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Al wat hier over gemeenten wordt geschreven, geldt ook voor provincies en steden.  

Het project beoogt de realisatie van een KiesWijzer in een Belgische gemeente waarmee inwoners 

kandidaten voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 kunnen selecteren. 

 

1. Belang van een KiesWijzer voor de lokale overheid 

 De reputatie van de gemeente staat op het spel.  

o Hoe populairder KiesWijzers worden, hoe meer de bevolking het zal waarderen dat ook de 

gemeenten die dienst aan hun kiezers aanbieden. Het is een concrete manier om aan de 

democratische vernieuwing bij te dragen.  

o Het ontbreken van een KiesWijzer zal hoe langer hoe meer worden beschouwd als een 

middel van de huidige meerderheid om aan de macht te blijven.  

 De KiesWijzer brengt de verkozenen dichter bij de burgers. 

o De kandidaten kunnen fysiek niet alle kiezers ontmoeten. De Politieke databank is een 

instrument van nabijheid. De KiesWijzer geeft rechtstreeks toegang tot de persoonlijke 

profielen van de kandidaten in de Politieke Databank (en onrechtstreeks tot de 

persoonlijke website van de kandidaat als die bestaat). De kandidaten kunnen daarin hun 

merites, behaalde resultaten en beleidsvoornemens vermelden. 

o Uw gemeente draagt de kost van verkiezingsborden. Voor een vergelijkbare prijs, krijgt u 

een een Kieswijzer die honderd maal interessanter is. Kiesmuren zijn onvermijdelijk 

onrechtvaardig, aangezien er geen plaats is voor alle kandidaten. In de Politieke databank, 

verbonden met de Kieswijzer kan elke kandidaat zich gratis voorstellen op een speciaal 

ontworpen webpagina. De inwoners zullen appreciëren als hun gemeente bij de meest 

moderne behoort. 

 

http://directory.wecitizens.be/nl/politician/virtuele-politica-666
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 De KiesWijzer is een governance-instrument voor de gemeente. 

De KiesWijzer geeft (optioneel) statistische analyses van de antwoorden die de gebruikers 

hebben gegeven. Op die manier krijgt de gemeente het resultaat van een volkspeiling over 

iedere vraag in de KiesWijzer. De nauwkeurigheid is vergelijkbaar met die van grote 

peilingbureaus, maar tegen een prijs die twintig keer lager ligt. 

 De KiesWijzer is een strategisch instrument voor alle partijen.  

De KiesWijzer kan de zogenaamde migratiestromen van kiezers tussen partijen berekenen bij 

opeenvolgende verkiezingen.  

 

2. Bijzonderheden van het voorstel van WijBurgers 

Het project is opgebouwd met een basispakket en opties. WijBurgers is beschikbaar om iedere rubriek 

te verduidelijken en/of om alle gewenste varianten te bekijken.  

Een paar voordelen van de KiesWijzer van WijBurgers: 

 verbinding met de Politieke Databank, de grootste openbaar en gratis toegankelijke databank 

met inlichtingen over politici;  

 rangschikking van de kandidaten en de partijen (lijsten); 

 mogelijkheid om talrijke kandidaten te ondervragen tegen een redelijke prijs;  

 nauwkeurige resultaten dankzij een verfijndere methodologie;  

 statistiekmodule (optioneel): peiling van de publieke opinie, verschuiving van stemmen van de 

ene partij naar de andere.  

 

3. De initiatiefnemer 

WijBurgers positioneert zich als ‘Test-Aankoop’ van de kiezer, ‘Wikipedia’ van politici, 

vormingsinstituut voor burgerschap en observatorium van het openbaar bestuur. De belangrijkste tools 

die tot op heden zijn ontwikkeld zijn de nieuwsbrief (sinds 2013), vijf KiesWijzers (in 2014), de 

Politieke Databank (sinds 2015), de Doorzichtigheidsindex van de Politieke Partijen (2016) en de 

campagnetool die aan de Politieke Databank is gekoppeld. 

Projectleider: Jean-Paul Pinon 

Voormalig directeur bij de CREG. Veel ervaring in het beheer van complexe projecten. Bv. 

uitwerking van het tienjarenplan voor gasvoorziening in België.  

Oprichter van WijBurgers (in 2012). 

 

Wetenschappelijke validatie: er is een wetenschappelijk comité opgericht: 

a) Prof. Frognier: Prof. Em. in Politieke Wetenschappen was de specialist aan de UCL voor de 

stemtesten; 

b) Prof. Poirier heeft een stemtest in het Groot-Hertogdom ingevoerd; 

c) De heer Van der Kelen, voormalig hoofd van de politieke redactie van het Laatste Nieuws, 

was één van de belangrijkste politieke commentatoren van het land. 

