
M
et 568.185 voorkeurstemmen
mag de Nederlandse Sophie in 
’t Veld van de sociaalliberale D66

zich het populairste Europarlementslid
noemen. In de top tien van Europarle-
mentsleden met de meeste voorkeur-
stemmen krijgt In ’t Veld het gezelschap
van uitgesproken EU-critici, zoals de
rechtse Deense populist Morten Mes-
serschmidt (3), de Griekse communist
Manolis Glezos (4), en de controversiële
PVV-politicus Geert Wilders (9), die zijn
Europees mandaat uiteindelijk niet
opnam. Belgische politici in de top tien
zijn ex-premier Guy Verhofstadt (2) en
CD&V-boegbeeld Marianne  Thyssen (7).

Toch grijpen populaire politici uit klei-
nere landen vaak naast belangrijke posten
in het Europees Parlement. Van de zestien
Europarlementsleden die tot voorzitter
van een vaste parlementaire commissie
werden verkozen, komen er twaalf uit de
vier grootste lidstaten. ‘Marianne Thys-
sen behaalde in mei een goede persoon-
lijke score’, stelt politicoloog Steven Van
Hecke (KUL). ‘Maar omdat haar partij
slecht scoorde en maar een kleine groep
in de EVP-fractie vormt, haalde zij alsnog
geen cruciale functie binnen. Dat illus-
treert het relatieve belang van de voor-
keurstemmen. Je bent beter een nobele
onbekende binnen de grote Duitse SPD
dan een bekende in een kleine partij.’

Ongeveer de helft van de 751 Euro-
pese parlementsleden wordt trouwens
niet verkozen op basis van voorkeur-
stemmen. De meeste grote lidstaten ken-
nen een gesloten kiessysteem, waarbij

kiezers geen voorkeurstemmen kunnen
uitbrengen en de volgorde van de ver-
kozen politici op voorhand vastligt.
Nederland heeft de grootste kieskring

waarin politici voorkeurstemmen kun-
nen verzamelen. Niet toevallig prijken
daardoor vijf Nederlanders in de top
tien. 

Tussen landen mét een voorkeurstem-
mensysteem bestaan ook grote verschil-
len. Oostenrijkse kiezers mogen maar één
kandidaat een voorkeurstem geven. Zo
raakte Barbara Kappel van de extreem-
rechtse FPÖ alsnog verkozen, al behaalde
ze de zwakste Europese score: amper 918
voorkeurstemmen, 600 keer minder dan
Sophie in ’t Veld. In Luxemburg daaren-
tegen kunnen kiezers bij de Europese
verkiezingen zes stemmen uitdelen aan
individuele kandidaten, zelfs als ze op
verschillende lijsten staan. Liefst 125.000
van de 225.000 opgedaagde kiezers
gaven zo een voorkeurstem aan uittre-
dend Europees Commissaris  Viviane
Reding. 

In Letland schrijven kiezers een plus-
teken naast de naam van de politici van
hun voorkeur. De naam van ongewenste
kandidaten mogen de Letten doorstre-
pen. Dat systeem leidt soms tot bizarre
resultaten. Zo kreeg Peteris Vinkelis bijna
5000 plustekens, maar werd zijn naam
tegelijk ook 28.700 keer doorstreept.
‘Blijkbaar zijn er veel kiezers die onge-
veer alle namen op onze lijst doorstre-
pen’, relativeert Vinkelis. Bovendien had
hij het nadeel dat schoonzus Ilsez Vinke-
lis, tot voor kort minister van Welzijn,
zich bij de bevolking erg onpopulair
maakte door de pensioenleeftijd te ver-
hogen. 

Barbara Kappel zal het allemaal worst
wezen. Na enkele jaren als bescheiden
deelstaatparlementslid in Wenen, maakt
de 49-jarige plots de sprong naar het
Europees Parlement. Met dank aan haar
voorkeurstemmen.

Lukas Vanacker
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Naïef gesproken is 

het jammer dat er 

niet meer Wouter 

Van Besiens in de

Wetstraat kunnen

overleven.
Carl Devos, 
politicoloog UGent 

Het blijft een van 

de vreemdste

contradictorische

argumenten over 

een stad: te duur om 

er te kunnen wonen 

en te veel armoede om

er te willen wonen.
Joost Vandecasteele,
schrijver en 
stand-upcomedian 

De eerste schooldag.

Hopelijk leren 

kinderen ook veel

'nutteloze' dingen.
Rik Torfs, 
rector KU Leuven 

Meer bevoegdheden

voor de regio's, 

maar toch meer

ministers federaal. 

Niet alleen duurder,

maar ook complexer.
Geert Noels, 
econoom en columnist

Gedachten 

in 140 tekens.
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‘Beter nobele onbekende in grote partij’
In september begint voor de 751 Europarlementsleden het echte werk. 

Hoe belangrijk zijn voorkeurstemmen bij de Europese verkiezingen?

Europarlementsleden met meeste 
voorkeurstemmen

1 Sophie in ‘t Veld (NL) 568.185
2 Guy Verhofstadt (BE) 531.030

3 Morten Messerschmidt (DEN) 465.758
4 Manolis Glezos (GR) 448.971
5 Esther de Lange (NL) 415.011
6 Hans van Baalen (NL) 358.029
7 Marianne Thyssen (BE) 340.026

8 Dennis de Jong (NL) 300.782
9 Geert Wilders (NL) 290.239
10 Simona Bonafé (IT) 288.674

MARIANNE
 THYSSEN:
340.026

voorkeur -

stemmen.
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