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1 Context, motivering 

1.1 Wat is politieke doorzichtigheid? 

Doorzichtigheid is het beste verweermiddel tegen corruptie. Het is dan ook geen wonder dat de 
voornaamste organisatie die corruptie bestrijdt, "Transparency International” heet. Men kan 
betreuren dat de Belgische tak van die NGO, Transparency Belgium, niet sterker is.  

Politieke doorzichtigheid gaat over de openheid binnen de overheidsinstellingen, maar ze is moeilijk 
meetbaar. Wanneer men de overeenstemming wil onderzoeken tussen verklaringen en concrete 
verwezenlijkingen, vergt het toetsen van doorzichtigheid zware investeringen. Dat geldt niet voor de 
formele doorzichtigheid die kan worden gemeten aan het openbare karakter van de informatie, zoals 
de inzage van administratieve dossiers, het vermelden van de redenen waarom beslissingen werden 
genomen enz. 

In theorie werd 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 te Washington gevestigde Sunlight Foundation ijvert wereldwijd voor grotere doorzichtigheid op 
parlementair vlak, meer bepaald door middel van “open data”. Een van de aspecten van de moderne 
democratie is immers de toegankelijkheid van de informatie via het internet en de mogelijkheid om 
die te downloaden in de vorm van bruikbare computerformaten.  

Vrijwillige doorzichtigheid blijkt uit 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, voortdurend en geüpdatet.  

1.2 Het belang van doorzichtigheid 

Hoe kan men zonder doorzichtigheid vertrouwen stellen in openbare mandatarissen? Democratie 
bloeit in de mate waarin alle informatie vrij rondgaat 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 de productie bevorderen van informatie met veel toegevoegde waarde. Informatie 
die geen voldoening schenkt, interesseert het publiek immers niet. Hoe minder vraag er naar is, hoe 
minder men kan investeren in het voortbrengen van informatie. 

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. 
Het verstrekken van informatie dient dus voor een groot deel om de kiezer daarop voor te bereiden 
en om hem instrumenten te geven 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. Het moeilijkst om in te schatten is integriteit. 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 politiek 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.  

http://www.transparencybelgium.be/
http://sunlightfoundation.com/
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Het publiceren van een vergelijkende beoordeling kan de partijen er waarschijnlijk toe aanzetten om 
hun doorzichtigheidsniveau te verbeteren. De partijen die de meeste punten halen, zullen daarop 
prat kunnen gaan. Niemand staat graag bekend als een slechte leerling inzake doorzichtigheid. 

Wanneer er een kloof bestaat tussen de politiek en de burger, dan kan het vertrouwen niet worden 
hersteld zonder doorzichtigheid. 

1.3 Het belang van de partijen 

De partijen hebben zoveel macht, dat de meeste waarnemers ons systeem als een particratie 
beschouwen. WijBurgers kent geen betere manier dan partijen om regeringen te kunnen vormen. 
We moeten goed georganiseerde partijen hebben om die rol te kunnen spelen. 

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

Volgens Transparency International “hebben de politieke partijen in de Europese landen de kleinste 
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 werd uitgevoerd in het kader van onderhavig onderzoek, wees een deelnemer 
erop dat de partijen werden opgericht krachtens het recht van vereniging en dat derden zich niet 
mochten bemoeien met de interne organisatie van een partij, maar dat dit de zaak van de leden 
ervan was. Wel gaf hij toe dat de massale financiering van de partijen door de Staat een openbare 
controle wettigde. Maar volgens hem diende men veeleer de overheidsfinanciering af te schaffen en 
zo voorrang te geven aan hun vrijheid van handelen (zonder externe controle).  

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

Of we dat nu leuk vinden of niet: de partijen hebben in 2014 overheidssteun ontvangen ten belope 
van 70,7 miljoen euro. Dit bedrag is trouwens in 2014 aanzienlijk gestegen. Tot nader bericht zijn er 
dus wel degelijk redenen om doorzichtigheid te eisen. 

Zelfs indien de partijen geen overheidssteun zouden krijgen, dan nog zou het streven van WijBurgers 
verantwoord zijn. De leden van een partij doen er immers goed aan een gespecialiseerde derde zoals 
WijBurgers te raadplegen om sommige aspecten van het beheer van hun partij te evalueren. Een 
onderneming doet een beroep op een (externe) bedrijfsrevisor om de juistheid van de rekeningen te 
beoordelen. De aldus door derden uitgeoefende controle doet geen afbreuk aan de vrijheid van 
handelen van de partij en haar leden. Hij versterkt integendeel de leden door hun informatie van 
goede kwaliteit te verstrekken. 

1.4 De grenzen van onze evaluatie 

Aangezien dit onderzoek de eerste door WijBurgers uitgevoerde evaluatie van de partijen was, zijn 
we voorzichtigheidshalve begonnen met het nagaan van de vrijwillige en formele doorzichtigheid van 
de partijen, dat wil zeggen van hun inspanning om informatie te publiceren die nuttig is voor het 
publiek. 

