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In het kort: 

De vzw WeCitizens - WijBurgers - NousCitoyens publiceert de tweede editie van haar Doorzichtigheids-

index van de politieke partijen. Dat onderzoek kan de waarheidsgetrouwheid van de informatie niet 

verifiëren, maar meet een (formele) houding van partijopenheid ten opzichte van de burger. Défi heeft 

een grote sprong voorwaarts gemaakt en staat voorop op het gebied van transparantie. CdH heeft zich 

de grootste moeite getroost om haar transparantie verder te ontwikkelen en onderscheidt zich door 

haar aandacht voor de deontologie van de mandatarissen. N-VA is de beste scorende Vlaamse partij. 

Daarentegen zijn er genoeg partijen die nalaten o.a. hun statuten, hun laatste verkiezingsprogramma, 

hun rekeningen of het aantal leden te publiceren. 

 

1 Context, motivering 

1.1 Wat is politieke transparantie? 

Transparantie is het beste verweermiddel tegen corruptie. Het is dan ook geen wonder dat de 
voornaamste organisatie die corruptie bestrijdt, Transparency International heet. De Belgische vleugel 
van deze ngo, Transparency Belgium, is lid van WijBurgers.  

Politieke transparantie gaat over de openheid binnen de overheidsinstellingen, maar ze is moeilijk 
meetbaar. Wanneer men streeft naar overeenstemming tussen verklaringen en concrete 
verwezenlijkingen, vergt transparantie zware inspanningen. Dat geldt niet voor de formele 
doorzichtigheid die kan worden gemeten aan de modaliteiten voor de openbaarheid van de 
informatie, zoals de toegankelijkheid van administratieve dossiers, het vermelden van de redenen van 
beslissingen enz. 

Op theoretisch vlak is er al veel vooruitgang geboekt. Verscheidene wetten geven het publiek inzage 
in administratieve dossiers. In de praktijk blijkt die inzage jammer genoeg niet altijd gemakkelijk en 
wordt ze soms gewoonweg geblokkeerd.  

De in Washington gevestigde Sunlight Foundation ijvert wereldwijd voor meer transparantie op 
parlementair vlak, meer bepaald door middel van “open data”. Een van de uitdagingen van de 
moderne democratie is immers de toegankelijkheid van informatie via het internet en de mogelijkheid 
om die te downloaden in de vorm van bruikbare elektronische formaten.  

Vrijwillige transparantie is de inspanning om relevante informatie over de organisatie te verspreiden 
en te publiceren om het grote publiek er op betrouwbare wijze inzage van te geven: duidelijk, volledig, 
juist, permanent en up-to-date.  

1.2 Het belang van transparantie 

Kunnen we zonder transparantie vertrouwen stellen in openbare mandatarissen? Een democratie 
ontwikkelt zich als alle informatie erin vrij circuleert en voor iedereen toegankelijk kan worden 
gemaakt. In Zweden wordt dat beginsel zeer ruim opgevat, aangezien elke burger er bijvoorbeeld 
schriftelijk de belastingaangiften van zijn buur kan opvragen.  

WijBurgers wil een positieve spiraal op gang brengen van informatie met een hoge toegevoegde 
waarde. Informatie die geen voldoening schenkt, interesseert haar publiek immers niet. Minder vraag 
betekent minder investeringen in informatieproductie. 

http://www.transparencybelgium.be/
http://sunlightfoundation.com/
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WijBurgers verdedigt het standpunt van degene die informatie vraagt. Wij trachten informatie te 
verkrijgen en te (re)produceren in de vorm die beantwoordt aan de behoeften en de verwachtingen 
van de burgers. Een van de kerntaken van de burger is zijn stem op doordachte wijze uit te brengen. 
De informatie-inspanning is dus voor een groot deel gericht op de voorbereiding van de burger en op 
de ontwikkeling van instrumenten die hem bij het uitbrengen van zijn stem kunnen helpen. 

Een politiek kandidaat wordt het liefst gekozen op basis van drie criteria: politieke affiniteit, 
bekwaamheid en integriteit. Integriteit is het moeilijkst in te schatten. Hoewel formele doorzichtigheid 
niet borg staat voor integriteit, kan men toch stellen dat ondoorzichtigheid wijst op een gebrek aan 
integriteit. Een kiezer die de ethiek van een politieke kandidaat wil beoordelen, kan dat op eenvoudige 
wijze doen door het doorzichtigheidsniveau als eerste filter te gebruiken. 

De wet kan niet alles regelen. Op sommige gebieden hangt de mate van doorzichtigheid af van de vrije 
wil van de actoren. Dat is het geval bij politieke partijen.  

De publicatie van een vergelijkende beoordeling kan de partijen er waarschijnlijk toe aanzetten om 
hun doorzichtigheidsniveau te verbeteren. De partijen die de beste punten halen, kunnen daarvan 
gebruik maken. Iedereen wil immers een goede leerling in transparantie zijn. 

Wanneer er een kloof is tussen de politiek en de burger, is transparantie een voorwaarde voor het 
herstel van vertrouwen. 

1.3 Belang van de partijen 

De partijen hebben zoveel macht dat de meeste waarnemers ons systeem als een particratie 
beschouwen. WijBurgers kent geen betere oplossing dan de tussenkomst van partijen voor een 
regeringsvorming. We hebben nood aan goed georganiseerde partijen die die rol op zich kunnen 
nemen. 

We weten overigens dat de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 
noodzakelijk is in een gezonde democratie. Wanneer de partijen te veel macht hebben, kan dat leiden 
tot het neutraliseren van de scheiding der machten die in onze Grondwet is vastgelegd. Onze 
democratie zou dan alleen schijn zijn. 

Volgens Transparency International “hebben de politieke partijen in de Europese landen de laagste 
integriteit van alle nationale instellingen en sectoren. Ze zijn geen bakens van democratie, maar 
hebben door hun gebrek aan integriteit de mogelijkheid om ongewenste invloed uit te oefenen, de 
ethische regels te schenden en corrupt te zijn.” 

Bij een peiling die we hebben uitgevoerd in het kader van onderhavig onderzoek, merkte een 
deelnemer op dat de partijen zijn opgericht krachtens het recht van vereniging en dat derden niet 
moesten ingrijpen in de interne organisatie van de partij, die onder de verantwoordelijkheid van haar 
leden valt. Wel gaf hij toe dat de massale financiering van de partijen door de staat een openbare 
controle wettigde. Voor hem lag de oplossing eerder in bezuinigingen op de overheidsfinanciering om 
zo voorrang te geven aan de vrijheid van handelen (zonder externe controle).  

In ons artikel over de partijfinanciering hebben we vastgesteld dat de ledenbijdragen gemiddeld 3% 
van het partijbudget vertegenwoordigden. Als burgervereniging streeft WijBurgers naar een grotere 
betrokkenheid van de doorsnee burger bij het bestuur van de stad. Dat zou meer bepaald tot uiting 
moeten komen door een grotere bereidheid van de burger om een bijdrage te betalen aan de partijen 
die worden geacht hen te verdedigen. 

Of we het nu leuk vinden of niet: de partijen ontvingen in 2014 overheidssteun ten bedrage van 70,7 
miljoen euro. Dat bedrag is trouwens in 2014 aanzienlijk gestegen. Tot nader bericht zijn er dus wel 
degelijk redenen om transparantie te eisen. 

http://files.transparency.org/content/download/542/2250/file/2012_ENISRegionalPolicyPaper_PoliticalPartyIntegrity_EN.pdf
http://www.wecitizens.be/nl/le-financement-des-partis/
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Zelfs als de partijen niet door de staat zouden worden gesubsidieerd, zou de aanpak van WijBurgers 
gerechtvaardigd zijn. Leden van een partij doen er goed aan om gebruik te maken van een 
gespecialiseerde derde partij, zoals WijBurgers, om bepaalde aspecten van het bestuur van hun partij 
te beoordelen. Een onderneming doet een beroep op een (externe) bedrijfsrevisor om de conformiteit 
van de rekeningen te beoordelen. Een dergelijke controle door derden sluit de handelingsvrijheid van 
de partij en haar leden niet uit. Zij versterkt zelfs de leden door hun betrouwbare informatie te 
verstrekken. 

