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Persmededeling: 

 De KiesWijzer voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 

 

 

In samenwerking met Metro en Knack, publiceert WijBurgers op 4/10/2018, een 

stemhulpsysteem, KiesWijzer genaamd. Deze applicatie heeft als doel de kiezer de 

kandidaten van zijn gemeente te leren kennen en inzicht te krijgen in hun politieke 

standpunten. De KiesWijzer staat open voor alle kandidaten en kieslijsten, maar het kan 

alleen zichtbaarheid verlenen aan degenen die eraan deelnemen. Een grote verbetering 

ten opzichte van de reclameborden van de goede oude tijd! 

 

De KiesWijzer heeft een dubbele functie: toegangspoort tot de profielpagina van kandidaten 

in uw gemeente; vergelijker van kandidaten. De KiesWijzer begeleidt u naar het profiel van 

de kandidaten in PoliticiansOnline, de grootste publiek toegankelijke database, die informatie 

biedt over Belgische politici, en die al meer dan 16.000 personen of kieslijsten telt. 
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PoliticiansOnline 

Dankzij de databank PoliticiansOnline kan de verkiezingskandidaat zichzelf voorstellen en 

zichtbaarheid krijgen. De kiezer zal zien of de pagina vol is en of de kandidaat 'transparant' 

wil zijn. WijBurgers kan alleen aanbevelen om voor transparante kandidaten te stemmen. 

WijBurgers geeft zes tips aan kiezers: Stem voor individuen; Stem enkel voor transparante 

kandidaten; Kies voor de kandidaten die het best aansluiten bij uw politiek profiel; Vorm u 

een idee van de professionele competentie en integriteit van de kandidaat; Stem indien 

mogelijk voor meerdere, goed gekozen kandidaten; Bespreek het resultaat van uw onderzoek 

rond u. 

De verkiezingscampagnes moderniseren 

Het is tijd om verder te gaan dan de logica van reclameborden, die niets anders dan een foto 

(soms opnieuw bewerkt, niet altijd recent) bieden, als filter om diegenen te selecteren aan wie 

we de toekomst van de gemeente zullen toevertrouwen. Wat pamfletten betreft, een ding is 

zeker: ze genereren een massa afval. Ze bieden zelden een overzicht, een basis voor 

vergelijking van kandidaten. 

De vergelijker 

De vergelijker van de KiesWijzer is een krachtig hulpmiddel voor het vinden van de 

kandidaten die onze ideeën het best delen. Dit "matching"-systeem op basis van een 

vragenlijst is beschikbaar voor alle gemeenten waar ten minste zes kandidaten deelnemen aan 

de oefening. Het systeem vergelijkt de politieke standpunten van de kiezer met die van de 

kandidaten en geeft een score aan elke kandidaat. Vervolgens krijgt de kiezer de lijst met 

kandidaten in volgorde van politieke gezindheid. Door op de naam van een kandidaat te 

klikken, opent de gebruiker de webpagina waarop de kandidaat onder meer zijn vier politieke 

prioriteiten en drie persoonlijke successen kan aangeven.  

De KiesWijzer ontwikkeld door vzw WijBurgers en verspreid via een consortium van 

meerdere media, Metro en Knack, is het enige hulpmiddel in België dat toelaat om de 

kandidaten te vergelijken (en niet alleen de partijen of lijsttrekkers). De tool is beschikbaar op 

de website van de mediapartners of op die van WijBurgers (www.KiesWijzer2018.be). 

Bericht aan de kandidaten! 
Opdat de KiesWijzer een kandidaat kan opgeven in de rangschikking aan de kiezer moet de 

kandidaat wel de vragenlijst van de KiesWijzer hebben ingevuld. WijBurgers neemt een 

aantal initiatieven om kandidaten in haar databank op te nemen, maar het is in de eerste plaats 

de verantwoordelijkheid van de kandidaten zelf om zich in te schrijven.  

Een dynamisch proces 

Buiten van de datum van de verkiezingen, is er geen deadline voor de registratie van 

kandidaten. Aangezien het vergaren van data doorgaat tot de dag van de verkiezingen, heeft 

de kiezer er baat bij om de raadpleging na 10 oktober te (her)doen. 

http://www.wecitizens.be/nl/tips_voor_de_kiezer/
http://www.wecitizens.be/nl/inschrijvingsformulier-voor-nieuwe-kandidaten/
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Financiering van de KiesWijzer 
WijBurgers draagt de kosten van de tool. Ze heeft daarvoor geen enkele subsidie ontvangen. 

Hoewel het grootste deel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers, worden burgers 

verzocht om het initiatief te steunen. Giften kunnen gestort worden op het nummer: BE16 

7350 3219 3274.  

Over WijBurgers 
WijBurgers positioneert zich als Test-Aankoop van de kiezer, Wikipedia van politici, instituut 

voor burgerschapsvorming en observatorium van het openbaar bestuur. WijBurgers 

ontwikkelt tranparantietools, waarmee zij wilt bijdragen tot meer vertrouwen tussen de burger 

en de politici. Een twintigtal verenigingen zijn effectief lid, waaronder Test-Aankoop.  

  

Brussel, 4 oktober 2018.  

http://www.wecitizens.be/docs-fr/M02-NousCitoyens.pdf
http://www.wecitizens.be/nl/