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

file:///C:/Users/Jean-Paul/Downloads/2012_ENISRegionalPolicyPaper_PoliticalPartyIntegrity_EN.pdf
http://www.wecitizens.be/fr/le-financement-des-partis/
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Zoals gezegd in § 5.2, blijkt uit de door ons uitgevoerde peiling dat het niet altijd gemakkelijk is om 
het onderscheid te maken tussen doorzichtigheid en inhoud. Ons onderzoek evalueert de 
doorzichtigheid, maar niet de kwaliteit van wat door de partijen wordt voorgelegd. We begrijpen dat 
sommige burgers 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 
doorzichtigheid van partijen, musea, universiteiten enz. Sedert vijf jaar publiceert ze onderzoeken 
van de doorzichtigheid van politieke partijen.  

Die beperken zich tot het analyseren van op de partijsites gepubliceerde informatie. In 2016 
gebruiken ze een “checklist” met 28 indicatoren, waaraan ze hetzelfde gewicht toekennen.  

Voor het analyseren van de doorzichtigheid op het internet, vertrekken ze van twee criteria:  

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

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

Elke indicator geeft recht op één punt, maar enkel wanneer de 4 bovengenoemde beginselen in acht 
worden genomen. Een partij kan bijvoorbeeld haar financiële rekeningen publiceren, maar wanneer 
die niet over het jongste boekjaar gaan, dat is het update-beginsel niet gerespecteerd en krijgt de 
partij geen punt voor die indicator. Nog een voorbeeld: een politieke partij kan het curriculum vitae 
publiceren van sommige personen die deel uitmaken van het partijbureau, maar ze publiceert niet de 
CV’s van alle leden. In dat geval krijgt de partij geen punt voor die indicator, aangezien ze niet 
voldoet aan het volledigheidsbeginsel. Met andere woorden: de vier beginselen moeten in acht 
worden genomen voor alle indicatoren. 

Bij het publiceren van de resultaten, worden de partijen in drie categorieën ondergebracht: 
doorzichtig, doorschijnend en ondoorzichtig. Om tot de categorie van de “doorzichtige” 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 van de “doorzichtige”. 

Nog steeds in Spanje voert de in 2001 opgerichte “Civio” analyses uit van de doorzichtigheid 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 drie jaar een Doorzichtigheidsindex van de Politieke Partijen.  

Net zoals in Spanje beperken ze zich tot het observeren van de internetsite van de partij en kennen 
standaard hetzelfde gewicht toe aan alle indicatoren. Dankzij een internettoepassing kan de 

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/
http://www.civio.es/
http://www.thelocal.es/20140708/spains-parties-slammed-over-lack-of-transparency-pp-psoe
http://www.chiletransparente.cl/
http://www.chiletransparente.cl/itpp16/
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gebruiker het betrekkelijke gewicht van de indicatoren wijzigen en dus een geïndividualiseerde index 
maken. 

De methodologie is in zoverre veranderd, dat ze nu 35 indicatoren bevat, die onderverdeeld zijn in 
drie domeinen, die we weergeven in bijlage 2. 

Elke indicator wordt geëvalueerd in drie opzichten, namelijk: 
i. Inhoud = maximum 5 punten (geschikte informatie op toegankelijke plaatsen) 
ii. Formaat = maximum 1 punt (geschikte formaten die het gebruik en de toegang 
vergemakkelijken) 
iii. Update-datum = 1 punt (indien de update-datum wordt vermeld) 

De methodologie is dus minder binair dan die van de 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 in Chili veel indicatoren betrekking hebben op bepalingen die deel uitmaken van 
de statuten, eventueel aangevuld door huishoudelijke reglementen. Zelf vermijden we vragen die 
automatisch ook deel uitmaken van de statuten, tenzij het van belang lijkt dat de informatie ook 
afzonderlijk wordt gepubliceerd (zonder dat de mensen moeten gaan zoeken in de statuten).  

 

3 Onze aanpak 

3.1 Uitvoerders 

WijBurgers heeft naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 in België een Kieswijzer 
gemaakt. Dat initiatief werd door de Europese Commissie als voorbeeld genoemd in haar verslag van 
27 maart 2014 aan het Europees Parlement. Op minder dan één maand werd de Kieswijzer 63.000 
geraadpleegd. 

WijBurgers komt op voor sommige 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. Ze 
wordt gecontroleerd door het Wetenschappelijk Comité en door de verbindingspersonen van de 
politieke partijen. 

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

De partijsites werden geanalyseerd door dhr. Jacques Pringalle, licentiaat in de economische 
wetenschappen, en gereviseerd door de projectleider. 

Het journalistieke deel wordt verzorgd door Jan Walraven, journalist bij Apache.be.  

De activiteit van WijBurgers wordt wetenschappelijk gevalideerd door een Comité dat bestaat uit 
twee universiteitsprofessoren in de politieke wetenschappen en uit één journalist ; de samenstelling 
ervan staat op de site. 