1.4 De grenzen van onze beoordeling 

Wij vonden het verstandig om te beginnen met het onderzoek van de vrijwillige en formele 
transparantie van de partijen, dat wil zeggen hun inspanningen om nuttige informatie voor het publiek 
te publiceren. 

We zijn ons bewust van de grenzen van die aanpak. De authenticiteit van de gepubliceerde informatie 
controleren we niet. Evenmin beoordelen we de oprechtheid. 

Uit het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd, zoals vermeld in paragraaf 5.2, blijkt dat het niet altijd 
gemakkelijk is om transparantie en inhoud van elkaar te onderscheiden. Ons onderzoek evalueert de 
transparantie, maar niet de kwaliteit van wat de partijen voorleggen. We begrijpen dat sommige 
burgers daarmee niet voldaan zijn. Daarom hopen we de middelen te vinden om later te oordelen over 
inhoudelijke aspecten zoals bijvoorbeeld het democratisch gehalte van de interne organisatie van de 
partijen. 

 

2 Ervaringen in het buitenland 

2.1 Spanje 

De “Fundación Compromiso y Transparencia” (FCyT) is gespecialiseerd in het onderzoeken van de 
transparantie van partijen, musea, universiteiten enz. Sedert zes jaar publiceert ze onderzoeken van 
de doorzichtigheid van politieke partijen.  

Zij beperken zich tot het analyseren van de informatie op partijwebsites. In 2016 gebruikten ze een 
“checklist” met 28 indicatoren, waaraan ze hetzelfde gewicht toekenden.  

Om de transparantie op het internet te analyseren, vertrekken ze van twee criteria:  

 Een formeel criterium, dat geldt voor alle indicatoren en dat uit 4 beginselen bestaat: 
zichtbaarheid, toegankelijkheid, bijwerking en volledigheid. 

 Een materieel criterium: de informatie-indicatoren. Op basis van hun ervaring zijn ze tot 28 
indicatoren gekomen die tamelijk goed lijken op de indicatoren die WijBurgers gebruikt voor 
het onderzoek van de website (zie verder onder hoofdstuk 6). 

Elke indicator geeft recht op één punt, maar alleen wanneer de 4 bovengenoemde beginselen in acht 
worden genomen. Een partij kan bijvoorbeeld haar financiële rekeningen publiceren, maar wanneer 
die niet over het laatste boekjaar gaan dan wordt het updatebeginsel niet gerespecteerd en krijgt de 
partij een nul voor die indicator. Nog een voorbeeld: een politieke partij mag het curriculum vitae 
publiceren van bepaalde personen die deel uitmaken van het partijbureau, maar ze publiceert niet de 
cv’s van alle leden. In dat geval krijgt de partij een nul voor het volledigheidsbeginsel. Met andere 
woorden: de vier beginselen moeten in acht worden genomen voor alle indicatoren. 

http://www.compromisoytransparencia.com/
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2016/06/ningun-partido-politico-es-transparente-segun-el-ranking-de-fundacion-compromiso-y-transparencia/
http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2016/06/ningun-partido-politico-es-transparente-segun-el-ranking-de-fundacion-compromiso-y-transparencia/
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Bij het publiceren van de resultaten worden de partijen in drie categorieën ondergebracht: 
transparant, doorschijnend en ondoorzichtbaar. Om tot de categorie ‘transparant’ te behoren, moet 
er aan twee voorwaarden voldaan zijn: 

 een kwantitatieve voorwaarde: slagen voor minstens 18 (twee derde) van de 28 indicatoren; 

 een kwalitatieve voorwaarde: zeker slagen voor de twee indicatoren over de partijfinanciën. 

In 2016 haalde geen enkele partij de categorie ‘transparant’. 

Ook in Spanje analyseert de in 2001 opgerichte “Civio” de transparantie van de overheidsinstellingen 
en legt de nadruk op de publicatie van de volledige agenda’s van alle ministers, 
volksvertegenwoordigers en hooggeplaatste overheidsmandatarissen. 

2.2 Chili 

In Chili is de vereniging Chile Transparente de Chileense tak van Transparency International. Ze 
publiceert sedert vier jaar een Doorzichtigheidsindex van de Politieke Partijen.  

Net zoals in Spanje beperken ze zich tot het onderzoeken van de internetsite van de partij en kennen 
standaard hetzelfde gewicht toe aan alle indicatoren.  

Elke indicator wordt in drie opzichten beoordeeld, namelijk: 
i. inhoud = maximaal 5 punten (adequate informatie op toegankelijke plaatsen) 
ii. formaat = maximaal 1 punt (adequate formaten die het gebruik en de toegang 
vergemakkelijken) 
iii. datum van bijwerking = 1 punt (indien de datum van bijwerking wordt vermeld) 

De methodologie is dus minder binair dan die van FCyT, aangezien een partij 0 tot 7 punten kan halen 
voor elke indicator. De eindscore is het gemiddelde van de 35 scores voor elke indicator en ligt dus ook 
tussen 0 en 7. 

We stellen vast dat veel indicatoren betrekking hebben op bepalingen die deel uitmaken van de 
statuten, eventueel aangevuld door huishoudelijke reglementen. Zelf vermijden we vragen die met de 
statuten overlappen, tenzij het belangrijk lijkt dat de informatie afzonderlijk wordt gepubliceerd 
(zonder dat de mensen er naar moeten zoeken in de statuten).  

 

3 Onze aanpak 

3.1 Uitvoerders 

WijBurgers vzw heeft een Kieswijzer gemaakt naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 in 
België in samenwerking met de krantengroep Sudpresse. Dat initiatief noemt de Europese Commissie 
als voorbeeld op pagina 8 van haar verslag van 27 maart 2014 aan het Europees Parlement. Op minder 
dan één maand werd de Kieswijzer 63.000 keer geraadpleegd. 

WijBurgers verdedigt bepaalde regels voor de goede werking van de democratie en blijft voor al het 
overige neutraal. Die neutraliteit staat in de statuten en in het handvest van de vereniging. Het 
wetenschappelijk comité en de verbindingspersonen van de politieke partijen zien daarop toe. 

Het hoofd van dit onderzoeksproject, Jean-Paul Pinon, burgerlijk ingenieur, was vóór hij gedelegeerd 
bestuurder van WijBurgers werd gedelegeerd bestuurder van het consultancybureau Amasco en 
directeur bij de CREG (2000-2007).  

Dhr. Jacques Pringalle, licentiaat in de economische wetenschappen, heeft de partijsites geanalyseerd. 
De projectleider heeft ze daarna gereviseerd. 

http://www.civio.es/
http://www.thelocal.es/20140708/spains-parties-slammed-over-lack-of-transparency-pp-psoe
http://www.chiletransparente.cl/
https://www.partidostransparentes.cl/
http://www.wecitizens.be/nl
http://www.wecitizens.be/nl/onze-tools/kieswijzer/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/NL/1-2014-196-NL-F1-1.Pdf
http://www.wecitizens.be/nl/wie-zijn-wij-2/handvest-2/
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Voor de wetenschappelijke validatie van haar activiteit doet WijBurgers een beroep op een comité 
waarvan de samenstelling op de site terug te vinden is. 

3.2 Open en constructieve aanpak 

Dit initiatief heeft in 2016 de steun verkregen van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere 
Journalistiek.  

Om de communicatie met de partijen te vergemakkelijken, heeft WijBurgers hun gevraagd een 
verbindingspersoon aan te stellen. Alle partijen die minstens één volksvertegenwoordiger hebben in 
minstens één parlement, hebben zulke persoon aangesteld. De lijst van de verbindingspersonen staat 
op onze site. 

De verbindingspersonen hebben begin november een voorlopig evaluatieformulier voor hun partij 
ontvangen. De antwoordtermijn verstreek op 30 november. 

In het besef dat de evaluatie zou worden bijgewerkt, konden de partijen tijdens die termijn hun 
transparantie verbeteren.  

 

4 Geraadpleegde informatiebronnen 

Transparantie wordt beoordeeld op basis van informatie op drie sites.  

4.1 Partijsite 

De Facebookpagina en de nieuwsbrief van de partij kunnen voor de communicatie belangrijke 
hulpmiddelen zijn, zelfs nog belangrijker dan de officiële partijwebsite. In termen van transparantie 
zijn we van mening dat de website de toetssteen is en bijgevolg beperken we onze analyse tot die 
bron. Op de website kan de informatie volgens een zo goed als onbeperkte boomstructuur worden 
georganiseerd. Zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid kan de site toegang verlenen tot een 
omvangrijke bibliotheek vol informatie. Normaal gezien heeft die een zoekfunctie. 