 

Iedere politieke partij heeft een tussenpersoon aangesteld die: 

 de betrekkingen tussen WijBurgers en de partij moet vergemakkelijken;  

 de onpartijdigheid van WijBurgers nagaat (conform het Handvest); 

 initiatieven kan suggereren. 

 

http://www.wecitizens.be/docs-nl/M01-WijBurgers.pdf
http://www.wecitizens.be/nl/nieuwsbrief-berichten/
http://www.wecitizens.be/nl/onze-tools/kieswijzer/
http://directory.wecitizens.be/nl
http://www.wecitizens.be/nl/knowledge-center-3/
http://www.wecitizens.be/nl/bericht-aan-activisten-de-nieuwe-campagnetool-is-beschikbaar/
http://www.wecitizens.be/nl/bericht-aan-activisten-de-nieuwe-campagnetool-is-beschikbaar/
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4. De KiesWijzer 

1. Methodologie 

WijBurgers stemt in met de Verklaring van Lausanne over stemtesten. 

De volgende pagina beschrijft de voordelen van onze KiesWijzer (in tegenstelling tot andere 

stemtesten). 

De regels betreffende de uitwerking van de vragenlijst van de KiesWijzer worden hier uitvoerig 

beschreven. 

Sommige vragen kunnen worden verwijderd nadat de kandidaten hebben geantwoord. Als 

iedereen hetzelfde antwoordt, is de vraag niet meer verdelend en wordt ze overbodig voor de 

KiesWijzer.  
Dit document beschrijft de wiskundige formules voor de matching. 

2. Onpartijdigheid 

Zoals in de methodologische bijlagen toegelicht, ziet WijBurgers erop toe dat de KiesWijzer 

onpartijdig is. Het instrument bevoordeelt geen enkele partij en sluit er ook geen uit.  

De gemeente bezorgt WijBurgers informatie over de inzet van de verkiezingen, de projecten van de 

gemeente en de kerncijfers van het gemeentebestuur.  

De opdrachtgever keurt de definitieve teksten van de vragenlijst en de toelichtingen goed. Hij kan niet 

verlangen dat er vooroordelen of standpunten in de toelichtingen worden opgenomen aangezien die 

onpartijdig moeten blijven. Hij kan teksten dus alleen weigeren als hij kan aantonen dat die objectieve 

fouten bevatten of partijdig zijn. Als de partijen falen om een akkoord te bereiken over de vragenlijst, 

wordt een einde gemaakt aan de overeenkomst. Om het uitgevoerde werk te vergoeden, stort de 

gemeente één derde van het afgesproken bedrag voor het basispakket plus, desgevallend, optie 1. 

 

3. Opeenvolgende schermen 

Het volgende document bevat enkele screenshots van een KiesWijzer uit 2014.  

Scherm 1 : 

logo van de gemeente (te bezorgen) 

een korte tekst waarin de KiesWijzer wordt verduidelijkt; 

link naar een toelichting met de algemene voorstelling van de KiesWijzer; 

teller die aangeeft hoeveel mensen de KiesWijzer hebben geraadpleegd. 

 

Scherm 2: 

Een scherm per vraag met: 

 de eigenlijke stelling 

 de multiple choice voor het antwoord: “helemaal akkoord”, “eerder akkoord”, “ik weet het 

niet”, “eerder niet akkoord”, “helemaal niet akkoord”; 

 het gewicht dat aan de vraag wordt toegekend: “onbespreekbaar”, “zeer belangrijk”, 

“belangrijk” of “weinig belangrijk”; 

 (optioneel) toelichting bij de vraag; 

 vergelijking van de antwoorden van de partijen; 

 het nummer van de vraag in verhouding tot het totale aantal, gevisualiseerd door een 

voortgangsbalk. 

Scherm 3 (optioneel): 

statistisch formulier 

 

file:///C:/Users/jelke.segers/Downloads/vaa-research.net/%3fpage_id=127
http://www.wecitizens.be/nl/voordelen_van_de_kieswijzer/
http://www.wecitizens.be/nl/regels_vragenlijst_kieswijzer/
http://www.wecitizens.be/docs-en/Q22-Matching_methodology.pdf
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Scherm 4: 

lijst van kandidaten met de score 

knoppen om af te drukken enz.  

