
Een Europa
dat over
mensen 
gaat. 

| Zekerheid. Voor iedereen.

Daar kies ik voor.



Bent u  
ook een
Europeaan?
Vindt u het normaal om een ziekteverzekering te hebben? Om 

zomaar de grens te kunnen oversteken? Om vrij uw gedacht te 

kunnen zeggen? Om zelf uw partner te kunnen kiezen? Dan bent u 

wellicht Europeaan. De Europese Unie bracht ons vrede, veiligheid 

en vooruitgang, maar het werk is nog lang niet af. 

Wij willen dat Europa over de mensen gaat. We moeten er voor 

zorgen dat de Unie zekerheid biedt. Dat kinderen niet langer 

opgroeien in armoede, dat wie werkt, kan rekenen op een goed 

loon, dat we samen een goed leven kunnen uitbouwen en dat onze 

rechten beschermd worden. 

Daarom trekken wij met een sterk team naar de Europese 

verkiezingen. Een mix van ervaring en heel wat jong talent. Om 

ervoor te zorgen dat Europa werkt. Voor u. Voor iedereen. 

 

Daar kies ik voor. 

Kathleen

Van Brempt
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Lijsttrekker Europa Kathleen.



Een sociaal Europa
Een sterke sociale 
bescherming voor jong 
en oud. 

Europa moet werk maken van 

een sterke sociale bescherming. 

Met de kindgarantie, die 

ervoor zorgt dat elk kind recht 

heeft op degelijk onderwijs, 

goede zorg, kinderopvang én 

gezonde voeding, pakken we 

armoede in Europa resoluut 

aan. We maken werk van een 

Europees minimumloon dat 

boven de armoedegrens ligt. We 

drijven de strijd tegen sociale 

dumping en fraude op. Wie 

werkt, heeft recht op een sterke 

sociale bescherming. Daarom 

pleiten we voor een verbod op 

nulurencontracten en investeren 

we in werkbaar werk en stevige

arbeidsvoorwaarden. 

Europa gaat 
over mensen, 
niet over 
markten.
Nooit meer legers naar elkaar sturen, maar met elkaar handel 

drijven. Dat was de bedoeling van het Europese project. Vrede 

en welvaart. Dat hebben we bereikt dankzij de Europese Unie. 

En toch zijn veel mensen ontevreden. Want het gaat vandaag 

te veel over ‘de markt’, over concurrentie en winstmarges, over 

fiscale voordelen en begrotingen op orde.  

Europa moet over de mensen gaan. Over hun gezondheid en 

hun welzijn. Over een sterke sociale bescherming. Over wat 

het betekent om Europeaan te zijn en over gelijke rechten voor 

iedereen. Daar kiezen wij voor. 

Onze speerpunten

Een ambitieus 
klimaatbeleid
Een Europese klimaatwet 
die zorgt dat we er met 
z’n allen op vooruit gaan

Europa moet aan de kar 

trekken in de strijd tegen 

klimaatverandering. Daarom 

maken we werk van een 

Europese klimaatwet die er voor 

zorgt dat alle Europese lidstaten 

en bedrijven hun bijdrage 

leveren. Zo zorgen we er voor 

dat Europa klimaatneutraal is 

tegen 2050. 

We investeren in 100% 

hernieuwbare en duurzame 

energie. Met ons renovatieplan 

zorgen we er voor dat we 

met z’n allen minder energie 

verbruiken. Zonder dat u 

daarvoor de factuur hoeft te 

betalen.

We maken eindelijk werk

van schone lucht door te 

investeren in openbaar vervoer 

én propere wagens.

Eerlijke belastingen
voor grote bedrijven
Een harde aanpak 
van fiscale fraude en 
belastingontwijking.

Terwijl werkende mensen, 

kleine zelfstandigen en 

gewone gezinnen eerlijk hun 

belastingen betalen, ontwijken 

multinationals, grote bedrijven 

en superrijken jaarlijks zo’n 825 

miljard euro aan belastingen. 