Onze analyse houdt geen rekening met informatie die wordt gepubliceerd in de pers en in 
parlementaire stukken of die door de partij wordt verspreid in de vorm van nieuwtjes. Daarentegen 
wordt een link naar een interne of externe URL wel als deel van de website aanzien.   

In onze analyse houden we geen rekening met informatie van voorbijgaande aard, waaronder de 
activiteitenkalender. Wat de zichtbaarheid betreft, heeft de soort geanalyseerde informatie haar 
plaats op de website, zelfs als die ook elders wordt verspreid. 

4.2 Politieke Databank 

Dankzij haar omvang en haar unieke functionaliteiten is de Politieke Databank toonaangevend voor de 
transparantie van politici. 

De volledig openbare databank bevat immers politieke actoren uit alle sectoren van de samenleving: 
de 3 gewesten van het land, de volksvertegenwoordigers uit de 7 parlementen, de partijen, de 
belangrijkste plaatselijke verkozenen (alle provinciale gedeputeerden, burgemeesters, eerste 
schepenen, OCMW-voorzitters). Ze wordt ongeveer 5.000 keer per maand bijgewerkt. Eind 2017 telde 
ze 8.000 actoren. 

Dankzij de structuur van dit instrument kan een grote verscheidenheid aan informatie worden 
geregistreerd en geraadpleegd, die voor het grote publiek van belang kan zijn: contactgegevens, cv’s, 
mandatenlijst, politieke prioriteiten, persoonlijke successen, opinies (die worden uitgedrukt in de vorm 
van antwoorden in een vragenlijst), persoonlijk profiel (leeftijd, geslacht, taal enz.).  

http://www.wecitizens.be/nl/wie-zijn-wij-2/organen/
http://www.wecitizens.be/nl/wie-zijn-wij-2/organen/
http://www.politiekedatabank.be/
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Iedere politicus krijgt een toegangscode waarmee hij zijn profiel direct en veilig kan bijwerken. 
WijBurgers neemt het initiatief er de openbaar beschikbare gegevens in over te nemen. Het is evenwel 
de politicus zelf die beslist om aan de transparantie bij te dragen door de lege rubrieken in te vullen. 
Hij mag zelfs sommige aanwezige inlichtingen verwijderen. 

4.3 Cumuleo 

Cumuleo is een persoonlijk initiatief van dhr. Christophe Van Gheluwe. De site geeft de lijst weer van 
de mandaten die de politieke mandatarissen moeten indienen bij het Rekenhof. Cumuleo heeft de 
middelen om vast te stellen welke mandatarissen deze twee verplichtingen niet nakomen: neerlegging 
van de mandatenlijst en de opgave van activa. Bovendien slaat Cumuleo de gegevens op sedert 2004. 

 

5 Methodologie 

De methodologie, die gebaseerd is op buitenlandse voorbeelden, is door ons wetenschappelijk comité 
gevalideerd. Het stelt vast dat het moeilijk is om de evaluatie-indicatoren op een ideale manier te 
wegen.  

5.1 Weging van de indicatoren 

Het voordeel van een beoordeling die gebaseerd is op het onderzoek van gepubliceerde informatie is 
de objectieve aard van de analyse die iedereen kan controleren. Dit zijn de informatiecategorieën: 

 de wijze waarop de partij zichzelf definieert; 

 de statutaire werking van de partij; 

 de deontologische code; 

 de organisatie; 

 de transparantie van de politieke mandatarissen die lid zijn van de partij; 

 de politieke activiteit; 

 de financiën van de partij. 

Bijlage 1 geeft de weging die aan elke indicator wordt gegeven. Door weging wordt ernaar gestreefd 
elke indicator het gewicht te geven dat de gemiddelde burger daaraan geeft. Het ligt bijvoorbeeld voor 
de hand dat het publiceren van de financiën van de partij in de ogen van het publiek meer gewicht 
verdient dan het publiceren van het historisch parcours van de partij.  

De weging hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met de frequentie waarmee de informatie wordt 
geraadpleegd. De meest gezochte informatie kunnen de contactgegevens van de partij zijn, maar dat 
betekent zelfs niet dat die moeten worden opgenomen bij de doorzichtigheidsindicatoren. Toen David 
Cameron, de voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk, werd genoemd in verband met de 
“Panama Papers”, heeft hij als reactie daarop zijn belastingaangiften van de laatste boekjaren 
gepubliceerd. Dat gebaar heeft veel effect gehad. Toch betekent dat niet dat veel mensen die 
documenten zijn gaan inkijken. 

Aangezien we onze volledige berekeningstabel publiceren, kan iedereen die dat wil de weging van de 
indicatoren wijzigen. Zo kan iedereen een geïndividualiseerde rating van de partijen berekenen. 

 

5.2 Informele peiling 

Idealiter zou er een grootschalige bevolkingsenquête moeten worden uitgevoerd om het meest 
objectieve gewicht van elke indicator te kunnen berekenen. Voor zover we daarover op de hoogte zijn, 

http://www.cumuleo.be/
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is een dergelijke wetenschappelijke oefening nog niet uitgevoerd in België en WijBurgers heeft 
momenteel onvoldoende middelen om dat op zich te nemen.  

Toch deden we een informele peiling. Tussen 1/12/2015 en 8/12/2015 heeft WijBurgers naar 10.000 
personen (onder de abonnees op de nieuwsbrief) een elektronische uitnodiging gestuurd om bij te 
dragen aan de financiering van het project en om een mening te geven op de weging van de 
indicatoren. Naast de uiteenlopende reacties waren er vijf schriftelijke antwoorden op de peiling.  

Twee personen gingen akkoord met het voorgestelde schema. Eén persoon wilde meer gewicht geven 
aan de vier laatste indicatoren over de statutaire werking. Iemand anders wilde het meeste gewicht 
toekennen aan de transparantie van de partijleden. Nog iemand anders stelde bijkomende indicatoren 
voor: 

 Is er een deontologische code voor de partijleiders? 

 Is er een vorm van “corporate governance” voor de parlementsleden? 

 Bestaat er informatie over contacten met lobbygroepen? 

 Wanneer een partij lid is van een regering, hoe zit het dan met de scheiding der machten 
(verhouding tussen de partijleden en de regering)? 

Aansluitend op die informele peiling en op de door de verbindingspersonen gemaakte opmerkingen 
hebben we nieuwe indicatoren toegevoegd: de aanwezigheid van een deontologische code en van 
informatie over contacten met lobbygroepen. De weging voor de bekendmaking van de statuten 
hebben we een beetje verlaagd (2.1). Twee indicatoren hebben we samengevoegd: “wijzen voor het 
aanstellen van de voorzitter” en “wijzen voor het aanstellen van de partijleiders”. Enkele redundante 
indicatoren hebben we geschrapt:  

 “het bedrag van de bijdrage”, die begrepen is in 2.3 (procedure om lid te worden)  

 “manieren om een lid uit te sluiten”, “bevoegdheden van de voorzitter en van het bestuur”, 
die deel uitmaken van de statuten 

 “overheidsfinanciering en schenkingen”, die vervat zijn in 7.1 (publiceren van de 
geconsolideerde jaarrekeningen). 

5.3 De drie kwaliteiten van gepubliceerde informatie 

De op de partijsite gezochte informatie wordt in drie opzichten geanalyseerd: 

 Aanwezigheid van de informatie (op de partijsite) 
Wanneer de informatie niet op de partijsite staat, zal de beoordeling van de volgende aspecten 

onvermijdelijk negatief zijn. Wanneer er maar weinig informatie wordt gepubliceerd, zal de 

beoordeling in principe negatief (en dus nul) zijn. Indien de informatie zich op een 

(bijvoorbeeld aan mandaathouders en leden) voorbehouden deel van de website bevindt, 

wordt zij niet als een deel van de geanalyseerde website beschouwd (die beperkt zich tot het 

openbaar toegankelijke deel).  Zie tevens hoofdstuk 4.1. 

