aanbeveling kandidaten: Vlaams, Federaal en Europees 

 Partij PRO: Vlaams en Federaal Parlement, Vlaams Brabant en Limburg 

 Ilja Baert: Piratenpartij  Federaal Parlement 4de opvolger, West-
Vlaanderen 

  
  
  
  
  

ARMOEDEBESTRIJDING (Bron >>) 
Alle partijen willen het minimummaandloon verhogen naar 
1500 euro.  De kinderopvang is duurder geworden voor 
gezinnen met de laagste lonen door deze regering. Ook bij het 
herverdelen van de kinderbijslag op Vlaams niveau heeft de 
regering te weinig rekening gehouden met de armsten. Zij 
verliezen aan steun en koopkracht. Hier gaan de linkse partijen 
en VB terecht in oppositie. 
De taks op grote vermogens moet omhoog voor PVDA. Met 
geneeskunde voor het volk scoren ze goed. Ze zijn voorstanders 
van het inrichten van meerdere multidisciplinaire 
geneeskundige centra  met een lage drempel. N-VA en Open-
VLD vinden dit onbetaalbaar. PVDA met Kim de Witte als 
woordvoerder  kwam als eerste op voor een verhoging van het 
pensioen en een verlaging van de pensioenleeftijd (Bron >>). 

 

  
 Aanbeveling kandidaten: Vlaams en Federaal niveau 

 Jos D’haese: PVDA Vlaams Parlement nr 1 Antwerpen 

 Kim de Witte: PVDA Vlaams Parlement nr 1 Limburg 

 Dominique  Sneppe: VB Federaal Parlement nr2 West-Vlaanderen 
  
  
  
  
  
  

https://www.meerdemocratie.be/meer-democratie-lanceert-3-pledges-voor-echte-burgerdemocratie-naar-aanloop-van-26-mei
https://dagelijksvanalles.be/nieuws/interview-joris-verspecht-pro/?fbclid=IwAR0XPWzSIojLdpFDz6eRAz_7b3JSYQ10hrVznLHgmt8Oi6c0IWqqjUiMjos
https://www.komafmetarmoede.be/
https://www.youtube.com/watch?v=NaSkkjZcx7Y


  

MIDDEN-OOSTEN BAROMETER VAN 11.11.11 (Bron >>) 
Mooi aan hun overzicht is dat men zoekt naar oplossingen. Alle 
partijen willen de hulp aan Syrië steunen. Voor N-VA en Open-
VLD is dit gekoppeld aan voorwaarden, o.a. dat er een 
verandering van regime komt. Onjuist want president Assad is 
democratisch verkozen door eigen volk. Deze partijen met 
CD&V steunen actief  de tussenkomst van het VS-leger met zijn 
westerse bondgenoten, alhoewel die niet gevraagd werden 
door Syrië en deze interventies niet goedgekeurd werden door 
de VN. 
Alle partijen willen de Gaza-blokkade opheffen, willen het 
Palestijns-Israëlisch middenveld ondersteunen, willen concrete 
maatregelen tegen de illegale Israëlische nederzettingen 
uitgezonderd N-VA. VB is niet opgenomen in de vergelijkende 
studie/tabel. We weten echter dat ze ook de nationalistische 
politiek van Israël steunen en waarschijnlijk hetzelfde standpunt 
innemen als N-VA. 
Raoul Hennebouw in Wallonië en PVDA in zijn geheel voeren 
goede oppositie tegen de VS-interventies en de toenemende 
militarisering. 

 

  
 Aanbeveling kandidaten: Federaal en Europees niveau 

 Peter Mertens: PVDA Federaal Parlement nr 1 Antwerpen 

 PVDA 

 
 
 
 
 
ONDERWIJS 
N-VA is de partij die het niveau van ons onderwijs terug wil 
opkrikken. Zij willen de minister van Onderwijs leveren. CD&V 
en de linkse  partijen kijken meer naar de sociale component, 
namelijk dat iedere leerling zich goed voelt en een diploma 
haalt.  
  