Dat is 1.600 euro per Europese 

burger per jaar. Zo kan het niet 

verder. 

Voor sp.a zijn eerlijke 

belastingen essentieel. Omdat 

we moeten investeren in  

onze toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeren in ons onderwijs, in 

een klimaatneutrale economie, 

in het openbaar vervoer en de 

zorg. Dat kan enkel als iedereen 

eerlijk bijdraagt. 

Daarom willen wij werk maken 

van een minimale effectieve 

belasting van 18%. Zo sluiten 

we fiscale achterpoortjes en 

stoppen we de fiscale race to the 

bottom. 

We voeren de strijd op tegen 

postbusbedrijven en zorgen 

ervoor dat bedrijven belastingen 

betalen in het land waar ze 

winst maken. We pakken 

belastingparadijzen hard aan, 

ook binnen de Europese Unie.  

Zo zorgen we er voor dat de 

breedste schouders ook écht de 

zwaarste lasten dragen.  



Jan Cornillie

Fractiesecretaris

jan.cornillie@s-p-a.be

Het Europa van de toekomst 
 
Ik geloof in een Europa dat beschermt en 

zekerheid biedt in een onzekere wereld. Europa 

kan nog steeds de meest ontwikkelde, gelijke, 

kansrijke, gezonde en vrije plek ter wereld zijn. 

Tenminste, als we met alle generaties de motivatie 

vinden om dat Europa van de toekomstige 

generaties te maken.  

 

Het Europees Parlement is de plek waar de macht 

van mensen kan primeren op de macht van het 

geld. We kunnen kiezen voor een Europa met een 

sterke sociale zekerheid en eerlijke belastingen, 

een hoge levenskwaliteit en vrije cultuurbeleving 

die de geschiedenis met de toekomst verbindt. Als 

jij kiest voor toekomst in Europa, kunnen we de 

volgende vijf jaar bouwen aan het Europa van de 

toekomst. 

Een Europa 
waar je recht 
hebt op een 
goede job en 
een deftig 
loon.
Daar kies ik voor. 

Wie werkt, moet recht hebben op een deftig loon en een 

sterke sociale bescherming. sp.a kiest daarom resoluut voor 

een sociaal Europa dat haar werknemers beschermt.

Een verbod op nulurencontracten, contracten op 

afroep en onbetaalde stages.

Een Europees minimumloon dat er voor zorgt dat wie 

werkt, een deftig loon ontvangt en een goed leven kan 

uitbouwen. Zonder schrik voor het eind van maand.

Sociale bescherming voor iedereen. Ook voor 

zelfstandigen, freelancers en platformwerkers.
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Jan  

Cornillie
Plaats 2 Europa



Tine 

Soens
Eerste opvolger Europa

Een Europa 
waar we 
investeren in 
de toekomst 
van onze 
jongeren. 
Daar kies ik voor.

Jongeren zijn de toekomst van Europa. 

Klimaatopwarming en robotisering, de 

platformeconomie en de groeiende kloof 

tussen arm en rijk. Het zijn slechts enkele van de 

uitdagingen waar jongeren vandaag van wakker 

liggen. 

Europa moet radicaal kiezen voor de toekomst en 

de toekomst van haar jeugd. De grote uitdagingen 

van de komende decennia moeten nu worden 

aangepakt op Europese schaal. Want ook onze 

jongeren hebben recht op een Europese Unie die 

zekerheid biedt.

Oona 

Wyns
Plaats 3 Europa



Don’t talk about the problem. Fix it! 

Dat is wat jongeren verwachten van de 

politiek. Gelijk hebben ze. Maar onze 

toekomst is te belangrijk om ze aan 

anderen over te laten. 