 Volledigheid 
In deze beoordeling wordt onvolledige informatie bestraft, bijvoorbeeld een lijst van 
leidinggevenden waarin niet alle leden van het bestuur staan vermeld. Uit de uitleg in 
hoofdstuk 6 kan blijken welke inhoud nodig is om te kunnen stellen dat de informatie volledig 
is. 

In deze beoordeling wordt ook verouderde informatie bestraft (ouder dan een jaar). Voor 
financiële informatie rekenen we tot een jaar na afloop van het boekjaar.  

http://www.wecitizens.be/nl/rating-van-de-politieke-partijen-inzake-transparantie-peiling/
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 Gemakkelijke toegang 
Wanneer de gebruiker zich moet registreren of een code moet invoeren, dan wordt de toegang 
als moeilijker beschouwd. Dat geldt ook wanneer de gebruiker een buitensporig lange weg 
moet afleggen of een zeer groot document moet doorzoeken om de gewenste informatie te 
vinden. Wanneer de informatie in twee muisklikken kan worden gevonden, zal de quotering 
het hoogst zijn. Drie muisklikken leveren een middelmatige quotering op (50%). 

Voor elk van bovenstaande verschillende invalshoeken is de beoordeling normaal gesproken binair: 0 
of 1. 

5.4 Belang van de kwaliteit van de personen waaruit de partij bestaat 

Een partij is waard wat haar mandatarissen waard zijn. Het is dus logisch dat een partij wordt 
beoordeeld volgens de kwaliteit van haar protagonisten. Een partij is niet (enkel) een machtsapparaat, 
maar ook (en vooral) een groep personen.  

Burgers kunnen zich moeilijk een oordeel vormen over de morele integriteit van politieke kandidaten. 
De partij heeft zelf meer mogelijkheden om te schiften. Wanneer een onbekwame of corrupte 
kandidaat veel voorkeursstemmen haalt, kan de kiezer een gebrek aan onderscheidingsvermogen 
kunnen worden aangewreven. De kiezer is evenwel van mening dat de partij in de fout ging door op 
de lijst kandidaten te plaatsen die onvoldoende bekwaamheid en integriteit waarborgen.  

Voor sommigen is het de voornaamste taak van de partij om de kandidaten te selecteren volgens hun 
verdienste. Door middel van een deontologische code of door andere injuncties kan de partij invloed 
uitoefenen op de houding van haar leden. 

Daarom hebben we veel gewicht toegekend aan de criteria uit groep 3 (deontologische code) en 5 
(transparantie van de mandatarissen). 

5.5 Categorieën 

De partijen worden volgens de index in drie categorieën ingedeeld, uitgedrukt in %:  

 transparant: 70 % of meer 

 doorschijnend: 50 tot 70 % 

 ondoorzichtig: minder dan 50 % 

De bedoeling is de drempel voor de categorie “transparant” in de toekomst terug naar 75% op te 
krikken. 

5.6 Deontologie 

In de beoordeling van 2017 verdiepen we het onderwerp van deontologische regels. De schandalen 

die sinds de publicatie van onze index in 2016 in de media zijn behandeld, vereisen dat we preciezer 

te werk gaan. Net als bij de andere indicatoren beoordelen we niet de relevantie noch de 

doeltreffendheid van de door de partij gekozen koers. We merken alleen maar op dat de partij de 

kennis van deze gedragsregels vergemakkelijkt. 

Wanneer alle organisaties (bedrijven, stichtingen, verenigingen enz.) zich bij hun handelen moeten 

laten leiden door een reeks wettelijke regels en goede bestuurspraktijken, moeten politieke partijen, 

die beweren een land te besturen met voorstellen en kandidaten, op dat gebied voorbeeldig zijn. 
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Gedragscodes inzake goed bestuur zetten vaak internationaal geldende aanbevelingen om. Onder de 

vlag van de Raad van Europa is op 3 juni 2009 een gedragscode voor politieke partijen gepubliceerd.1  

In Canada is een proces aan de gang om “The Shared Code of Ethical Conduct” in Manitoba over het 

verloop van de verkiezingen te veralgemenen. 2  

De ethische code van de partij kan gedeeltelijk overlappen met de ethische code van parlementen3 of 

gemeenten4. Dat doet geen afbreuk aan het nut ervan. Het zijn namelijk de details die het verschil 

maken. Zo kan bijvoorbeeld de prioriteit van het algemeen belang boven het persoonlijk belang 

worden aangegeven. Concreter zou de volgende bepaling zijn: ‘De mandataris onthoudt zich om de 

bestuursbeslissingen te onderwerpen aan een evaluatie van de electorale impact.  Het electorale 

belang is niet het algemene belang maar dat van een bepaalde groep of persoon.’  

Deontologische regels zijn vaak terug te vinden in verschillende documenten: statuten, interne 

reglementen, bedrijfshandvesten, corporate governance codes, deontologische codes enz. Om 

gemakkelijk toegankelijk te worden beschouwd, moet de deontologische code van de partijen 

afzonderlijk van de statuten gepubliceerd zijn, ook al betekent dat dat er naar de statuten moet 

worden verwezen. Als de deontologische code bestaat uit regels in meerdere documenten wordt ze 

als moeilijker toegankelijk beschouwd, ook al zijn de documenten als zodanig wel toegankelijk. 

Om de volledigheid van de deontologische code van de partijen beter te kunnen beoordelen, 

beoordelen we de ‘hoofdstukken’ opgesomd in 6.3 afzonderlijk. 

 

6 Evaluatie-indicatoren 

Tenzij anders vermeld, dienen de indicatoren om de aanwezigheid van informatie op de partijsite te 
controleren met toepassing van een drievoudige evaluatie, zoals hierboven uitgelegd (in hoofdstuk 
5.3). 

6.1 Zelfdefinitie van de partij 

1.1 Doelstellingen 

Deze rubriek bevat:  

 De waarden:  
De ideeën en de waarden vormen de ideologische achtergrond van een partij en de 
bestaansreden van de organisatie. De band tussen de partijleden wordt juist gevoed 
door opvattingen en beginselen die men wil verdedigen en promoten op het politieke 
toneel. 

 De politieke doelstellingen: 

                                                           
1 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)021-f 
2 http://www.elections.ca/res/rec/tech/cod/pdf/code_of_ethics_f.pdf 
3 Op 19 december 2013 heeft de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers de ‘deontologische code voor de 

leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers’ goedgekeurd. We noemen hier niet de codes van de andere 

parlementen op.  
4 De VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) heeft op 25 oktober 2007 een model bekendgemaakt 

dat gebaseerd is op de deontologische code van het Vlaams Parlement, met als titel Deontologische code voor 

lokale mandatarissen inzake dienstverlening aan de bevolking.  
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Dit deel komt in principe overeen met het verkiezingsprogramma. Het is de bedoeling 
er een samenvatting van te geven.  

 De strategie: 
De manier waarop de nodige invloed kan worden verworven om de politieke 
doelstellingen te verwezenlijken: verkiezingsstrategie, bondgenootschappen, 
burgeropvoeding enz. Voor de volledigheid zouden ook de doelstellingen ter zake 
moeten worden vermeld. 

Die informatie is natuurlijk essentieel. De lage weging is enerzijds te verklaren doordat het 
eerste deel (de waarden) datgene is wat de mensen het best onthouden van het medialawaai. 
Het volk denkt dat het hier niet veel nieuws zal leren. Bovendien heeft het publiek meer 
belangstelling voor resultaten dan voor intentieverklaringen. Dat verklaart het grote gewicht 
van groep 5 van de indicatoren (over de politieke activiteit). 

1.2 Partijgeschiedenis 

Het is nuttig de oorsprong van de partij te kennen. Waarom werd ze opgericht? Welke weg 
legde ze af tot vandaag? Wie waren de belangrijkste stichters? Wat heeft ze verwezenlijkt en 
welke nederlagen heeft ze geleden? De evolutie van de verkiezingsuitslagen in de loop der 
jaren. 

Een kalender met de belangrijkste feiten vanaf de oprichting van de partij tot de datum van 
publicatie is wenselijk. 

1.3 Aantal leden 

Het aantal leden is een gegeven dat iets zegt over de vitaliteit van de partij. Die informatie 

wordt als volledig beschouwd als ze vermeldt hoeveel leden er de laatste jaren bijkwamen en 

hoeveel er bedankten en als ze aangeeft hoe de leden naar geografisch gebied, geslacht en 

leeftijd verdeeld zijn. Ze moet tevens verduidelijken of er meerdere categorieën van leden zijn. 