Scherm 5: 

tabel met de rangschikking van de partijen 

Scherm 6: 

De gebruiker kan in de voorgaande schermen op de naam van een kandidaat of partij klikken. Hij 

krijgt dan een tabel met vier kolommen: 

 de omschrijving van de vraag; 

 het antwoord van de gebruiker 

 het antwoord van de kandidaat; 

 de uitleg van de kandidaat. 

  

Scherm 7: 

afscheid: 

mogelijkheid om de KiesWijzer bij vrienden bekend te maken via Facebook en Twitter. 

 

4. Verzamelen van antwoorden 

De gemeente bezorgt de lijsten van de kandidaten met inbegrip van de e-mailadressen. 

WijBurgers verzoekt de kandidaten en partijen met een e-mail om de vragenlijst in te vullen. 

WijBurgers kan niet waarborgen dat zij allemaal zullen antwoorden. Als een partij zelf niet reageert, 

wordt haar standpunt berekend op basis van de antwoorden van haar kandidaten. 

De ervaring van 2014 leert dat alle partijen en een derde van de benaderde kandidaten antwoorden. 

WijBurgers registreert in de Politieke Databank alle gemeenteraadsleden van uw gemeente. Naarmate 

de vragen klaar zijn, worden de mandatarissen verzocht ze te beantwoorden. Zo kunnen we hen nog zo 

ver mogelijk voor de eigenlijke verkiezingsdag ondervragen, op een moment waarop het voor hen 

wellicht nog wat rustiger is. 

Als de partij heeft geantwoord, kunnen de kandidaten daarvan kennis nemen en kunnen ze de 

antwoorden van hun partij met een eenvoudige klik kopiëren. Daarna kunnen ze de antwoorden vrij 

aanpassen. 

Tijdens de twee maanden voorafgaand aan de verkiezingen verstuurt WijBurgers wekelijks een 

herinnering aan de kandidaten die nog niet hebben geantwoord. Die e-mail bevat de hyperlink 

waarmee de kandidaat zijn antwoorden rechtstreeks in de databank van WijBurgers kan invoeren. 

5. Reclame 

De kiezers zullen over het bestaan van de KiesWijzer geïnformeerd worden via: 

 De communicatiemiddelen van de gemeente (informatieblad, web, aankondigingen) 

 De nieuwsbrief van WijBurgers (150.000 bestemmelingen in België, in 2017) 

 De pers: onze samenwerking met de grote mediabedrijven is nog niet afgerond. U kunt in uw 

bestelling een standstill-bepaling opnemen die geldt tot ten minste één grote mediagroep 

(Nieuwsblad, VTM, De Morgen, ...) uw KiesWijzer dekt.  

6. Basispakket 

Om de KiesWijzer te ontwikkelen moet WijBurgers minstens de volgende taken uitvoeren: 

 Kennisneming van de verkiezingsprogramma's  
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 Voor kleine gemeenten drie bijeenkomsten van een uur met de burgemeester (of de persoon 

die hij aanstelt), een vooraanstaand gemeenteraadslid van de oppositie en de 

gemeentesecretaris met de bedoeling duidelijk de inzet te bepalen van de verkiezingen en van 

de meningsverschillen in het bijzonder. Het aantal gesprekken stijgt naargelang de grootte van 

de gemeente. 

 Opstelling van de vragenlijst met rechtzettingen naar aanleiding van de opmerkingen van het 

gemeentebestuur.  

 Vormgeving van de KiesWijzer en de codering van de vragenlijst in het systeem.  

 Registratie van de huidige gemeenteraadsleden in het systeem. 

 Versturen van e-mails om de huidige gemeenteraadsleden te verzoeken de vragenlijst in te 

vullen.  

 Registratie van de kandidaten in het systeem.  

 Versturen van e-mails om de kandidaten te verzoeken de vragenlijst in te vullen.  

 Online-terbeschikkingstelling van de KiesWijzer. 

 Informatie over de KiesWijzer in de nieuwsbrief van WijBurgers.  

 

7. Toeslag voor (grote) steden  

WijBurgers voorziet in 20 vragen op de vragenlijst van de KiesWijzer van een provincie of een 

kleinere gemeente. Sommige vragen zijn toepasselijk op meerdere of op alle entiteiten. WijBurgers 

stelt een reserve van dergelijke vragen samen. Het idee is om hieruit zeker de helft van de vragen te 

halen.  

Voor grote steden maakt WijBurgers een langere vragenlijst (maximum 30 vragen) en meer specifieke 

vragen, wat het prijsverschil deels verklaart.  

