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De kern van elk democratisch systeem is dat het volk zelf beslist over de 
manier waarop de samenleving wordt bestuurd. Misschien maakt de be-
volking daarbij keuzes die niet altijd even rationeel lijken. Maar zelfs in dat 
geval moeten we de mening van de bevolking respecteren. Zoals Con-
dorcet al opmerkte in de 18de eeuw: de best mogelijke manier om naar 
rationele besluitvorming te komen, is door zoveel mogelijk mensen naar 
hun mening te vragen. Dat kan op een directe wijze gebeuren, bijvoor-
beeld door middel van een referendum. Meestal gaat de keuze echter 
naar een systeem van vertegenwoordigende of representatieve democra-
tie, waarbij burgers hun vertegenwoordigers kiezen, die vervolgens het 
gros van de politieke beslissingen nemen. Hoewel het kernidee van de 
moderne democratie neerkomt op ‘voor het volk, door het volk’, zien we 
in de praktijk dat er telkens wel uitzonderingen worden gemaakt over wie 
er precies mag stemmen, en zo kan deelnemen aan het proces van demo-
cratische besluitvorming. Wie niet de nationaliteit heeft (of de nationaliteit 
van een andere EU-lidstaat) mag meestal niet stemmen, ook al verblijft hij 
of zij soms al jarenlang op het grondgebied. Ook wie veroordeeld wordt 
tot een langdurige gevangenisstraf verliest meestal zijn of haar politieke 
rechten. Na de Tweede Wereldoorlog verloren ook heel wat mensen die 
dienst hadden genomen in een vijandelijk leger hun politieke rechten. We 
kunnen ons nu nauwelijks nog inbeelden dat tot in 1948 vrouwen in ons 
land gewoonweg werden uitgesloten van het kiesrecht. We zien dus dat 
er telkens groepen zijn binnen de samenleving die worden uitgesloten van 
het stemrecht.

In de hedendaagse context gaan de discussies echter vooral over de leef-
tijdsgrens waarop we politieke rechten verkrijgen en kunnen uitoefenen. 
Het verwerven van stemrecht wordt beschouwd als een onderdeel van het 
‘volwassen’ worden: men krijgt de bevoegdheid mee te beslissen over de 
manier waarop de samenleving bestuurd zal worden. In het verleden lag 
die leeftijdsgrens nog vaak op 21 jaar, omdat men vond dat jongeren dan 
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pas in staat zouden zijn om een gegrond oordeel te vormen en zelfstandig 
een keuze te maken. In de meeste landen van Europa is de leeftijdsgrens 
nu echter 18 jaar. De vraag die centraal staat in dit boek is of die leeftijds-
grens nog verder verlaagd zou moeten worden, en de meeste voorstellen 
kijken in dat verband naar de leeftijdsgrens van 16 jaar.

Er zijn inderdaad veel argumenten die pleiten voor een verdere verlaging 
van de kiesleeftijd. In het algemeen is het zo dat jongeren tegenwoordig 
sneller als volwassen worden beschouwd, en dat hen vlugger gevraagd 
wordt een eigen keuze te maken. Dat geldt op veel terreinen van het 
maatschappelijk leven, dus het lijkt logisch die lijn door te trekken en jon-
geren ook toe te laten hun eigen politieke keuzes te maken. De afgelopen 
decennia is de relatie tussen ouders en hun kinderen grondig gewijzigd. 
Jongeren zijn nu veel zelfstandiger en staan erop hun eigen beslissingen 
te kunnen nemen. Alleen voor verkiezingen blijft de bestaande leeftijds-
grens op 18 jaar. Er is bovendien nog een bijkomende reden om te pleiten 
voor een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Onderzoek toont keer 
op keer aan dat jongeren niet veel belangstelling hebben voor geïnstitu-
tionaliseerde vormen van politiek en ze hebben in het algemeen ook niet 
veel vertrouwen in de politieke instellingen. Ze doen uiteraard wel aan 
politiek, zoals blijkt uit het grote aantal deelnemers aan de klimaatmarsen 
voor jongeren, maar daarbij kijken ze niet in eerste instantie naar politieke 
partijen en de bestaande instellingen. Een van de redenen voor die onver-
schilligheid kan zijn dat jongeren toch weten dat ze toch niet mogen gaan 
stemmen. Waarom zouden ze dan al de moeite doen om bijvoorbeeld een 
verkiezingscampagne te volgen en naar het standpunt van de kandidaten 
te luisteren, als hun mening toch niet gevraagd zal worden? De redenering 
is dan dat als je jongeren wel een stem geeft, ze zich gewaardeerd zullen 
voelen en ook meer moeite zullen doen om op de hoogte te blijven van 
het politieke gebeuren. Het stemrecht op 16 wordt dan gezien als een 
middel om de politieke onverschilligheid tegen te gaan.