 

3.2 Open constructieve aanpak 

Dit initiatief werd voorgelegd aan het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek. Na 
onderzoek door de jury, heeft dat fonds een subsidie van € 4500 toegekend voor de Nederlandstalige 
luik van het onderzoek. 

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/
http://www.wecitizens.be/nl/wie-zijn-wij-2/organen/
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Om de communicatie met de partijen te vergemakkelijken, heeft WijBurgers deze laatste gevraagd 
een verbindingspersoon aan te stellen. Alle partijen die minstens één volksvertegenwoordiger 
hebben in minstens één parlement, hebben zo iemand aangesteld. De lijst van de 
verbindingspersonen staat op onze site. 

Een vergadering met de Nederlandstalige verbindingspersonen vond plaats op 19/7/2016 en met de 
Franstalige op 15/7/2016. Bij die gelegenheid werden de partijen ingelicht over de methodologie en 
ontvingen ze hun voorlopige evaluatiefiche. Ze kregen meer dan twee maanden tijd om hun 
eventuele opmerkingen mee te delen. 

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

 

4 Geraadpleegde informatiebronnen 

De doorzichtigheid wordt geëvalueerd op basis van informatie die beschikbaar is op drie sites.  

4.1 De site van de partij 

Voor communicatie kunnen de Facebook-pagina van de partij en de nieuwsbrief belangrijk en zelfs 
nog belangrijker zijn dan de officiële partijwebsite. Voor doorzichtigheid menen wij echter dat de 
website de toetssteen is en bijgevolg beperken we onze analyse daartoe. Op de website kan de 
informatie volgens een zo goed als onbeperkte boomstructuur worden georganiseerd. Zonder in te 
boeten aan gebruiksvriendelijkheid voor het grote publiek, 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, 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.   

Onze analyse onderzoekt geen informatie van voorbijgaande aard, waaronder de activiteiten-
kalender bijvoorbeeld. In termen van zichtbaarheid heeft de soort geanalyseerde informatie haar 
plaats op de website, zelfs als die ook elders wordt verspreid. 
 

4.2 De Politieke Databank 

Dankzij haar omvang en haar unieke functionaliteiten is de Politieke Databank toonaangevend voor 
doorzichtigheid in verband met de politieke actoren. 

Die volledig openbare databank bevat immers politieke actoren van alle kanten: de 3 Gewesten van 
het land, de volksvertegenwoordigers uit de 7 parlementen, de partijen en andere instellingen, de 
belangrijkste plaatselijke verkozenen (alle provinciale gedeputeerden, burgemeesters, eerste 
schepenen, OCMW-voorzitters). Ze wordt ongeveer 10.000 keer geüpdatet per maand. In juli 2016 
telde ze meer dan 6500 actoren. 

Dankzij de structuur van dit instrument kan daarin een grote hoeveelheid uiteenlopende en voor het 
grote publiek interessante informatie worden opgeslagen en geraadpleegd: contactgegevens, CV, 
mandatenlijst, politieke prioriteiten, persoonlijke successen, opinies (die worden uitgedrukt in de 
vorm van antwoorden op een vragenlijst), persoonlijk profiel (leeftijd, geslacht, taal enz.).  

Elke politicus krijgt een toegangscode waarmee hij zijn profiel direct en op een beveiligde manier kan 
bijwerken. WijBurgers neemt het initiatief er de openbaar beschikbare gegevens in over te schrijven. 
Maar het is de politicus zelf die beslist om bij te dragen aan de doorzichtigheid door de lege 
rubrieken in te vullen. Hij mag zelfs sommige aanwezige inlichtingen verwijderen. 

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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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 twee verplichtingen niet nakomen: het indienen 
van de mandatenlijst en het aangeven van het vermogen. Bovendien slaat Cumuleo de gegevens op 
sedert 2004. 

 

5 Methodologie 

De methodologie, die gebaseerd is op buitenlandse voorbeelden, werd goedgekeurd door ons 
wetenschappelijk comité, dat wijst op de moeilijkheid om de ideale weging van de evaluatie-
indicatoren te maken. 

 

5.1 Weging van de indicatoren 

Het voordeel van een op het observeren van de gepubliceerde informatie gebaseerde informatie, is 
de objectieve aard van de analyse, die door eender wie kan worden gecontroleerd. Dit zijn de 
informatiecategorieën: 

 De wijze waarop de partij zichzelf definieert 

 De statutaire werking van de partij 

 De organisatie 

 De doorzichtigheid van de politieke mandatarissen die lid zijn van de partij 

 De politieke activiteit 

 De financiën van de partij 

In bijlage 1 staat de weging die aan elke indicator wordt gegeven. Door die weging trachten we aan 
elk criterium het gewicht toe te kennen dat de gemiddelde burger eraan geeft. Het ligt bijvoorbeeld 
voor de hand dat de bekendmaking van de financiële toestand van de partij in de ogen van het 
publiek meer gewicht heeft 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 eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, werd genoemd in 
verband met de “Panama Papers”, heeft hij als reactie daarop zijn belastingaangiften over de jongste 
boekjaren gepubliceerd. Dat gebaar van doorzichtigheid heeft veel effect gehad. Toch betekent dit 
niet dat veel mensen die documenten zijn gaan inkijken. 