 Aanbeveling kandidaat: Vlaams niveau 

 Kris van Dyck: N-VA Vlaams Parlement, Antwerpen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.11.be/component/zoo/item/wat-denken-vlaamse-politieke-partijen-over-palestina-en-syrie?fbclid=IwAR3WBSBD7rRuZpuxx5yjaphFuzBt_JjG9ae-M_z_Xhb1SntlhcXSUv8B_W4


 
MILIEU  
Groen streeft naar minder CO2-productie en duurzame energie. 
N-VA is meer een eco-realist en durft ook andere bronnen als 
kernenergie aanbevelen. Geen enkele partij durft expliciet te 
vernoemen dat de opwarming van de aarde door de mens 
onjuist is. Enkel Dries van Langenhove , onafhankelijke 
kandidaat van VB durft deze lans te breken. Gerard Bodifié, een 
bekende wetenschapper onder ons, bevestigt deze uitspraak. 
Bron >> 

 

  
 Aanbeveling kandidaat: Vlaams , Federaal en Europees niveau 

 Dries van Langenhove: VB Federaal parlement nr 1, Antwerpen 
  
  
  
  
  
  

EUROPA  
De eurokritische partijen zijn te vinden binnen de oppositie. 
Men wil Europa niet afschaffen maar een ander beleid. PVDA 
wil meer openbare Europese diensten uitbouwen zoals 
openbaar treinverkeer, watervoorziening en gezondheidszorg in 
publieke handen, openbare energiebedrijven. Meer 
privacybescherming en gedaan met Big Brother. De graaicultuur 
van de multinationals moet ophouden. (Bron >>) 
VB zet zich af tegen de Europese Unie als 'superstaat' en is 
voorstander van een confederaal samenwerkingsverband 
tussen Europese landen. Binnen de Europese Unie dreigen de 
Staten elke vorm van beslissingsrecht te verliezen op cruciale 
domeinen als immigratie, economie, fiscaliteit en zelfs sociale 
zekerheid. De EU-samenwerking met VS voor militaire missies 
steunen ze dan weer wel. 

 

  
 Aanbeveling kandidaat: Europees niveau 

 Line De Witte: PVDA nr 1 lijsttrekker, Vlaanderen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Gerard%20Bodif%C3%A9e.pdf
https://www.pvda.be/_voor_een_europa_van_de_mensen_niet_van_de_multinationals


  

BANKEN  
PS, GROEN en PVDA willen de staatsbank Belfius 
behouden en niet verkopen. Dat is goed, zo kan men 
met de winst investeren in de samenleving: de reële 
economie, zorg, mobiliteit en huisvesting.  Anders komt 
de winst terug in private handen en wordt de kloof rijk-
arm groter. Bron >>  
Minister Kris Peeters CD&V belooft dat de Arco-
spaarders hun geld zullen terugkrijgen. Hij wil dat de 
staat/burger dit ophoest bij de verkoop van de bank 
Belfius. Dan gaat de bank terug vrijuit en wordt de 
burger getroffen, net zoals bij de uitverkoop van Fortis 
door Yves leterme. Bron >>  
 
Aanbevolen partij: Federaal en Europees niveau 
PVDA en GROEN 
 
 
De kieslijsten van België vindt u HIER >> 
Kies uw kieskring en u vindt uw stembiljet. 
 
 

 

  
  
  
Hebt u er iets aan gehad, stuur de kieswijzer dan door. Dank alvast. 

Veel succes zondag. 

 

https://www.demorgen.be/nieuws/oppositie-wil-dat-belfius-100-procent-staatsbank-blijft~bec8c54c/
http://vcp-vl.be/source_persartikelen/Een%20terugblik%20op%20zes%20jaar%20legislatuur.pdf
https://verkiezingen.fgov.be/algemeen/kandidatenlijsten-en-stembiljetten