Anderen zijn veel minder onder de indruk van die argumenten. Ze wijzen 
erop dat jongeren op de leeftijd van 16 jaar nog volop in de schooltijd 
zitten en dat hun belangstelling eerder daarnaar uit zal gaan. Als jongeren 
te weinig politieke kennis hebben, dan kunnen ze ook geen doordachte 
stem uitbrengen, zo is het argument, en dan zullen ze zich laten leiden 
door allerlei reclamecampagnes. Als een partijvoorzitter er maar jong en 
hip uitziet, en goed de sociale media kan bespelen, dan zullen jongeren 
daar massaal voor vallen, zo stelt men. Het toekennen van stemrecht aan 
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jongeren bedreigt op die manier dan ook de kwaliteit van het democra-
tisch proces, omdat jongeren nu eenmaal vatbaarder zijn voor dat soort 
van manipulatie. Als je ook minder volwassen of bekwame groepen toe-
laat tot het verkiezingsproces, dan verdwijnt juist de democratische func-
tie van verkiezingen.

Er zijn dus, op het eerste gezicht, goede redenen zowel om voor een ver-
laging van de stemgerechtigde leeftijd te pleiten, als om daar tegenin te 
gaan. In een land als Oostenrijk is er al wel wat ervaring met het kiezen 
op 16-jarige leeftijd, maar de resultaten van het onderzoek daar laten niet 
altijd toe om goed na te gaan wat nu eigenlijk de gevolgen zijn van die 
maatregel. In ons eigen land zijn vooral Open Vld en Groen voorstander 
van het stemmen op 16. In het federale parlement lijkt er echter weinig 
steun te bestaan voor een dergelijke maatregel, en de voorstellen die 
werden ingediend zijn nog niet besproken. Beide partijen behoren echter 
ook tot de meerderheid in het Gentse stadsbestuur en in de zomer van 
2018 besloten ze om daar een experiment op te zetten: wat zou er ge-
beuren als het stadsbestuur zelf de jongeren van 16 de gelegenheid zou 
geven om hun stem uit te brengen bij de verkiezingen van oktober 2018? 
Uiteraard ging het hier niet om een echte deelname: het stadsbestuur is 
vanzelfsprekend niet bevoegd om de kieswetgeving te wijzigen. Maar een 
stadsbestuur kan er wel voor zorgen dat de deelname zo officieel mogelijk 
lijkt. Tenslotte zijn het de gemeentebesturen die de verkiezingen organi-
seren, en die alle ‘echte’ kiezers uitnodigen om hun stem uit te brengen. 
Jongeren kregen dus op dezelfde manier een uitnodiging als de echte 
kiezers. Bovendien zorgde het stadsbestuur ook voor een technologie die 
jongeren zou aanspreken: door het inscannen van een code konden ze 
net zo goed vanop een smartphone stemmen. Het Gentse stadsbestuur 
stemde bovendien in met een wetenschappelijke evaluatie van het hele 
initiatief, zodat we konden nagaan welke gevolgen het experiment had. 
Daarbij moeten we natuurlijk voorzichtig zijn: het was voor iedereen dui-
delijk dat het hier niet om ‘echte’ verkiezingen ging, en dat de stem van 
de jongeren geen invloed zou hebben op de uiteindelijke samenstelling 
van de gemeenteraad. Door het feit dat alle communicatie uitging van 
het stadsbestuur zelf, kunnen we er echter van uitgaan dat de uitnodiging 
een groter effect zou hebben dan wanneer het experiment zou zijn ge-
organiseerd door een universiteit of een jongerenorganisatie. We willen 
hierbij dan ook een bijzonder woord van dank richten aan het toenmalige 
Gentse stadsbestuur, dat alle medewerking verleende aan dit onderzoek, 
maar dat ons tegelijk de grootst mogelijke vrijheid liet om op een we-
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tenschappelijk onafhankelijke wijze dit onderzoek uit te voeren. Vooral de 
schepenen Sofie Bracke en Elke Decruynaere hebben een belangrijke bij-
drage geleverd aan dit onderzoek, en ook de stedelijke jeugddienst, on-
der leiding van mevr. Kathleen Snoeck, en we willen hen dan ook hartelijk 
danken voor de constructieve samenwerking.