Daarom vormen wij samen de jongste 

lijst voor de volgende Europese 

verkiezingen. Omdat wij goesting 

hebben om de handen uit te mouwen 

te steken, om zelf Europa te veranderen 

en om de stem van jongeren luider dan 

ooit te laten klinken in het Europees 

Parlement. 

Geef uw stem aan jongeren. 

Geef uw stem aan de toekomst. 

De  
jongste  
lijst
Daar kies ik voor.

van links naar rechts:  

Maxim (26), Kaoutar (23),  

Yana (24), Oona (21),

Tine (32), Kenan (28) 

en Nora (25)

Bruggen bouwen tussen jongeren, 

verschillende gemeenschappen en generaties 

om samen vooruit te gaan. Daar geloof ik in. 

Kenan Akyil | 4de plaats

Een eerlijk en sociaal Europa. Tijd voor een 

Europa dat echt verantwoordelijkheid neemt 

voor álle Europeanen. #NuaanNora

Nora Mouallali | 5de plaats

Jezelf kunnen zijn. Wie je ook bent, waar je ook 

vandaan komt. Dat is echte vrijheid. Dat moet de 

Europese Unie blijven beschermen. 

Kaoutar Oulichki  | 3de opvolger

Ik sta voor een Europa dat ambitie toont.  

Een Europa dat werkt voor haar burgers.  

Een Europa dat mensen kansen geeft. 

Maxim Vandekerckhove  | 4de opvolger

De financiële crisis heeft heel veel Europese 

gezinnen getroffen. Ik zet mij daarom in voor een 

menselijker en socialer Europa. 

Yana Giovanis | 5de opvolger



Ambitieus 
klimaatbeleid 
is écht sociaal 
beleid.
Daar kies ik voor.. 

Ambitieus klimaatbeleid is écht sociaal beleid. Wij willen 

dat Europa een voortrekkersrol speelt in de strijd tegen 

klimaatverandering, want daar worden we allemaal beter 

van. 

We maken Europa klimaatneutraal tegen 2050, 

investeren in 100% hernieuwbare energie en met ons 

renovatieplan zorgen we er voor dat we met z’n allen 

minder energie verbruiken. 

We richten een transitiefonds op dat mensen en regio’s 

financieel ondersteunt, zodat niemand achterblijft.

We maken werk van een Europese klimaatwet, die 

er voor zorgt dat lidstaten en bedrijven hun bijdrage 

leveren. 

We zetten in op schone lucht. We voeren een CO2-

taks in en investeren in openbaar vervoer en propere 

wagens. 
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Een Europa dat creativiteit en innovatie stimuleert.

Een Europa waar we zorg dragen voor elkaar en het klimaat. Waar je recht 

hebt op een deftig loon. Die zekerheid moet Europa bieden. Ook aan wie 

actief is in de creatieve industrie, jongeren en freelancers. 

7

Een Europa dat investeert in gelijke kansen.

Europa brengt mensen samen. Ook al zijn we allemaal anders. We zijn 

allemaal Europeaan. Zeker zijn dat iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, 

gelijke kansen krijgt en zichzelf kan zijn. Ook dat is Europa. 

2

Een Europa dat zorgt voor onze kinderen.

Als jonge vader wil ik een Europa dat zorgt voor onze kinderen en hun 

toekomst. Een Europa waar geen enkel kind opgroeit in armoede. Waar 

kinderen vrij kunnen opgroeien en alle kansen krijgen. 

Een Europa 
waar geen 
enkel kind 
in armoede 
opgroeit.
Daar kies ik voor.

Dat nog steeds 1 op 5 kinderen opgroeit in 

armoede is onaanvaardbaar. Je afkomst of de 

economische situatie van je ouders mogen  

nooit een rem zijn op je eigen toekomst.  

 

Daarom wil sp.a werk maken van een Europese 

kindgarantie. Dat betekent dat we er voor zorgen 

dat elk kind in Europa recht heeft op kwaliteitsvol 

onderwijs, goede zorg, kinderopvang, een degelijk 

dak boven het hoofd en gezonde voeding. 