 

5. Opties 

1. Toelichtingen 

De KiesWijzer heeft plaats voor een toelichting van maximaal 800 tekens. De toelichting is een 

belangrijk onderdeel dat de gebruiker de vraag beter doet begrijpen.  

Een goede toelichting geeft een samenvatting van: 

- definities;   

- de huidige situatie (samenvatting van de wet of de regeling …) en de context;  

- de inzet (bij voorkeur becijferd) 

 

2. Manuele invoer van de kandidatenlijsten  

De gemeente bezorgt de (ontwerpen van) kandidatenlijsten in een door WijBurgers aangemaakt 

sjabloon in Excelformaat met daarin minstens de volgende gegevens per kandidaat vermeld: naam, 

voornaam, e-mail, taal, geslacht, postcode (van privéadres), lijst, plaats op de lijst, effectief/opvolger. 

Als de gemeente de lijst niet binnen de termijn bezorgt, geeft WijBurgers de gemeente de keuze tussen 

de volgende opties:  

 De samenwerking wordt beëindigd. De gemeente betaalt de helft van de afgesproken subsidie 

(basispakket plus desgevallend optie 1) ter bezoldiging van de reeds uitgevoerde 

werkzaamheden.  

 WijBurgers stelt de lijsten zelf op tegen een nader te bepalen toeslag. 
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3. Statistiekmodule: peiling van het volk 

WijBurgers kan voor iedere vraag een peiling van de publieke opinie toevoegen.  

Dat veronderstelt dat een voldoende aantal kiezers uit iedere gemeente het statistisch formulier
1
 invult. 

De ervaring van WijBurgers in 2014 was heel positief: meer dan driekwart van de gebruikers vulde het 

statistisch formulier in. Aangezien de steekproef select is, is voor de berekeningswijze een weging van 

de antwoorden nodig.  

Als de steekproef de 400 gebruikers niet bereikt (die het statistisch formulier hebben ingevuld) dan 

wordt de module niet aangerekend wegens te benaderende resultaten.   

Peiling betreffende vraag 14 

    

      

 

peiling van 

het volk 

 

De vraag is: vraag 14 

gemiddelde 

voor alle 

antwoorden 

Helemaal mee eens 31% 

 

Onbespreekbaar 2% 5% 

Eerder ja 18% 

 

Heel belangrijk 12% 26% 

Ik weet het niet 16% 

 

Belangrijk 65% 52% 

Eerder neen 26% 

 

Weinig belangrijk 21% 17% 

Helemaal niet akkoord 9% 

 

Totaal 100% 100% 

Totaal 100% 

     

  

                                                           
1
 Nadat hij de vragenlijst heeft ingevuld, nodigt men de gebruikers van de KiesWijzer uit om enkele statistische 

vragen te beantwoorden: partij waarvoor hij in 2012 gekozen heeft, kiesintentie voor 2018, leeftijd, enz.  
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5.3 Statistiekmodule: verschuiving van stemmen tussen partijen 

Onze analyse van de kiezersstromen is geen giswerk, maar is het resultaat van een berekening die 

vergelijkbaar is met die van andere peilingen. 

Aangezien onze steekproef van respondenten niet volgens een aselecte methode is samengesteld, 

compenseren we door de categorieën van kiezers te wegen. In de praktijk baseren we onze weging 

voornamelijk op de verkiezingsresultaten (van 2012). 

In de analyse kan het standpunt van een partij worden ovegenomen:  

 

 

Partij1 61% 63% Partij1

Partij2 4% 3% Partij2

Partij3 7% 1% Partij3

Partij4 2% 20% Partij4

Partij5 5% 5% Partij5

Partij6 1% 1% Partij6

Partij7 7% 2% Partij7

Partij8 10% 2% Partij8

Andere 3% 3% Andere

2012 100% 100% 2018

TOESTROOM UITSTROOM

Partij1

2018

Partij1

2012
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Die analyses kunnen in een tabel voor alle partijen worden samengevat: 

 

 

 

6. Taken opgenomen door de gemeente 

Het basisscenario gaat ervan uit dat de gemeente de volgende taken op zich neemt:  

1. Ze bezorgt binnen een maand na de bestelling de lijst met de huidige gemeenteraadsleden in 

Excelformaat en met vermelding van minstens de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mail, 

taal, geslacht, postcode (van privéadres). 

2. Ze bezorgt informatie over de inzet van de verkiezingen, de projecten van de gemeente en de 

kerncijfers van het gemeentebestuur.  Ze antwoordt op een vragenlijst van WijBurgers bedoeld om 

de situatie van de gemeente beter te begrijpen. 