Logischerwijs evolueert het aantal leden voortdurend. Daarom wenst men het exact aantal 

betalende leden op een bepaalde datum te kennen. 

6.2 Statutaire werking 

2.1 Statuten 

De statuten zijn het juridisch document dat de basiswerking van een organisatie regelt. De 
statuten geven een gedetailleerde beschrijving van de voornaamste beheersorganen, de 
bevoegdheid en de werkingsregels ervan, de procedure voor het aanstellen en afzetten van 
bestuurders, hun rechten en plichten enz. Wie aansluit bij een partij, heeft er belang bij die 
regels te kennen. 

2.2 Online procedure om lid te worden 

Het is in principe in het belang van de partij het aansluiten van nieuwe leden te 
vergemakkelijken. Door die indicator erbij te nemen, zullen we kunnen nagaan of alle partijen 
die modernisering wel hebben doorgevoerd, die bestaat uit het registreren van nieuwe leden 
door middel van een op de internetsite van de partij beschikbaar elektronisch formulier. 

Om volledig te zijn, moet die procedure het bedrag vermelden van het lidgeld of de lidgelden 
(als er verscheidene ledencategorieën zijn).  
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2.3 Modaliteiten voor het aanstellen van de voorzitter en leidinggevende functies 

Deze kwestie staat gewoonlijk in de statuten. Het belang ervan verklaart dat wij dit expliciet 
controleren. 

Voor de volledigheid moet in die informatie worden vermeld wie een voorstel doet en wie er 
over beslist. Hoe stelt men zich kandidaat, hoe worden de kandidaturen beoordeeld?  

2.4 Modaliteiten voor het opstellen van de kieslijsten 

Zoals we hebben gezegd in ons artikel ter zake, heeft de kiezer maar weinig invloed op de 
keuze van de uitverkozenen uit de kandidaten van de partij. Het devolutieve effect van de 
kopstem neutraliseert de door de kiezer uitgebrachte voorkeurstemmen. Degene die de plaats 
van de kandidaten op de kieslijsten bepaalt, heeft meer macht dan alle kiezers samen.  

Hier geldt ook de opmerking die we bij de vorige indicator maakten. De kiezer moet begrijpen 
hoe de volgorde van de kandidaten op de kieslijsten tot stand komt. 

6.3 Deontologische code 

3.1 Algemene beginselen 

Ethische principes: voorbeeldigheid ten aanzien van de wet, belangeloosheid, integriteit, 
zorgvuldigheid, eerlijkheid, waardigheid, verantwoordelijkheid enz. 

Werkingssfeer van de deontologische code: welke personen, welke functies, hoelang 
(eventueel na het verlaten van het mandaat) enz. Zijn de regels van toepassing op de persoon 
of functie? Sommige regels kunnen gericht zijn op de functie, wat betekent dat de persoon er 
niet langer aan onderworpen is wanneer hij/zij de context van die functie verlaat. Het 
discriminatieverbod kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op activiteiten als openbaar 
mandataris, maar niet van toepassing zijn in een leidinggevende rol of als aanhanger van de 
partij. 

3.2 Cumuleren van mandaten 

Mogelijke beperkingen van het aantal openbare mandaten: minister, parlementslid, lokaal 
mandataris, bestuurder in een intercommunale of parastatale sector, ambtenaar, partijleider 
enz. Zijn er, wanneer mandaten worden gecumuleerd, beperkingen aan het cumuleren van 
vergoedingen? Kan de titel worden behouden zonder het ambt uit te oefenen: bijvoorbeeld 
titelvoerende burgemeester enz. 

3.3 Hernieuwing van mandaten 

Mogelijke limieten voor de verlenging van mandaten. Gaat het om het beperken van 
opeenvolgende mandaten of in het algemeen? Wordt een benoeming met nieuwe 
portefeuilles in de regering beschouwd als een hernieuwing van het mandaat? 

3.4 Belangenconflicten 

Wordt het mandaat niet voor privédoeleinden ingezet? 

Kan de mandataris deelnemen aan de besluitvorming in een zaak waar sprake is van een 
potentieel belangenconflict? Indien ja, onder welke voorwaarden?  

Zijn er grenzen aan de beroepsactiviteiten die naast het politieke mandaat worden 
uitgeoefend? Mag een openbare mandataris als advocaat of adviseur werkzaam zijn en voor 
particuliere groepen lobbyen. 

http://www.wecitizens.be/nl/a48-160114-devolution_vote_en_case_de_tete_initiatives_legislatives/
http://www.wecitizens.be/nl/a48-160114-devolution_vote_en_case_de_tete_initiatives_legislatives/
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Is het een mandataris toegestaan als adviseur te worden betaald in organen die onder zijn 
toezicht of onder toezicht staan van zijn familieleden, of van de overheidsinstelling die hij leidt 
of waar hij leiding in gaf? Is er een quarantaineperiode na afloop van de openbare mandaten? 

Zijn er activiteiten die "de eer en waardigheid" van een openbaar mandaat kunnen schaden? 

3.5 Geschenken, vergoeding 

Welk deel van zijn vergoeding moet de mandataris aan de partij afstaan? Moet de mandataris 
zijn of haar inkomsten, ontvangen geschenken en/of door derden gefinancierde reizen bij de 
partij aangeven? 

Kan de mandataris voor zijn politieke activiteit geschenken of aanvullende vergoedingen 
ontvangen? Binnen welke grenzen? 

Als een politicus die onder de deontologische code valt politiek mag lobbyen voor particuliere 
belangen, zijn er dan grenzen aan de vergoeding? 

3.6 Partijdiscipline 

Wat zijn de verplichtingen inzake ijver en trouw van partijleden, met name de partijdiscipline 
die van toepassing is op parlementaire stemmingen (of in andere instellingen)? 

Kan de mandataris een ander standpunt uiten en/of verdedigen dan het officiële standpunt 
van de partij? Is de regel dezelfde voor een kandidaat bij de verkiezing? 

De informatie die aan de instellingen van de partij moet worden doorgegeven. Hoe wordt 
vertrouwelijkheid bij de uitoefening van een openbare dienst toegepast? 

3.7 Openbare verklaringen 

Transparantie. Hoe beantwoord men vragen van politieke aard die worden gesteld door 
(vertegenwoordigers van) burgers? 

Misleidende verklaringen? Is het verplicht de feiten te verifiëren alvorens er uitspraken over 
te maken? 

Zijn persoonlijke aanvallen toegestaan? Zijn er beperkingen op de manier waarop men kritiek 
levert? Vanaf wanneer wordt kritiek laster of aansporing tot haat?   

3.8 Dienst aan het volk 

Mag de mandataris zich als bemiddelaar bij het volk presenteren? Hoe moet hij met klachten 
omgaan? Is ongevraagde dienstbetoon toegelaten ? of schijndienstbetoon, waarbij de 
mandatairs bewust maar onterecht de indruk wekt dat hij bij de goede afloop van een dossier 
daadwerkelijk tussenbeide gekome is, zonder dat de betrokken burger om een tussenkomst 
heeft gevraagd.  

Als de informatie- en begeleidingsdienst voor burgers is toegestaan of zelfs wordt 
aangemoedigd, hoe definieert die dienst zichzelf dan? Welke reclame mag er voor die dienst 
worden gemaakt? Mag de mandataris zelf bij de administratieve diensten informatie 
aanvragen om het dossier van een beschermeling op te stellen? 

Wat is het lot van interventies die gericht zijn op beïnvloeding van de besluitvorming van 
administratieve of gerechtelijke instanties of op het versnellen van een procedure of op het 
verkrijgen van een onrechtmatig voordeel? 



 
  

16/12/2017 WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens VZW DIPP17, p.14 

Winston Churchill-laan 149 1180 Bruxelles - info@wecitizens.be - www.wecitizens.be 

3.9 Nauwgezetheid 

Wordt van de mandataris verwacht dat hij een minimum aantal uren presteert? Moet de 
mandataris onderscheid maken tussen verkiezingsgebonden activiteit en het werkelijke werk 
als mandataris? 