Daarnaast willen we ook een Europees 

minimumloon. Zo pakken we armoede op 

Europees niveau echt aan. 

Pritty
Kaur

Hannes
De Geest

Edwin
Korver

opvolger
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Een Europa dat welvaart eerlijk verdeelt. 

Europa heeft vrede en welvaart gebracht. Nu is het tijd om deze welvaart 

eerlijk te verdelen! Samen met jou wil ik dat het Europees parlement het 

voortouw neemt in de strijd voor eerlijke belastingen. 

Jurgen
Vanlerberghe
Een Europa dat investeert in uw veiligheid. 

Een Europa dat zorgt voor haar bevolking, investeert ook in veiligheid.  

Wij willen werk maken van een écht Europees veiligheidsbeleid en een  

Europees leger. Samen staan we sterker. 

Karina
Marte Pereyra
Een Europa dat kiest voor een duurzame toekomst.

We moeten echt durven kiezen voor een duurzame toekomst. Voor 

iedereen. Daarom moet Europa investeren in een duurzame economie, 

die jobs creeërt en iedereen de kans biedt op een gezonder leven. 

Een Europa 
dat jou en 
je rechten 
beschermt.
Daar kies ik voor.

Jezelf kunnen zijn. Dat vinden wij heel erg 

belangrijk. Daarom willen we dat Europa jou en je 

rechten beschermt. 

Europa moet onze gemeenschappelijke  

waarden verdedigen. Denk aan de democratie, 

de rechtstaat, het recht op vrije meningsuiting 

en de persvrijheid.

Wij willen een Europees commissaris voor 

mensenrechten die ook je persoonlijke vrijheid en 

rechten beschermt. 

Want of je nu man of vrouw bent, hetero, holebi 

of transgender, of je hier geboren bent of pas 

later hier bent komen wonen. We zijn allemaal 

Europeaan. 
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Stef
Grosjean

opvolger



Bert Anciaux

Senator

ancbert@gmail.com
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10Bert Anciaux

Pia  
Desmet

Solidariteit. Voor iedereen. 

Solidariteit is broodnodig. Meer dan ooit.  

Want enkel een solidair Europa kan een antwoord 

bieden op de sociale uitdagingen waarmee we 

vandaag worden geconfronteerd. Denk maar aan 

de aanpak van sociale dumping of het garanderen 

van deftige lonen voor wie werkt, de strijd tegen 

armoede of de opvang van gezinnen die op 

de vlucht zijn voor oorlog of vervolging. Die 

uitdagingen kunnen we enkel aan door samen 

te werken. Over de landsgrenzen heen. Wij staan 

voor een Europa met een hart voor de mensen en 

de goesting om werk te maken van een socialere, 

rechtvaardigere én vooral warmere Europese Unie. 

Pia Desmet

Federaal secretaris BBTK

PDesmet@bbtk-abvv.be

Een Europa 
zonder 
sociale 
dumping.
Daar kies ik voor.

Met de uitbuiting van mensen valt veel geld te 

verdienen. Dat bewijst sociale dumping in Europa 

elke dag. Werknemers uit Oost-Europa in de 

voeding-, bouw-, transport- en schoonmaaksector 

prijzen Belgische werknemers uit de markt en 

worden zelf in mensonterende omstandigheden 

tewerkgesteld. De strijd tegen sociale dumping is 

voor sp.a een prioriteit. 

Daarom willen we een Europese inspectiedienst 

die actief sociale dumping en fraude opspoort en 

een Europees paspoort voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen voor bedrijven. 