Voor zover 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. 

WijBurgers bereidt oplossingen voor de toekomst voor: een grondiger peiling van de bevolking en/of 
een webtoepassing waarmee iedereen de weging kan veranderen. 

 

5.2 Informele peiling 

Het zou ideaal zijn een grootschalige bevolkingspeiling te kunnen uitvoeren om zo objectief mogelijk 
te kunnen bepalen wat het gewicht van elke indicator is. Voor zover we het weten, werd dergelijke 
wetenschappelijke oefening niet uitgevoerd in België en WijBurgers had onvoldoende middelen om 
het in 2016 te doen.  

http://www.cumuleo.be/
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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 over 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 doorzichtigheid 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: het publiceren van een deontologische code (2.2) en het 
geven van informatie over contacten met lobbygroepen (5.3). De weging voor het publiceren van de 
statuten hebben we een beetje verlaagd (2.1). Twee indicatoren hebben we samengevoegd: “wijzen 
voor het aanstellen van de voorzitter” et “wijzen voor het aanstellen van de partijleiders”. Enkele 
redundante indicatoren hebben we geschrapt:  

 “het bedrag van de bijdrage”, dat 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 6.1 (publiceren van de 
geconsolideerde jaarrekeningen). 

 

5.3 De vier kwaliteiten van gepubliceerde informatie 

De op de partijsite gezochte informatie, wordt in vier opzichten geanalyseerd: 

 Het bestaan van de informatie (op de partijsite) 
Wanneer de informatie niet op de partijsite staat, zal de evaluatie van de volgende aspecten 

ook onvermijdelijk negatief zijn. Wanneer er slechts weinig informatie wordt gepubliceerd, 

zal de evaluatie 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 

open toegankelijke deel).  Zie tevens § 4.1. 

 Volledigheid 
Deze evaluatie straft informatie die niet volledig is, zoals een lijst van leidinggevenden die 
niet alle leden van het bestuur omvat. Uit de in hoofdstuk 6 gegeven uitleg kan blijken welke 
inhoud nodig is om te kunnen stellen dat de informatie volledig is. 

 Gemakkelijke toegang 
Wanneer men zich moet registreren of een code invoeren, dan wordt de toegang niet als 
“gemakkelijk” beschouwd. Dat geldt ook wanneer men een buitensporig lange weg moet 
afleggen of een zeer groot document moet doorzoeken om de gewenste informatie te 
vinden. Wanneer men de informatie met twee muisklikken vindt, dan zal de quotering het 
hoogst zijn. Drie muisklikken leveren een middelmatige quotering op (50%). 

http://www.wecitizens.be/nl/rating-van-de-politieke-partijen-inzake-transparantie-peiling/
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 Updates 
Wanneer een informatie sinds meer dan een jaar voorbijgestreefd is, wordt het “updaten” 
negatief beoordeeld. Voor financiële informatie rekent men één jaar na het afsluiten van het 
boekjaar. 

Voor elke van die verschillende invalshoeken is de evaluatie normaal gesproken binair: 0 of 1. 

 

5.4 Het belang van de kwaliteit van de personen die tot de partij behoren 

Een partij is waard wat haar mandatarissen waard zijn. Het is dus logisch dat men een partij 
beoordeelt naar 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 de politieke 
kandidaten. De partij heeft zelf meer mogelijkheden om het kaf van het koren te scheiden. Wanneer 
een onbekwame of corrupte kandidaat veel voorkeursstemmen haalt, zou men de kiezers een gebrek 
aan onderscheidingsvermogen kunnen aanwrijven. Maar de kiezer meent dat het de partij is, die in 
de fout ging door op de lijst kandidaten te plaatsen die onvoldoende waarborgen inzake 
bekwaamheid en integriteit bieden.  

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 gegeven aan de criteria uit groep 4 (doorzichtigheid van de 
mandatarissen). 

 

5.5 De categorieën 

Naargelang de in % uitgedrukte index worden de partijen in drie categorieën ingedeeld:  

 Doorzichtig: 75% of meer. 

 Doorschijnend: 50 tot 75%. 

 Ondoorzichtig: minder dan 50%.  

 

6 De evaluatie-indicatoren 

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

6.1 De wijze waarop de partij zichzelf definieert 

1.1 Doelstellingen 

Deze rubriek omhelst:  

 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: 
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Dit deel beantwoordt in principe aan het verkiezingsprogramma. Het is de bedoeling 
er een samenvatting van te geven.  

 De strategie: 
De manier waarop men de nodige invloed kan verwerven om de politieke 
doelstellingen te verwezenlijken: electorale strategie, bondgenootschappen, 
burgerlijke opvoeding enz. Om volledig te zijn, zou men ook de doelstellingen ter 
zake moeten vermelden. 