In dit boek brengen we verslag uit van de ‘Gent Studie’, die we hebben 
opgezet naar aanleiding van dit unieke Gentse experiment. We onder-
zoeken de diverse argumenten die worden gebruikt in het debat over 
een mogelijke verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Is het effectief 
zo dat jongeren onverschillig zijn voor electorale politiek, en vooral dat 
ze onverschillig blijven zelfs als ze de kans krijgen om hun stem te laten 
horen? Laten jongeren zich inderdaad leiden door reclamecampagnes, 
omdat ze (nog) gemakkelijk manipuleerbaar zijn? Is stemrecht voor jonge-
ren niet vooral een zaak voor de bevoorrechte groepen, die van thuis uit 
al veel bagage meekrijgen en het daarom gemakkelijker vinden hun weg 
te zoeken in alle politieke informatie? Op die vragen zoeken we een ant-
woord, aan de hand van een grootschalige survey die ons Centrum heeft 
uitgevoerd. Uniek aan de Gent Studie is dat we verschillende groepen met 
elkaar kunnen vergelijken en die vergelijking laat ons juist toe onze onder-
zoeksvragen te beantwoorden. Het louter vaststellen dat 16- en 17-jarigen 
een bepaald niveau van politieke kennis hebben, laat immers nog geen 
enkele conclusie toe. We kunnen pas een conclusie trekken als we die 
groep vergelijken met de 15-jarigen (die dus op geen enkele manier hun 
stem mochten uitbrengen) en met de 18- tot 20-jarigen (die wel formeel 
hun stem mochten uitbrengen). Tot slot vergelijken we de jongeren ook 
nog eens met hun ouders, zodat we kunnen zien of jongeren inderdaad 
een ‘zelfstandige’ stem uitbrengen, los van de specifieke inbreng van hun 
ouders.
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Het onderzoek voor dit boek werd uitgevoerd in één stad, namelijk Gent. 
Eerst leggen we in dit hoofdstuk uit waarom we precies de ervaring in 
Gent hebben aangegrepen om dit onderwerp te bestuderen. Vervolgens 
geven we meer informatie over hoe het onderzoek precies is verlopen, 
zodat de lezer kan nagaan of de conclusies van het onderzoek wel zorg-
vuldig tot stand kwamen.

De discussie over een mogelijke verlaging van de kiesleeftijd is inderdaad 
in eerste instantie een nationaal debat, omdat het hier om een grondwet-
telijke regeling gaat. Er zijn echter goede redenen waarom we dit onder-
werp dan toch bestuderen op basis van de gemeenteraadsverkiezingen in 
de stad Gent. Mede op basis van de ervaringen in het buitenland werden 
ook in ons land al diverse wetsvoorstellen ingediend om de kiesgerechtig-
de leeftijd te verlagen tot 16 jaar. Het veranderen van de kiesgerechtigde 
leeftijd in ons land is politiek echter geen eenvoudige zaak. Artikel 61 van 
de Grondwet bepaalt immers:

De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden 
 rechtstreeks gekozen door de burgers die volle achttien jaar oud zijn en 
die niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting bij de wet bepaald. 

Ieder kiezer heeft recht op slechts één stem.