Bovendien moeten werknemers hun sociale 

bijdragen betalen in het land waar ze werken, niet 

in het land van herkomst. 

lijstduwer opvolgers



Monica De Coninck

Kamerlid

monicadeconinck56@gmail.com

11 Monica  
De Coninck

Ervaring voor Europa

De afgelopen jaren hebben we samen vanuit de 

Federale Kamer gestreden voor een sterke sociale 

bescherming voor werknemers, voor eerlijke 

fiscaliteit waarbij ook grote bedrijven eerlijk hun 

bijdrage betalen, tegen sociale afbraak. Maar die 

ervaring leert ons dat heel wat uitdagingen zich 

vandaag niet meer afspelen binnen de grenzen van 

één land en samenwerking vragen.

Op Europees niveau kunnen we echt het verschil 

maken en mensen opnieuw zekerheid geven. 

Op een goed loon, een sterke sociale zekerheid 

en eerlijke belastingen. Daarom zetten wij onze 

schouders onder deze jonge Europese lijst. Want 

samen maken we werk van een Europa dat er is 

voor de mensen. 

Dirk Van der Maelen

Kamerlid

dirk.vandermaelen@skynet.be
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Dirk  

Van der Maelen

vragen van grote multinationals en steeds meer 

kosten te verhalen op gewone mensen. Dat moet 

stoppen. Daarom willen wij:

Multinationals verplichten om per land 

waar zij actief zijn, te rapporteren hoeveel 

winst ze daar maken. Deze land-per-land 

rapportering vormt de basis voor de strijd 

tegen belastingontduiking en -ontwijking.  

De invoering van een minimaal effectief 

belastingtarief van 18%. Zo wordt een einde 

gemaakt aan fiscale dumping en betalen ook 

multinationals hun eerlijk deel.

Achterpoortjes sluiten door meer 

samenwerking tussen de Europese lidstaten.

Een Europese financiële Interpol om ervoor 

te zorgen dat iedereen zich aan de regels 

houdt.

Kortom: met sp.a vragen we een eerlijke bijdrage 

aan grootverdieners en multinationals en geven 

we ademruimte aan kleine zelfstandigen en 

gewone gezinnen. Zo maken we werk van eerlijke 

belastingen. Voor iedereen. 
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Een Europa 
waar ook 
bedrijven 
eerlijk 
belastingen 
betalen.
Daar kies ik voor.

Terwijl werkende mensen en gezinnen meer 

dan een kwart van hun loon spenderen aan het 

betalen van belastingen, ontduiken multinationals 

en superrijken jaarlijks 825 miljard euro aan 

belastingen in de Europese Unie.  

 

Bovendien geven lidstaten hen vaak belasting-

kortingen en fiscale voordelen in de hoop zo extra 

buitenlandse investeringen aan te trekken. 

Zo ontstaat er een fiscale race to the bottom. 

Een opbod tussen de verschillende lidstaten van 

de Europese Unie om steeds minder bijdragen te 



1. VAN BREMPT Kathleen

2. CORNILLIE Jan

3. WYNS Oona

4. AKYIL Kenan

5. MOUALLALI Nora

6. KORVER Edwin

7. KAUR Pritty

8. GROSJEAN Stef

9. VANLERBERGHE Jurgen

10. DESMET Pia

11. DE CONINCK Monica

12. VAN DER MAELEN Dirk

1. SOENS Tine

2. DE GEEST Hannes

3. OULICHKI Kaoutar

4. VANDEKERCKHOVE Maxim

5. GIOVANIS Yana

6. MARTE PEREYRA Karina

7. ANCIAUX Bert

Lijst Europa

OPVOLGERS

Stemtips

Hoe stemt u geldig?
Op 26 mei kan u stemmen voor het Europese, het federale 

en het Vlaams parlement. U stemt geldig door één of 

meerdere bolletjes rood te kleuren op de sp.a lijst.

Hoe geeft u volmacht?
U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of uw studies 

in het buitenland? Geen probleem: u kunt een kiezer naar 

keuze volmacht geven om in uw plaats te stemmen. Meer 

info hierover op het gemeentehuis of bij de sp.a-kandidaten.
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