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 publiek 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 op vandaag? Wie waren de voornaamste stichters? Wat heeft ze verwezenlijkt 
en welke nederlagen leed ze? De evolutie van de verkiezingsuitslagen in de loop der jaren. 

Het zou goed zijn zo men beschikte over een kalender met de belangrijkste feiten sedert de 
oprichting van de partij tot op de publicatiedatum. 

1.3 Aantal leden 

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

als volledig worden beschouwd, wanneer ze vermeldt hoeveel leden er de jongste jaren 

bijkwamen en afvielen en wanneer ze aangeeft hoe de leden geografisch en naar geslacht en 

leeftijd gespreid zijn. Tevens verduidelijken of er meerdere categorieën van leden zijn. 

Logischerwijs evolueert het aantal leden voortdurend. Daarom moet het exacte aantal leden, 

in regel met de bijdragen op een wel bepaalde datum, worden doorgegeven.  

 

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, van de 
bevoegdheid en de werkingsregels ervan, van de procedure voor het aanstellen en afzetten 
van de bestuurders, van hun rechten en plichten enz. Wie aansluit bij een partij, heeft er 
belang bij die regels te kennen. 

2.2 Deontologische code 

Terwijl alle organisaties (ondernemingen, stichtingen, verenigingen enz.) voor hun handelingen 
moeten worden geleid door een reeks juridische regels en goede bestuurpraktijken, moeten 
politieke partijen, die door hun voorstellen en hun kandidaten een land willen besturen, zich 
voorbeeldig gedragen op dat gebied. 

Codes van goed bestuur trachten dikwijls de op internationaal niveau aanbevolen goede 
bestuurspraktijken toe te passen op een of andere speciale instelling. Die codes zijn al zeer 
goed ingeburgerd in de wereld van de (grote) ondernemingen.  
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De deontologische regels vindt men dikwijls terug in verscheidene documenten: de statuten, 
een huishoudelijk reglement, een ondernemingshandvest, een code voor “corporate 
governance”, een deontologische code enz. Om als gemakkelijk toegankelijk te worden 
beschouwd, moet de deontologische code een ander document zijn dan de statuten, ook al 
kan hij naar de statuten verwijzen. Indien de deontologische code het resultaat is van regels 
die zich in andere documenten bevinden, zal men van oordeel zijn dat hij niet gemakkelijk 
toegankelijk is, zelfs indien die documenten dat op zichzelf wel zijn. 

Onder de volgende titels zullen we ons buigen over diverse aspecten van de werking van de 
instelling. Onderhavige indicator mikt in het bijzonder op de gedragsnormen voor de actoren 
van de partij, namelijk de ethische beginselen. 

Onlangs kwamen er verscheidene gevallen in het nieuws van buitengewoon hoge erelonen 
voor prestaties van advocaten of consultants die aan politieke lobbying doen voor 
privégroepen. Hoewel de wet geen regels oplegt voor dat soort bezoldigingen, kan een 
deontologische code de grenzen van het fatsoen vastleggen. Een deontologische code kan 
bijvoorbeeld ook bepalen of een mandataris als consultant mag worden betaald in organen die 
vallen onder zijn voogdij of onder die van zijn familieleden of van de overheidsinstelling die hij 
leidt of leidde.  

Opdat een code als volledig zou worden beschouwd, moet hij de plichten inzake ijver en 
loyaliteit van de leden bepalen, meer bepaald de partijdiscipline die van toepassing is op de 
stemmingen in het parlement, op het regelen van belangenconflicten en het cumuleren van 
mandaten, op de bezoldiging van activiteiten die onrechtstreeks verband houden met politieke 
mandaten en op het eventueel afstaan van een deel van de bezoldiging aan de partij; hij moet 
erop wijzen dat de regels inzake geheimhouding bij de uitoefening van een openbaar mandaat 
ook van toepassing zijn op de interne partijcommunicatie enz. Het lijkt niet overbodig eraan te 
herinneren dat openbare mandatarissen ook voorbeeldig de wet moeten naleven.  

2.3 Onlineprocedure 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).  

2.4 Wijzen voor het aanstellen van de voorzitter en van de leidinggevende functies 

Deze kwestie is zo belangrijk, dat er op de site een uitleg voor het “groot publiek” dient te 
staan, eventueel met verwijzing naar de artikelen van de statuten waarin men de details 
ervan vindt. 

Om volledig te zijn, moet die informatie vermelden wie de voorstellen doet en wie de 
beslissingen neemt. Hoe stelt men zich kandidaat, door wie en hoe worden de kandidaturen 
beoordeeld?  

