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STEMMEN VOOR DUMMIES
Welkom bij de thema-avond:



Thema avond: 

Stemmen voor 

Dummies

 Korte uitleg

 Vragen beantwoorden van Stemwijzer

 De laatste stappen

 Pauze

 Hoe werkt stemmen



Thema avond: 

Stemmen voor 

Dummies
Wat gaan we doen



www.stemwijzer.nl



Druk op START



Vraag 1: Europa moet kiezen voor een permanente wintertijd

Wil jij dat Europa zorgt dat de klok niet 

meer wordt verzet? En dat de tijd voortaan 

vast staat op de vroege tijd?



Vraag 2: Jongeren vanaf 16 jaar moeten stemrecht krijgen bij Europese 
verkiezingen

Vind jij dat mensen al met 16 jaar mogen 

stemmen?



Vraag 3: De EU moet minder geld uitgeven aan de ontwikkeling van 
arme gebieden binnen de EU

Vind jij dat er minder geld aan arme gebieden 

moet worden gegeven?



Vraag 4: Een deel van de Europese leningen aan Griekenland moet 

worden kwijtgescholden.

Vind je het goed dat Europa minder geld 

terugvraagt aan Griekenland?



Vraag 5: De EU moet grootschalige veehouderij ontmoedigen.

Vind jij dat de EU moet zorgen dat er minder 

megastallen komen?



Vraag 6: Het moet moeilijker worden voor EU-burgers om in een ander 

land een uitkering te ontvangen

Vind jij dat het moeilijker moet worden voor 

mensen die in een ander land wonen en 

gewerkt hebben, om een uitkering te kunnen 

krijgen?



Vraag 7: Het Europees Parlement moet statiegeld op plastic flessen in 

de hele EU afdwingen.

Vind jij dat de EU regels moet maken over 

statiegeld op plastic flessen?



Vraag 8: Het moet mogelijk worden om in alle EU-landen gelijktijdig een 

referendum te houden over Europese besluiten

Wil jij kunnen stemmen over belangrijke 

onderwerpen van de EU?



Vraag 9: De EU moet de sancties tegen Rusland afbouwen

Vind jij dat de EU de straffen tegen Rusland 
moet verminderen?



Vraag 10: De EU moet afzien van verdere uitbreiding van het aantal 

lidstaten

Vind jij dat de EU voorlopig uit 28 landen moet 

blijven bestaan? 



Vraag 11: Asielzoekers moeten evenredig over de EU-lidstaten worden 

verdeeld

Vind jij dat asielzoekers eerlijk verdeeld 

moeten worden over alle landen?



Vraag 12: Dierproeven voor de ontwikkeling van medicijnen moeten in 

de hele EU verboden worden

Vind jij dat het niet meer mag om medicijnen 

te testen op dieren?



Vraag 13: De EU moet lidstaten aanmoedigen om huwelijken tussen 

personen van hetzelfde geslacht te erkennen

Vind jij dat homo’s en lesbiennes in ieder EU 

land moeten kunnen trouwen?



Vraag 14: De EU moet zich ervoor inzetten dat elke lidstaat een 

minimumloon invoert

Vind jij dat er in ieder EU-land een minimum 
loon moet komen?



Vraag 15: Nederland moet uit de euro stappen en weer een eigen 

munt invoeren

Vind jij dat we moeten stoppen met de euro 
en weer terug gaan naar de gulden?



Vraag 16: De EU moet asielzoekers die proberen de Middellandse Zee 

over te steken, altijd terugsturen naar hun land van herkomst

Vind jij dat de EU bootvluchtelingen altijd 
terug moet sturen naar hun eigen land?



Vraag 17: Bij verkiezingen voor het Europees Parlement moeten burgers 

kunnen stemmen op een partij of een kandidaat uit een andere lidstaat

Vind je dat je moeten kunnen stemmen op 

mensen uit een ander EU-land?



Vraag 18: Er moet een belasting op de handel in aandelen komen

Vind jij dat er belasting betaald moet worden 

over het kopen en verkopen van aandelen?



Vraag 19: Er moet meer geld naar hulp aan arme landen buiten de EU

Vind jij dat er meer geld moet gaan naar hulp 

voor arme landen buiten de EU?



Vraag 20: Het Europese Openbaar Ministerie moet een rol krijgen bij de 

vervolging van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit

Vind jij dat het Europees Openbaar Ministerie 

ook internationale criminelen moet straffen?



Vraag 21: De EU moet het verbouwen van genetisch gemodificeerde 

gewassen toestaan

Vind jij dat planten veranderd mogen worden?



Vraag 22: EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, 

moeten altijd worden gestraft

Vind jij dat landen die een slecht 

budgetplan hebben, een boete moeten 

krijgen?



Vraag 23: Er moet een gemeenschappelijk Europees leger komen

Vind jij dat er een Europees leger moet 

komen?



Vraag 24: In alle EU-landen moet een belasting op vliegtickets komen

Vind jij dat de EU moet zorgen dat in ieder 

land belasting op vliegtickets komt?



Vraag 25: De EU moet een gemeenschappelijke database opzetten met 

gegevens over personen die van terrorisme worden verdacht

Vind jij dat de EU moet gaan zorgen voor lijst 

van mogelijke terroristen?



Vraag 26: De EU-doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot 

moeten strikter worden nageleefd

Vind jij dat Europa strenger moet zijn voor 

landen die zich niet houden aan de regels?



Vraag 27: EU-landen die de vrijheid van media schenden moeten 

financieel worden gestraft

Vind je dat de EU straf moet geven aan 

regeringen die bepalen wat wel en niet in het 

nieuws komt?



Vraag 28: Er moeten weer regelmatig grenscontroles plaatsvinden 

tussen EU-lidstaten

Vind jij dat er strenger gecontroleerd moet 

worden bij de grenzen tussen EU landen?



Vraag 29: De Europese afspraak om vingerafdrukken op te nemen in 

paspoorten moet worden geschrapt

Vind jij het onzin dat je vingerafdruk in je 
paspoort komt? 



Vraag 30: Nederland moet uit de Europese Unie stappen

Vind jij dat Nederland moet stoppen met de 
Europese Unie?



Je krijgt nu een nieuwe vraag. Je mag kiezen 
welke vraag of vragen je extra belangrijk vindt.



Nu mag jij kiezen welke partijen in je uitslag komen. Dit kunnen ze allemaal 
zijn, of maar een paar. Het moeten er minimaal 3 zijn.



Hier mag je de hokjes aanvinken. Dat hoeft 
niet. Je gegevens zijn ‘anoniem’



Als het goed is heb je nu een uitslag 

gekregen.



Korte pauze?



Hoe werkt stemmen?



Hoe werkt stemmen?

Dit moet je bij je hebben:



Hoe werkt stemmen?

Als je binnen bent:



Hoe werkt stemmen?

Het stemmen zelf:



Zijn er nog vragen?
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Bedankt voor je aanwezigheid!

Tot de volgende keer!