Dat betekent met andere woorden dat het verlagen van de kiesgerech-
tigde leeftijd in ons land enkel kan door middel van een grondwetswij-
ziging. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig in de Kamer, met 
bovendien een meerderheid binnen elke taalgroep. De politieke wil om 
dat te realiseren lijkt op dit ogenblik zo goed als afwezig. Het stadsbe-
stuur van Gent (een coalitie van sp.a/Groen en Open Vld) besliste dan 
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maar om zelf een dergelijk experiment uit te voeren ter gelegenheid van 
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Ook andere steden 
hadden gelijkaardige plannen, en ook in de stad Kortrijk werd een ex-
periment uitgevoerd voor het kiezen op 16. Het is daarbij uiteraard geen 
toeval dat Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) 
eerder in het parlement ook al een wetsvoorstel had ingediend om de 
kiesgerechtigde leeftijd te verlagen tot 16. Toch is er een duidelijk ver-
schil tussen beide experimenten. In Gent heeft men ervoor geopteerd 
om zo dicht mogelijk bij het formaat van echte verkiezingen te blijven. 
Dat betekende dat de jongeren eerst hun stem konden uitbrengen en 
daarna kregen ze bijkomend nog een aantal vragen over hun prioriteiten 
voor het volgende Gentse stadsbestuur. Die volgorde is belangrijk en was 
een heel doordachte keuze van het Gentse stadsbestuur. Ook bij de ech-
te verkiezingen krijgen de kiezers namelijk gewoon een lijst met partijen 
en kandidaten voorgeschoteld en moeten ze daar dan maar hun keuze 
uit maken. In Kortrijk, daarentegen, heeft men gekozen voor een meer 
‘pedagogische’ benadering: de jonge kiezers kregen eerst een lijst met 
mogelijke thema’s aangereikt, waarop ze dan konden aanduiden wat ze 
belangrijk vonden en wat ze wilden veranderen in hun stad. Pas daarna 
kregen ze de mogelijkheid een partij te kiezen. Dat betekent dat de keuze 
van de jonge Kortrijkzanen in belangrijke mate gestuurd werd. Ten eerste 
werden ze aangemoedigd om over bepaalde thema’s na te denken. Een 
heleboel andere thema’s kwamen helemaal niet voor op de lijst en konden 
dan ook geen rol spelen bij de bepaling van de partijkeuze. Ten tweede, 
echter, werd daardoor de boodschap gegeven dat thema’s belangrijk zijn 
bij verkiezingen en allicht de doorslag moeten geven bij de bepaling van 
de stemkeuze. Dat is mijlenver verwijderd van hoe het eraan toegaat bij 
echte verkiezingen, waarbij een heleboel kiesmotieven tegelijk kunnen 
spelen – zeker bij lokale verkiezingen. Kiezers kunnen een voorkeur heb-
ben voor iemand uit hun straat of hun deelgemeente. Ze willen misschien 
stemmen op een vrouw of een man, of op iemand met een immigratieach-
tergrond. Dat zijn allemaal kiesmotieven die relatief vaak voorkomen, en 
die allemaal perfect legitiem zijn. Doordat men echter in Kortrijk eerst de 
jonge kiezers door een lijst met thema’s liet gaan, werd het belang van die 
andere kiesmotieven onvermijdelijk kunstmatig verminderd. Als we willen 
nagaan hoe jongeren zich zouden gedragen bij ‘echte’ verkiezingen, dan 
is de opzet van het Gentse experiment dus veel beter geslaagd dan die 
van het Kortrijkse experiment, en vandaar dat we ervoor kozen om Gent 
te bestuderen.
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Het Gentse experiment bestond er concreet in dat alle 16- en 17-jarige 
inwoners van de stad een brief ontvingen van het stadsbestuur met de uit-
nodiging hun stem uit te brengen via een QR-code. Het stadsbestuur wou 
op die manier deelname aan het experiment zo laagdrempelig mogelijk 
houden. Tegelijk werden, zowel via de jeugddienst als via de middelbare 
scholen in Gent, verschillende initiatieven genomen om het project onder 
de aandacht te brengen van de doelgroep. Zo werd ernaar gestreefd om 
zoveel mogelijk jongeren op de hoogte te stellen van het experiment en 
er ook op andere vlakken rond te werken. Dat is meteen een belangrij-
ke overweging wanneer we het hebben over stemmen op 16: het gaat 
niet enkel om de daad van een stem uitbrengen op zich, maar ook om 
de omkadering die eraan wordt gegeven. Dat betekent natuurlijk dat als 
de kiesleeftijd zou verlaagd worden naar 16, er dan onvermijdelijk ook 
naar de scholen wordt gekeken. We komen daarop terug in enkele van de 
hoofdstukken, en ook in het besluit van dit boek.

DATAVERZAMELING

De stad Gent besliste dus een experiment op te zetten waarbij 16- en 
17-jarigen stemrecht werd verleend in een online verkiezing die sterk leek 
op de officiële verkiezing. Het Centre for Citizenship and Democracy aan 
de KU Leuven besloot om van die kans gebruik te maken om te onder-
zoeken wat het effect is van het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd 
op politieke belangstelling en attitudes van jongeren. Daarvoor werd de 
Gent Studie opgezet, met als belangrijkste component een grootschalig 
surveyonderzoek. In dit deel gaan we dieper in op de manier waarop dat 
onderzoek werd opgezet.

In een eerste stap vroegen we om de medewerking van de stad Gent. 
Al in de zomer van 2018 legden we daarvoor contacten met de schepen 
van Burgerzaken Sofie Bracke en met de schepen van Onderwijs Elke De-
cruynaere. Dankzij het enthousiasme voor het onderzoek vanuit de stad 
konden we een vragenlijst uitsturen naar alle jongeren tussen 15 en 20 
jaar oud die in Gent woonden. De volgende stap van het onderzoeks-
proces was het opstellen van de vragenlijsten. Met de vragenlijst peilden 
we naar de belangstelling voor politiek bij jongeren, naar hun politieke 
attitudes, hun huidige en toekomstige politieke inzet en gedrag, en enke-
le belangrijke gegevens zoals hun schoolloopbaan en thuissituatie. Voor 