2.5 Wijzen voor het opstellen van de kieslijsten 

Zoals we hebben gezegd in onze bijdrage over dat onderwerp, heeft de kiezer omzeggens 
geen enkele invloed op de keuze van de uitverkorenen onder de kandidaten van de partij. 
Het devolutieve effet van de kopstem neutraliseert de door de kiezers uitgebrachte 

http://www.wecitizens.be/nl/a48-160114-devolution_vote_en_case_de_tete_initiatives_legislatives/
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voorkeurstemmen. Wie 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 Organisatie 

3.1 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 geeft de plaats aan van alle componenten van de partij in de ruime zin van het woord. 
Niet enkel de beslissingsorganen op de verschillende echelons van de hiërarchie, maar ook 
de randinstellingen die worden gecontroleerd door de partij, ook al hebben die een 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Men vindt daarin dus de studiedienst, de parlementaire 
politieke groepen, eventueel ook de politieke groepen in de provincieraden, de 
arrondissementsafdelingen van de partij, de structuren die het vermogen bezitten, de 
stichtingen, de culturele verenigingen enz.  

Het organogram dient om de gezagsverhoudingen te begrijpen. Het geeft aan welk soort van 
controle er wordt uitgeoefend: wie de leidinggevenden benoemt of wie de benoemingen 
bekrachtigt (door bv. een vetorecht te hebben) enz.  

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

3.2 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 het 
dagelijks werk regelt. 

Om volledig te zijn, moet men de naam van alle leden van alle organen vermelden. Zie 
voorgaande commentaar betreffende de omvang van de kwestie. 

3.3 CV van de partijleiders 

Het publiceren van de CV’s is een manier om bekendheid te geven aan de verdiensten en de 
bekwaamheden waardoor de betrokkene verantwoordelijkheden kan opnemen. Wanneer de 
CV’s volledig genoeg zijn, zal de lezer zien of er een verscheidenheid aan profielen bestaat en 
of het krijgen van meer verantwoordelijkheid gebaseerd is op bekwaamheden die blijken uit 
tastbare verwezenlijkingen.  

Het CV moet niet enkel de huidige verantwoordelijkheden vermelden, maar ook heel het 
academisch, politiek en professioneel parcours. 

3.4 CV van de ministers en parlementsleden die lid zijn van de partij 

Wat hierboven werd gezegd voor de leiders van de partij, geldt a fortiori voor degenen die 
het land besturen. 

3.5 Nieuwsbrief voor de leden 

Het tijdschrift zal waarschijnlijk elektronisch zijn. Het is niet alleen nuttig voor de 
communicatie, maar draagt gewoonlijk ook bij tot de doorzichtigheid. Men vindt er minder 
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permanente informatie, zoals de evenementenagenda. Gemakkelijke toegang betekent hier 
dat men er zich gemakkelijk kan op abonneren. Idealiter zal de site toegang geven tot een 
archief van oude nieuwsbrieven. 

6.4 Doorzichtigheid van de mandatarissen 

4.1 Vermogensverklaring 

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

De vermogensverklaring wordt ingediend onder verzegelde omslag. De burger verneemt 
niets over de vermogenstoestand. Het gaat om een vorm van doorzichtigheid 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 loyaliteit ten aanzien van de Staat.  

De punten die aan elke partij worden gegeven, laten zien in hoeverre alle 
partijmandatarissen de wetgeving eerbiedigen. De verantwoording voor dat criterium wordt 
hierboven in § 5.4 gegeven. 

Ons onderzoek is gebaseerd op de statistieken over de aangiften voor het jaar 2014. De 
aangiften voor het jaar 2015 zijn in augustus 2016 gepubliceerd, maar onze partner Cumuleo 
heeft de vereiste statistische verwerking voor ons onderzoek niet kunnen doen op het tijdstip 
waarop die werd gesloten. 

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

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

Voor de indicator “vermogensaangifte” is 4 het maximum puntenaantal.  

4.2 Mandatenaangiften 

Het commentaar is hetzelfde 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 17 punten.  

4.3 Mate van invulling van de persoonlijke profielen 

De hier gebruikte informatiebron is de Politieke Databank van WijBurgers.  

Op basis van de bezorgde informatie publiceert deze bron het doorzichtigheidsniveau van 
elke politieke speler. In bijlage 3 staan de rubrieken die worden gebruikt voor het berekenen 
van het doorzichtigheidsniveau. 

Men kan dus het statistisch gemiddelde berekenen van de doorzichtigheid van de 
mandatarissen van elke partij. Wij hebben ervoor gekozen de partij te evalueren op basis van 

http://www.cumuleo.be/
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de doorzichtigheid van de ministers, volksvertegenwoordigers en burgemeesters. De 
Politieke Databank garandeert dat ze er allemaal zijn in opgenomen.1  

Deze indicator is 17 punten waard, die worden toegekend in verhouding tot het 
doorzichtigheidspercentage, dat wil zeggen het statistisch gemiddelde van de doorzichtigheid 
van de in aanmerking genomen partijleden. 

 

6.5 Politieke activiteit 

5.1 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.2 We verwachten dus dat die analyse 
samen met het verkiezingsprogramma wordt gepubliceers en liefst in dat programma wordt 
opgenomen. 