Zijn er regels voor het bijwonen van vergaderingen die in het kader van de uitoefening van zijn 
of haar functie zijn voorzien? Indien een cumulatie van mandaten het verhindert regelmatig 
vergaderingen bij te wonen die in het kader van de uitoefening van een van de mandaten zijn 
voorzien, moet de cumulatie dan worden beëindigd? 

3.10 Verkiezingsdiscipline 

Kunnen we verkiezingsbeloften doen (al was het maar impliciet) die onrealistisch zijn of 
waarvan we weten dat ze niet zullen worden nagekomen, zelfs als we winnen? 

Mogen we (de indruk geven dat) we de kiezer vragen om zijn stem uit te brengen in ruil voor 
de geleverde diensten? 

Wordt het goede verloop van een verkiezingscampagne belemmerd, het promotiemateriaal 
van een kandidaat of concurrerende partij beschadigd of vernietigd? Wordt een dergelijk 
gekonkel van anderen getolereerd? 

Worden transacties of manipulaties vermeden die bedoeld zijn om de werkelijke 
verkiezingskosten te wijzigen?  

Worden alle achterdeurtjes vermeden om een bijdrage van de mensen te verkrijgen, of het nu 
gaat om dreigementen of rechtstreekse of onrechtstreekse beloften? 

Onthoud men zich stemmen te kopen? 

3.11 Tuchtprocedures 

Is er een deontologische commissie? Hoe werkt ze? 

Kan iemand van buiten de partij het deontologisch controleorgaan van de partij inschakelen 
met een dossier betreffende een mandataris die lid is van de partij? 

Zijn er pro-actieve controleprocedures of wordt er alleen gereageerd op klachten en/of media-
aandacht?  

Zijn partijleden verplicht om inbreuken op de gedragscode te melden?  

3.12 Sancties 

Welke sancties? Wie kan ze opleggen? 

Aangezien die aspecten in de statuten relevanter zijn, wordt ervan uitgegaan dat de informatie 

gemakkelijk terug te vinden is als ze daar gezocht moet worden. 

6.4 Organisatie 

4.1 Grafische voorstelling van de organisatie 

Het organogram is een grafische voorstelling van de structuur van een organisatie. Dat 
evaluatiecriterium is voorzien omdat de partij die zulk organigram publiceert met weinig 
moeite de leesbaarheid van haar structuren verbetert.  

Het organogram geeft plaats aan alle componenten van de partij in de ruime zin van het woord. 
Naast de beslissingsorganen op de verschillende echelons van de hiërarchie ook de 
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randinstellingen die worden gecontroleerd door de partij, ook al hebben die een afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid. Daarin staan dus de studiedienst, de parlementaire politieke groepen, 
eventueel de politieke groepen in de provincieraden, de arrondissementsafdelingen van de 
partij, de structuren die het vermogen bezitten, de stichtingen, culturele verenigingen enz.  

Het is wenselijk de verschillende afdelingen een gezicht te geven door de sleutelfiguur te 
vermelden.  

Het spreekt voor zich dat de partij gebruik kan maken van verschillende schema's om de 
interacties tussen de organen die onder de controle van de partij staan het best uit te drukken. 

4.2 Samenstelling van de beheersorganen 

Er zijn beslissingsorganen van het type “raad van bestuur” en uitvoerende organen van het 
type “directiecomité”. In sommige gevallen bevat het orgaan ook een beperkt comité dat de 
dagelijkse werkzaamheden regelt. 

Voor de volledigheid moeten de namen van alle leden van alle organen worden vermeld. Zie 
voorgaande commentaar betreffende de reikwijdte van de kwestie. 

4.3 Cv’s van de partijleiders 

Het publiceren van cv’s is een manier om bekendheid te geven aan de verdiensten en 
bekwaamheden waardoor de betrokkene verantwoordelijkheden kan opnemen. Als de cv's 
volledig genoeg zijn, zal de lezer vaststellen of er al dan niet sprake is van een diversificatie van 
profielen, of de vooruitgang van verantwoordelijkheden gebaseerd is op bekwaamheden, 
aangetoond door tastbare resultaten. 

Het cv moet naast de huidige verantwoordelijkheden ook heel het academisch, politiek en 
professioneel parcours vermelden. 

4.4 Cv’s van ministers, parlementsleden en partijleden 

Wat hierboven werd gezegd voor de partijleiders, geldt des te meer voor degenen die het land 
besturen. 

4.5 Nieuwsbrief voor leden 

Het periodiek rapport zal waarschijnlijk elektronisch zijn. Het is niet alleen nuttig voor de 
communicatie, maar draagt gewoonlijk ook bij tot meer transparantie. In het rapport staat 
tijdelijkere informatie zoals de evenementenagenda. Gemakkelijke toegang betekent hier dat 
de burger er zich gemakkelijk kan op abonneren. Idealiter zal de site toegang geven tot een 
archief van oude nieuwsbrieven. 

6.5 Transparantie van de mandatarissen 

5.1 Vermogensaangifte 

Deze indicator is gebaseerd op de op www.Cumuleo.be beschikbare informatie. 

De vermogensaangifte wordt ingediend onder verzegelde omslag. De burger verneemt dus 
niets over de vermogenstoestand. Het gaat om een vorm van transparantie van de politieke 
mandataris ten aanzien van de staat. Die wetsbepaling geeft een bijkomende 
controlemogelijkheid in geval van een eventueel gerechtelijk onderzoek wegens 
beschuldigingen van corruptie.  

Met de door Cumuleo geleverde statistieken kan worden gecontroleerd of de openbare 
mandatarissen het goede voorbeeld geven inzake trouw tegenover de staat. De punten die 
aan iedere partij worden gegeven, laten zien in hoeverre alle partijmandatarissen de 

http://www.cumuleo.be/
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wetgeving respecteren. De verantwoording voor dat criterium wordt hierboven in hoofdstuk 
5.4 gegeven. 

Ons onderzoek is gebaseerd op de statistieken over de aangiften voor het aanslagjaar 2016. 

Uit ervaring blijkt dat het aantal mandatarissen dat in orde is met de wettelijke verplichting 
gelukkig veel hoger dan 90 % ligt. Voor de transparantiequotering van de partij hanteren we 
een lineaire voortgang tussen 90 en 100 %. Wanneer dus maar 90 % van de mandatarissen van 
een partij in orde zijn met de wettelijke verplichting zal de partij de laagste quotering krijgen, 
namelijk nul. Wanneer 100 % van de mandatarissen wettelijk in orde zijn, zal de partij het 
maximum aantal punten voor die indicator krijgen.  

Normaliter zou de drempel van 90 % moeten worden verhoogd tijdens de volgende uitgaven 
van dit onderzoek. 

Voor de indicator “vermogensaangifte” is 3 het maximum puntenaantal.  

5.2 Mandatenaangiften 

De commentaar is dezelfde als voor de vorige indicator (4.1), op twee grote verschillen na: 

 de mandatenlijst is openbaar en vormt dus een kostbare informatiebron voor de 
burgers; 

 voor de indicator “mandatenaangifte” bedraagt de weging 16 punten.  

5.3 Vullingsgraad van de persoonlijke profielen 

De hier gebruikte informatiebron is de Politieke Databank van WijBurgers.  

Deze bron publiceert de mate van transparantie van elke politieke actor op basis van de 
volledigheid van de verstrekte informatie. In bijlage 3 staan de rubrieken die worden gebruikt 
voor het berekenen van het transparantieniveau. 

Het statistisch gemiddelde van de transparantie van de mandatarissen van iedere partij kan 
dus worden berekend. Wij hebben ervoor gekozen de partij te evalueren op basis van de 
transparantie van de ministers, volksvertegenwoordigers en burgemeesters. De Politieke 
Databank biedt de waarborg dat ze er allemaal zijn in opgenomen.5  

Deze indicator is 16 punten waard. Zij worden toegekend in verhouding tot het 
transparantiepercentage, dat wil zeggen het statistisch gemiddelde van de transparantie van 
de beschouwde partijleden. 

 

6.6 Politieke activiteit 

6.1 Verkiezingsprogramma 

De kiezer moet weten waartoe de partij zich verbindt. De oorspronkelijke (gedateerde) versie 
van dat programma moet minstens toegankelijk blijven tot aan de volgende verkiezingen. 