3. Ze faciliteert de contacten van WijBurgers met de directe belanghebbers bij de inzet van de 

verkiezingen. Voor de kleinere gemeenten volstaat in principe een gesprek van één uur met: de 

burgemeester of een schepen, de gemeentesecretaris, een gemeenteraadslid. Voor grotere 

gemeenten interesseert contact met de vertegenwoordigers van iedere partij (lijst) die aan de 

verkiezingen zullen deelnemen. 

4. Ze keurt de vragenlijst binnen een maand goed.  

5. Ze bezorgt de kandidatenlijsten (cf. § 5.2) binnen de week na het indienen van de lijsten. 

 

Wenselijke taken: 

6. het logo van de gemeente bezorgen; 

7. de KiesWijzer bekend maken via communicatiemiddelen van de gemeente. 

Uitstroom % berekend t.o.v. de cijfers van 2012

Oorsprong: 2012 CD&V Groen! LDD N-VA Open VLD PVDA sp.a Vl. Belang Anderen Totaal

CD&V 100%

Groen! 100%

LDD 100%

N-VA 100%

Open VLD 100%

PVDA 100%

SP.a 100%

Vlaams Belang 100%

Anderen 100%

Toestroom % berekend t.o.v. de cijfers van 2018

Oorsprong: 2012 CD&V Groen! LDD N-VA Open VLD PVDA sp.a Vl. Belang Anderen

CD&V

Groen!

LDD

N-VA

Open VLD

PVDA

SP.a

Vlaams Belang

Anderen

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bestemming: 2018

Bestemming: 2018
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7. Kost 

VZW WijBurgers kan het project uitvoeren voor gemeenten die volgende subsidie toekennen:  

Basispakket 3.050 

Opties: 

§ 5.1. Toelichting op elke vraag van de KiesWijzer 1.390 

§ 5.3. Opiniepeiling over alle vragen van de KiesWijzer 770 

§ 5.4. Statistieken verschuivingen van stemmen 770 

 

Voor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners geldt een toeslag van 2,5 % per schijf van duizend 

inwoners tussen 10.000 en 130.000 inwoners.
2
  Provincies betalen dubbel zo veel als een kleine 

gemeente. 

WijBurgers zoekt naar sponsors. De gemeente kan eveneens sponsors aanspreken. Een speciaal 

dossier voor dergelijke aanvragen staat ter beschikking. De bedragen die sponsors betalen, worden 

afgetrokken van de gevraagde subsidie. 

 

Brussel, 21 maart 2018. 

 

  

                                                           
2
 Bijvoorbeeld: voor een stad van 32.600 inwoners worden er 33 – 10 = 23 schijven geteld. De toeslag 

bedraagt 57,5 %. Het basispakket kost dan 3.050*1,575 = 4.804 euro. 
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8. Bevestiging 

 

Ondergetekende(n) : 

Voornaam, naam : … 

Functie : … 

Vertegenwoordiger van de gemeente: ... 

 

Bevestigt hiermee dat de gemeente de realisatie van een KiesWijzer zal subsidiëren, conform de 

termen van het voorstel van vzw WeCitizens – WijBurgers - NousCitoyens, dat geparafeerd en 

geannexeerd is.  

 

De contactpersoon van de gemeente voor de uitvoering van dit project is: 

Voornaam, naam : … 

Functie : … 

Postadres: ... 

Postcode en plaats: ... 

Telefoon (directe lijn): ... 

E-mail: ... 

 

Het aantal inwoners van de gemeente is: ... 

De gemeente bestelt volgende opties: 

 Optie 1 : redactie van toelichtingen op de vragen 

 Optie 2a : pre-electorale peiling: ...  dagen vóór de dag van de verkiezingen 

 Optie 2b : post-electorale peiling van de bevolking mbt de vragen van de KiesWijzer 

 Optie 3 : statistieken van de migratiestromen van kiezers tussen verkiezingslijsten 

 

Het bedrag van de subsidie is : ... 

 

De gemeente/stad/provincie stort de subsidie op WijBurgers’ rekening (zie voetnoot): 

 integraal eerstdaags  

 in drie schijven: een derde van het totaal bedrag ten laatste bij de goedkeuring van 

de vragenlijst, een tweede schijf van één derde ten laatste bij de online-

terbeschikkingstelling van de KiesWijzer en het saldo na volledige uitvoering van het 

project 

 op een andere manier : … 

 

Opgemaakt op ... 

 

(stempel en handtekening) 