 

5.2 Verslag over de uitvoering van het politiek programma 

Alle partijen publiceren zeker wel nieuws over hun initiatieven. We kunnen de gewone 
burger echter niet vragen om een synthese te maken, wat de partij al niet voor zichzelf zou 
doen. Als iedere vereniging wordt geacht verslag uit te brengen bij de algemene vergadering, 
dan verwachten we een gelijkaardige aanpak van de partijen. 

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

Aan eerstgenoemde vraagt men uitleg over de manier waarop ze hun verkiezingsprogramma 
zullen verwezenlijken. Voor elk thema verwacht men dus het volgende: (i) het herhalen van 
de bewoordingen van het verkiezingsprogramma, (ii) de bepalingen van het 
regeringsprogramma, (iii) de mate van verwezenlijking en de datum van uitvoering, (iv) de 
financiële implicaties, een vergelijking met de vóór de verkiezingen gemaakte budgettaire 
vooruitzichten en een verklaring van de verschillen, (v) de redenen waarom er eventueel 
geen resultaten werden geboekt.  

De oppositiepartijen hebben niet de macht 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, worden ook zij gesubsidieerd door de Staat. Voor elk thema van hun 
verkiezingsprogramma mag men volgende informatie verwachten:  

a) het herhalen van de bewoordingen van het verkiezingsprogramma 

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

Als voorbeeld kan men de Engelse traditie nemen, waar de oppositiepartijen een 
schaduwkabinet vormen met een “schaduwminister” om elke werkelijke minister van 
de regering te volgen. 

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

Databank niet of ze lid zijn van een partij. 
2Wet 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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c) de voorstellen die aan het parlement werden gedaan en de belangrijke bijdragen 

aan het parlementair werk 

We beseffen dat wetsvoorstellen vanwege de oppositie moeilijk op de agenda van de 
desbetreffende parlementaire commissies geraken. Ze hebben nochtans de 
verdienste dat ze bestaan en ze de standpunten juridisch gedetailleerd duidelijk 
maken.  

De partij kan tonen hoe dynamisch ze is en dat ze kan regeren door het vormen van 
allianties en het indienen van voorstellen die ze delen met andere partijen. 

d) de acties die werden ondernomen om het publiek te sensibiliseren. 

Het zou logischerwijze natuurlijk wenselijk zijn dezelfde oefeningen uit te voeren voor het 
Europese, het federale en het gewestelijk niveau. 

 

5.3 Informatie over de contacten met lobbygroepen 

Bij sommige instanties, 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. 

5.4 Antwoorden op politieke vragen 

De indicatoren 1.1 (politieke doelstellingen) en 5.1 (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.  

De politieke actoren krijgen veel vragen, wat betekent dat er een dialoog bestaat tussen de 
burgers en de verkozenen. Men moet erkennen dat het beantwoorden van al die vragen 
hulpmiddelen en organisatievermogen vergt.  

Het zou ideaal zijn te kunnen beschikken over de statistieken van de antwoorden die de 
partijen aan de burgers geven. Maar zulk een aanpak is niet haalbaar. De partijen hebben 
niet noodzakelijk al die statistieken. Wanneer 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: het 
antwoordniveau van de partijen op de vragen die hun worden gesteld in de Politieke 
Databank van WijBurgers. Het antwoord van de politieke actoren kan drie delen bevatten: (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 URL-link naar een lang commentaar.  

Op het ogenblik van de evaluatie bevat de Politieke Databank 76 vragen die werden 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 korte commentaren dat werd bezorgd.  

De weging bedraagt 12 punten voor de partij die alle vragen beantwoordt en daarbij telkens 
uitleg geeft. Geen enkel punt zou betekenen dat de partij geen enkele vraag heeft 
beantwoord en geen enkel commentaar heeft gegeven. 
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In deze uitgave maken we geen evaluatie van het derde deel van het antwoord, namelijk de 
URL-link naar een lang commentaar. In principe zal dat deel van de evaluatie aan bod komen 
vanaf de volgende uitgave.  

Die link bewijst een dienst aan de burger die de kwestie wil uitdiepen. Maar naast dat 
doorzichtigheidsaspect wijst die 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 andere bijdrage.  

 

6.6 Financiële informatie 

6.1 Geconsolideerde jaarrekeningen 

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

Zoals opgemerkt in onze bijdrage over de partijfinanciering, legt de wet een zekere vorm van 
doorzichtigheid op. Wij menen dat de publicatie van de resultatenrekeningen bij de 
parlementaire documenten een grote verworvenheid is. Voor wat de doorzichtigheid betreft, 
blijft het toch wenselijk dat die rekeningen ook zouden worden gepubliceerd op de site van 
de desbetreffende partijen.  

Volledigheidshalve moeten de rekeningen ook de balans bevatten, waaruit de 
vermogenstoestand van de partij blijkt.  