Vanaf de verkiezingen van 2019 zal het Planbureau de verkiezingsprogramma’s voor het 
federale niveau vanuit budgettair standpunt analyseren.6 We verwachten dus dat die analyse 

                                                           
5 Van sommige burgemeesters die opkwamen op een lijst van het type “Gemeentebelangen” weet de Politieke 

Databank niet of ze lid zijn van een partij. 
6Wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's 

van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
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samen met het verkiezingsprogramma wordt gepubliceerd en liefst in dat programma wordt 
opgenomen. 

 

6.2 Verslag over de uitvoering van het politiek programma 

De site waarop nieuws wordt gepubliceerd over de initiatieven van de mandatarissen van de 
politieke partij en waarop die nieuwsberichten met een zoekfunctie kunnen worden 
geselecteerd, produceert iets dat in de goede richting gaat. Het doel van dat criterium is 
evenwel om te kunnen beoordelen in hoeverre de partij voldoet aan hetgeen zij bij de 
verkiezingen heeft aangekondigd.  

We kunnen de gewone burger niet vragen om een synthese te maken, wat de partij al niet 
voor zichzelf zou doen. Aangezien iedere vereniging wordt geacht verslag uit te brengen bij de 
algemene vergadering, verwachten we een gelijkaardige aanpak van de partijen. 

Logischerwijze moet we hier een onderscheid maken tussen de partijen die deel uitmaken van 
een regering en de andere. 

Aan eerstgenoemde vragen we uitleg over de manier waarop ze hun verkiezingsprogramma 
zullen verwezenlijken. Voor ieder thema verwachten we dus: (i) een herhaling van de 
bewoordingen van het verkiezingsprogramma, (ii) de bepalingen van het regeringsprogramma, 
(iii) de mate van voltooiing en de datum van uitvoering, (iv) de financiële implicaties, een 
vergelijking met de vóór de verkiezingen gemaakte budgettaire vooruitzichten met een 
verklaring voor de verschillen, (v) de redenen waarom er eventueel geen resultaten zijn 
geboekt.  

De oppositiepartijen hebben niet de bevoegdheid om hun programma uit te voeren. Niettemin 
kunnen ze uitleggen hoe ze hun rol als oppositiepartij spelen. Net zoals de partijen die aan de 
macht zijn, krijgen zij subsidies van de staat. Voor ieder thema van hun verkiezingsprogramma 
mag de volgende informatie worden verwacht:  

a) een herhaling of samenvatting van de bewoordingen van het verkiezingsprogramma 

b) de controle die ze uitoefenen op het overheidsbeleid op dat gebied 

We kunnen ons laten inspireren door de Engelse traditie, waarbij de oppositiepartijen 
een schaduwregering vormen, waarin een schaduwminister wordt aangesteld om de 
effectieve ministers van de regering te volgen. 

c) de voorstellen aan het parlement en de belangrijke bijdragen aan het parlementaire 
werk 

We beseffen dat wetsvoorstellen vanwege de oppositie moeilijk op de agenda van de 
desbetreffende parlementaire commissies geraken. Ze hebben wel de verdienste te 
bestaan en juridische details in standpunten te verduidelijken.  

De partij kan haar dynamiek en bestuurscapaciteit demonstreren door allianties aan 
te gaan en fractieoverschrijdende voorstellen te doen. 

d) de acties om het publiek te sensibiliseren. 

Het zou logischerwijze wenselijk zijn dezelfde oefeningen uit te voeren voor het Europese, het 
federale en het gewestelijke niveau. 
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6.3 Informatie over de contacten met lobbygroepen 

Bij sommige instellingen, zoals de Europese instellingen, wordt die informatie opgelegd door 
het reglement. Dat geeft zelf aanleiding tot het opstellen van een openbaar bestand van 
instellingen waarbij men geregistreerd moet zijn om een afspraak te kunnen maken. 

6.4 Antwoorden op politieke vragen 

De indicatoren 1.1 (politieke doelstellingen) en 6.1 (verkiezingsprogramma) laten het initiatief 
aan de partijen. Zij zijn het die de omvang en de structuur van hun uiteenzetting kiezen. Uit 
ervaring blijkt dat (veel te) weinig burgers die documenten raadplegen. 

Deze indicator evalueert de manier waarop de partijen reageren wanneer de burger het 
initiatief neemt en de partijen ondervraagt over hun standpunt aangaande een welbepaalde 
kwestie.  

Politici krijgen veel vragen, wat betekent dat er een dialoog bestaat tussen de burger en de 
verkozene. We geven toe dat het beantwoorden van al die vragen hulpmiddelen en 
organisatievermogen vergt.  

Idealiter beschikten we over de statistieken van de antwoorden die de partijen aan de burgers 
geven. Zulke aanpak is evenwel niet haalbaar. De partijen beschikken niet noodzakelijk over al 
die statistieken. Als ze statistieken hebben, dan gaan die niet noodzakelijk over dezelfde 
dingen en zijn ze niet controleerbaar. 

Wij gebruiken dus een volledig controleerbare en betekenisvolle informatie: de mate waarin 
de partijen op de gestelde vragen hebben geantwoord in de Politieke Databank van 
WijBurgers. Het antwoord van de politici kan uit drie delen bestaan: (i) het eigenlijke antwoord 
op een gesloten vraag, met de mogelijkheid om te nuanceren, wat 5 mogelijkheden geeft: 
volledig akkoord, veeleer akkoord, spreekt zich niet uit, veeleer niet akkoord, helemaal niet 
akkoord; (ii) een kort antwoord van maximum 350 lettertekens; (iii) een link naar een langere 
commentaar.  

Op het ogenblik van de evaluatie bevat de Politieke Databank 80 vragen die zijn gesteld vanaf 
2014. De partij krijgt de helft van de punten wanneer ze alle vragen heeft beantwoord. De 
andere helft van de punten meet het aantal bezorgde korte commentaren.  

De weging bedraagt 12 punten voor de partij die alle vragen beantwoordt en daarbij telkens 
uitleg geeft. Nul punten zou betekenen dat de partij geen enkele vraag heeft beantwoord en 
geen enkel commentaar heeft gegeven. 

In deze uitgave beoordelen we het derde deel van het antwoord niet, namelijk de URL naar 
een lang commentaar. In principe zal dat deel van de evaluatie in de toekomst aan bod komen. 
Die link bewijst een dienst aan de burger die de kwestie wil uitdiepen, maar naast dat 
doorzichtigheidsaspect wijst de link erop dat de partij zich inspant om zelf de kwestie verder 
te onderzoeken. De link kan verwijzen naar een hoofdstuk van het verkiezingsprogramma van 
de partij, naar een krantenartikel of naar eender welke ander artikel.  

 

6.7 Financiële informatie 

7.1 Geconsolideerde jaarrekeningen 

Aangezien elke instelling die overheidssteun en privéschenkingen ontvangt om haar 
doelstellingen te verwezenlijken nauwgezet transparant moet zijn over de oorsprong en de 
bestemming van die fondsen, geldt die verplichting a fortiori voor politieke partijen.  



 
  

16/12/2017 WeCitizens – WijBurgers – NousCitoyens VZW DIPP17, p.19 

Winston Churchill-laan 149 1180 Bruxelles - info@wecitizens.be - www.wecitizens.be 

Zoals opgemerkt in ons artikel over de partijfinanciering legt de wet een zekere vorm van 
transparantie op, waarover we ons verheugen. We menen dat de publicatie van de 
resultatenrekeningen bij de parlementaire documenten een grote verworvenheid is. Voor de 
transparantie blijft het toch wenselijk dat die rekeningen ook worden gepubliceerd op de site 
van de desbetreffende partijen.  

Volledigheidshalve moeten de rekeningen ook het verslag van de revisor en de balans 
bevatten, waaruit de vermogenstoestand van de partij blijkt. De publicatie van het verslag van 
de revisor is belangrijk voor het beginsel. In dat verslag wordt de authenticiteit en de 
conformiteit van de gepubliceerde rekeningen bevestigd. Als het opmerkingen bevat, wordt 
de inhoud van het verslag ook belangrijk. 

WijBurgers wil in de toekomst een brainstormsessie met de partijen organiseren over hoe de 
rekeningen best worden worden opgesteld zodat ze begrijpbaar zijn voor het grote publiek. 

7.2 Jaarverslag 

Elke organisatie moet aan haar algemene vergadering een verslag voorleggen dat een 
aanvulling vormt op de jaarrekening. Dankzij dat verslag kan een goede interpretatie aan de 
cijfers worden gegeven. Het houdt rekening met de meest relevante aspecten van het beheer 
tijdens het afgelopen boekjaar en is een soort samenvatting van de rekeningen zelf, die meer 
dan honderd pagina’s kunnen beslaan wanneer er meerdere entiteiten worden 
geconsolideerd.  

 

7 De doorzichtigheidsindex van de partijen 

In een tabel in bijlage 4 geven we de gedetailleerde resultaten voor alle onderzochte partijen. De 
evaluatiefiches zijn op verzoek beschikbaar in Excelformaat voor de leden van WijBurgers en de 
houders van een gebruiksrecht van de Politieke Databank. 

Hieronder geven we het eindresultaat:  

http://www.wecitizens.be/nl/le-financement-des-partis/
http://www.wecitizens.be/nl/doe-mee/gift-lidgeld-en-toelating/
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Figuur 1: Doorzichtigheidsindex van de Politieke Partijen: groen=doorzichtig, geel=doorschijnend, rood=ondoorzichtig 

 

Het toegenomen gewicht van het criterium voor de publicatie van deontologische regels doet de 
eindscores dalen. Daarom hebben we de drempel van transparante partij voorlopig verlaagd tot 70%. 

 

De rangschikking in termen van evolutie 

In tegenstelling tot 2016 hebben we meer belang gehecht aan de publicatie van deontologische regels. 
Aangezien dat een probleemstelling is waaraan op de partijwebsites weinig aandacht wordt gegeven, 
heeft dat geleid tot een neerwaartse trend in de index. Figuur 2 toont het verschil tussen de 
doorzichtigheidsindex van 2017 en de index van 2016. 

Verschillende partijen zijn bezig hun website te vernieuwen: daarover kunnen we ons alleen maar 
verheugen! De resultaten van het onderzoek kunnen negatief worden beïnvloed door technische 
overgangsproblemen tussen de ene website en de andere.  
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Figuur 2: Evolutie van de score tussen 2016 en 2017. 

 

8 Analyse van de resultaten 

Op het moment dat we onze analyse schrijven, is de website van de PS gedeeltelijk buiten werking. 
Dat kan een paar onzekerheden verklaren. 

8.1 Zwakke punten 

Er zijn twee onderwerpen waarover geen enkele partij communiceert: de contacten met lobbyisten en 
het jaarverslag (dat wordt opgevat als een samenvatting van het dagelijks bestuur die een raad van 
bestuur aan de algemene vergadering voorlegt). 

Wat het verslag over de concretisering van het verkiezingsprogramma betreft, zijn er weinig goede 
samenvattingen. De meeste partijen hebben een interessante nieuwspagina met de succesvolle 
initiatieven van de mandatarissen van de partij. Als het evenwel over de zelfevaluatie van de bereikte 
resultaten gaat, begrijpen we dat die oefening niet populair is binnen de partijen. Is dat niet juist de 
beste manier om de bestaansreden van de partij te rechtvaardigen? In 2016 was Open Vld de enige 
partij die zich daarvoor inspande door middel van een dossier waarin de uitvoering van een paar 
verkiezingsbeloften waren opgenomen. Vandaag zijn het Défi, PS en Open Vld die enigszins deze weg 
inslaan. 

De partijen lijken niet gemotiveerd om de organen die zij onder hun controle hebben grafisch voor te 
stellen. Het voorbeeld van de N-VA, hoewel niet helemaal compleet, toont aan dat het mogelijk en 
interessant is. 

Minder dan de helft van de partijen vermeldt het aantal leden op hun website. Geen van hen geeft 
precieze cijfers over de evolutie van het aantal leden in volgorde van inschrijving. 

https://www.n-va.be/over-n-va/partijstructuur
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Twee partijen weigeren nog steeds hun statuten op hun website te publiceren: PTB-PVDA en Vlaams 
Belang. Vóór het onderzoek van 2016 lieten vijf partijen die publicatie achterwege. 

Over het algemeen is er amper transparantie over de deontologische regels en wanneer die regels toch 
worden gepubliceerd, zijn ze zeer onvolledig. Dat tekort van de partijen wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd door een aantal wettelijke bepalingen (bv. met betrekking tot meerdere mandaten) 
en initiatieven in sommige parlementen, die deontologische regels publiceren. CdH is duidelijk het 
verst daarin gevorderd. Slechts vier partijen hebben het over belangenconflicten: cdH, MR, PP en sp.a. 
Over de toewijding van de mandatarissen aan hun taken spreken maar drie partijen: cdH, MR en Ecolo.  

8.2 Sterke punten 

Partijen investeren voornamelijk in communicatie en publiceren allemaal een nieuwsbrief.  

Vóór ons onderzoek in 2016 publiceerde geen enkele partij haar jaarrekening op haar website. 
Vandaag zijn acht van de dertien partijen daarmee begonnen. 

Alle partijen publiceren hun verkiezingsprogramma voor 2014 (met uitzondering van PP en sp.a). 

Het aantal mandatarissen dat de lijst van mandaten niet bij de Rekenkamer indient, neemt af. 

PTB-PVDA en Défi zijn de partijen waar de mandatarissen het best samenwerken om hun persoonlijk 
dossier in de Politieke Databank aan te vullen. 

 

9 Conclusie 

Hoe beleefd zijn de partijen tegenover hun leden en de belastingbetalers die de partijen jaarlijks met 

meer dan 70 miljoen euro financieren? Dit is o.a. de betekenis van de Doorzichtigheidsindex van de 

Politieke Partijen. We zijn natuurlijk bescheiden genoeg om te erkennen dat die index zich beperkt tot 

de formele transparantie. De oprechtheid of de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie 

kunnen we niet verifiëren. Het onderzoek is evenwel nuttig omdat we hiermee een aanzienlijk tekort 

op een fundamenteel gebied aan het licht brengen. Aangezien vooruitgang in veel opzichten 

gemakkelijk te realiseren is (quick wins), biedt de werkzaamheid veel voldoening.  

Een van de rollen van de partij is het selecteren van geschikte kandidaten voor een openbaar ambt. 

Die selectie moet logischerwijs plaatsvinden op basis van competentie, maar ook op basis van 

integriteit. Die laatste kwaliteit is nog moeilijker te beoordelen als er geen ijkpunten zijn. In een klimaat 

van ontgoocheling tegenover de politieke klasse zijn deontologische regels van het allergrootste 

belang. Daarom hebben we tijdens het onderzoek van 2017 daaraan bijzondere aandacht besteed. We 

beoordelen niet de relevantie of kwaliteit van de regels. We merken alleen maar op dat er vaak geen 

gepubliceerde regels zijn en waarschijnlijk heeft de partij ze niet gedefinieerd, wat de ambitie op dat 

gebied illustreert. De proactiefste partij is cdH. 

De laatste in de transparantieranking blijft Vlaams Belang, die sinds vorig jaar niet veel is veranderd. 

Ze publiceert geen statuten, gedragsregels, partijrekeningen, aantal leden, cv’s van de partijleiders 

enz. Ze reageert niet op vragen die haar in de Politieke Databank worden gesteld. 

Défi onderscheidt zich duidelijk door haar transparantie. Niet alleen krijgt ze in 2017 de beste score, 

maar heeft ze ook een lange weg afgelegd: in één jaar tijd is ze van 55 naar 72 % gegaan! De 

duurzaamheid van de PS op de tweede plaats toont aan hoezeer de partij over grote middelen beschikt 

http://www.wecitizens.be/nl/le-financement-des-partis/
http://directory.wecitizens.be/nl
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en professioneel wordt geleid, zeker op het gebied van communicatie. De best scorende Vlaamse partij 

is N-VA. 

Wat de evolutie van de transparantie tussen 2016 en 2017 betreft, heeft het trio cdH, Défi en MR 

aanzienlijke inspanningen geleverd om de transparantie te verbeteren. Daarentegen zijn Ecolo, Open 

Vld en CD&V achteruitgegaan.  

Met weinig middelen zou WeCitizens de zoektocht naar standaarden voor partijtransparantie kunnen 

verdiepen. WeCitizens doet daartoe een beroep op schenkers.  

 

Jean-Paul Pinon, 15 december 2017 

 

 

http://www.wecitizens.be/nl/doe-mee/gift-lidgeld-en-toelating/