Weinig burgers beseffen dat ze de resultatenrekeningen van de partijen in het parlement 
kunnen vinden. Wanneer de partij die zelf zou publiceren, zou ze duidelijk tonen dat ze 
doorzichtig wil zijn. Wanneer die publicatie in verband wordt gebracht met de hieronder in 
punt 6.3 bedoelde informatie, draagt ze veel bij tot de leesbaarheid van de rekeningen en de 
toegankelijkheid van de informatie. Met die publicatie kan de aan het parlement geleverde 
informatie worden aangevuld door er de activa- en passivaposten bij te voegen volgens de 
nomenclatuur van de genormaliseerde boekhoudplannen. 

6.2 Verslag van de revisor 

De publicatie van dat verslag is belangrijk voor het principe. Dat verslag bevestigt de 
authenticiteit en de gelijkvormigheid van de gepubliceerde rekeningen. Indien het echter 
opmerkingen bevat, wordt de inhoud van dat verslag zelf ook veelzeggend. 

6.3 Beheersverslag 

Elke organisatie moet haar algemene vergadering een verslag voorleggen dat de aanvulling 
op de jaarrekeningen vormt. Door dat verslag kan men de cijfers begrijpen. Het houdt 
rekening met de meest relevante aspecten van het beheer tijdens het afgelopen boekjaar. 

 

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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Doorzichtig Open VLD 76% 

  PS 75% 

Doorschijnend Ecolo 70% 

  CD&V 61% 

  N-VA 60% 

  DéFI 55% 

  PTB- PVDA 54% 

  Groen 54% 

  sp.a 54% 

Ondoorzichtig cdH 42% 

  PP 42% 

  MR 41% 

  Vlaams Belang 40% 
 

De enigen die hun rekeningen op de website publiceren, zijn ook de drie best genoteerden . Open 
Vld, PS en Ecolo. Open Vld is de enige partij die op een duidelijke plaats op de website een verslag 
publiceert over de uitvoering van de beleidsagenda.   

De vier best genoteerde partijen zijn ook de enigen die het aantal leden vermelden. Open Vld, PS, 
Ecolo en CD&V. 

Drie van de ondoorzichtige partijen publiceren hun statuten zelfs niet: cdH, MR en Vlaams Belang! Zij 
antwoorden ook het minst op de politieke vragen die in de Politieke Databank worden gesteld: 
http://directory.wecitizens.be/nl > Geavanceerd zoeken > Toon de stellingen.  

DéFI heeft punten verloren door mandaathouders die hun mandaten niet hadden aangegeven. De 
mandaathouders van de PP bekommeren zich er het minst over om hun persoonlijk profiel in de 
Politieke Databank aan te vullen. Sp.a is de enige partij die de samenstelling van haar directieorganen 
niet op haar website publiceert. 

 

8 Conclusie 

Voor de eerste keer in België zijn de partijen op hun transparantie geëvalueerd. Het onderzoek is 
gebaseerd op buitenlandse ervaringen (in Spanje en Chili) die zich beperken tot het waarnemen van 
de aanwezigheid van informatie op de sites van de partijen. WijBurgers, dat auteur is van de 
Doorzichtigheidsindex van de politieke partijen in 2016 (DIPP16), heeft de methodologie verbeterd 
door bepaalde statistieken te gebruiken die in België beschikbaar zijn (Politieke Databank, Cumuleo). 
De twee transparantste partijen zijn Open Vld en PS. MR en Vlaams Belang zijn de minst transparante 
partijen.  

De formele transparantie die in dit onderzoek is geëvalueerd, vereist relatief weinig inspanningen 
van de partijen en draagt bij tot de kwaliteit van de interactie tussen de partij en het grote publiek. 

WijBurgers wil de partijen graag bedanken voor het constructieve contact tijdens het onderzoek. 
Ondanks de vrij korte termijn tussen de bekendmaking van de voorlopige evaluatie en de afsluiting 
van de rondvraag zijn meerdere partijen er in geslaagd om hun score gevoelig te verbeteren. Dat 
toont aan dat er binnen de politiek actoren zijn die zich werkelijk inzetten om de burger te horen. Zo 
zijn bijvoorbeeld vier partijen begonnen met informatie over hun rekeningen te publiceren.  

http://directory.wecitizens.be/nl
https://www.cumuleo.be/nl/mandataris-in-gebreke/mandatenlijst.php?taal=all&jaar=2014&partij=all
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Voor efficiënte vorderingen moet de burger ook moeite doen om zijn ideeën te structureren en zijn 
verwachtingen duidelijk te uiten. WijBurgers draagt aan dat proces bij. Om haar doelen te bereiken, 
hangt WijBurgers af van de ledenbijdragen en donaties.    

Sommige partijen zijn zich bewust geworden van de mogelijke verbeteringen en werken eraan, wat 
betere scores beduidt. Tezelfdertijd is het logisch dat de verwachtingen iedere keer nauwkeuriger en 
veeleisender worden. We willen de beste praktijken veralgemenen. We zullen zorgvuldiger nagaan of 
de deontologische code ook bepaalde inhoud vermeldt, of ook leken de rekeningen begrijpen …  

 

Jean-Paul Pinon, 14 oktober 2016 

 

 

http://www.wecitizens.be/nl/doe-mee/

