
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITO (mei 2014) 
 

Als kiezersvereniging beleven we een heerlijke 
tijd!   

De KIESWIJZER2014 is nu gebruiksklaar in 
het Nederlands, het Frans en het Engels. 
Hieronder vindt u meer uitleg over dit prachtige 
instrument.  

Hebt u al beslist voor welke partij u gaat 
stemmen en denkt u dat Kieswijzer2014 u niets 
meer kan leren? Misschien vergist u zich en zal 
de derde bijdrage in deze Nieuwsbrief u de 
ogen openen. Als u onze zes adviezen voor 
kiezers nog niet gelezen hebt, kunt dat nog 
steeds doen! 

Terwijl we deze regels schrijven, verwelkomen 
we de duizendste kandidaat die de vragenlijst 
van de Kieswijzer heeft ingevuld. Maar we 
willen er nog méér. Kent u kandidaten? Zeg 
hun dan dat u, hoe sympathiek u ze ook vindt, 
hun bezwaarlijk een blanco cheque kunt 
geven.  

Ze gaan ons leven besturen, ze gaan beslissen 
waaraan de helft van ons (in de vorm van 
talloze belastingen betaalde) geld zal worden 
besteed. We gaan dan ook niet voor hen 
stemmen, wanneer ze niet willen antwoorden 
op dertig vragen waardoor wij hun politieke 
plannen beter leren kennen. Lees ons dossier 
over de deelname van de kandidaten. 

Er loopt een petitie waarin burgers 
doorzichtigheid eisen vanwege de kandidaten 
en de politieke verantwoordelijken. Dat is een 
symbolisch en sympathiek initiatief.  

De groep Sudpresse, die partner van 
‘WijBurgers’ is om de Kieswijzer aan de 
Franstaligen voor te stellen, maakt een 
papieren versie om te helpen bij het kiezen 
tussen de partijen. Daartoe hebben wij de 
Franstalige partijen ondervraagd. Op onze site 
kunt u hun antwoorden op 54 vragen lezen.  

De Kieswijzer2014 is een uitzonderlijk 
instrument, dat u kunt aanbevelen in uw 
kennissenkring. U kunt deze Nieuwsbrief naar 
uw vrienden laten sturen. U kunt ook onze 
Facebook-pagina WeCitizens.be “liken”.  

De politieke kandidaten hebben een 
wachtwoord nodig om hun persoonlijk profiel 
op te stellen. Gebruikers die inloggen met een 
wachtwoord, krijgen meer informatie. Indien u 
uw wachtwoord vergeten bent, vindt u 
praktische uitleg bij de F.A.Q.  

Woont u in Brussel of in een faciliteiten-
gemeente? Dan is het niet altijd even 
gemakkelijk om de bijzonderheden van uw 
kiesomschrijving te vinden. Wij geven u er hier 
een samenvatting van. 

Vindt u dat wij goede instrumenten 
ontwikkelen? Zorg er dan voor dat wij dat werk 
kunnen voortzetten. Help ons. 

 
 

Met constructieve groeten, 
Jean-Paul Pinon  

Gedelegeerd bestuurder 
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NIEUW: Kieswijzer 2014 
 

Op 1 mei 2014 werd Kieswijzer2014 online 
geplaatst door de vzw 'WijBurgers'. In 
Franstalig België is dat het enige 
stemhulpsysteem waarmee men alle 
kandidaten voor de verkiezingen van 25 mei 
nader kan bekijken. Hij is gekoppeld aan de 
Politieke Databank die al op 4 april online 
werd geplaatst door ‘WijBurgers’. 
 

De Kieswijzer is een internettool om de kiezer 
te helpen bij het maken van een beredeneerde 
keuze. Men vindt er de antwoorden van de 
kandidaten op 30 vragen die speciaal bedacht 
zijn om hun politiek profiel zichtbaar te maken. 
De kiezer kan dezelfde politieke vragenlijst 
invullen. Het stemhulpsysteem vergelijkt dan 
de politieke standpunten van de kiezer met die 
van de kandidaten en geeft elke kandidaat een 
score. Vervolgens stuurt het de kiezer een lijst 
waarop de kandidaten geklasseerd zijn volgens 
politieke affiniteit.  

Er bestaan over heel de wereld veel 
stemhulpsystemen. De meeste daarvan 
observeren enkel de partijen. Kieswijzer2014 
van ‘WijBurgers’ biedt heel wat meer. Hier  kunt 
u kennismaken met de voordelen en de 
werkwijze ervan. De Franstalige versie ervan 
staat online sedert 10 mei. 

De resultaten van de test worden getoond in de 
door de gebruiker gekozen vorm: een 
algemeen klassement van de kandidaten van 
alle partijen door elkaar, een tabel met een 
kolom per partij (waarin de partijen geklasseerd 
zijn in dalende volgorde) of een lijst met de 
score van de kandidaten van één enkele partij. 
Ze kunnen worden meegedeeld op de sociale 
netwerken. 

Kieswijzer2014 bestrijkt alle verkiezingen van 
25 mei in België, behalve (jammer genoeg, 
deze keer) die voor het Parlement van de 
Duitstalige Gemeenschap. 
 

 
 
 
 

DOSSIER: Deelname van de kandidaten 
 

Alle politieke kandidaten van eender welke 
taalgroep en partij worden uitgenodigd om deel 
te nemen. Een partij uitsluiten, zou 
ondemocratisch zijn. Eind januari heeft 
‘WijBurgers’ met alle gekende partijen contact 
opgenomen om de kandidatenlijsten op te 
vragen.  

Om de communicatie met de partijen te 
vergemakkelijken, hebben wij hun gevraagd 
een contactpersoon aan te stellen. De lijst van 
die personen of de Politieke verbindingsgroep 
is gepubliceerd. 

Wij vroegen het e-mailadres van de kandidaten 
om hun een wachtwoord te bezorgen, 
waarmee ze hun gegevens in ons systeem 
kunnen invoeren. Wist u dat verscheidene 
partijen wegens de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer weigerden ons het 
e-mailadres van hun kandidaten mee te delen? 

Wij dachten dat men van een kandidaat op de 
eerste plaats mag verwachten dat hij dicht bij 
de kiezers staat en dat de partijen van de 
kandidaten zouden eisen dat men ze minstens 
per e-mail kan bereiken…  

Aan Vlaamse kant hebben alle partijen die 
informatie gegeven. Aan Franstalige kant 
kregen we van de PS en van Ecolo geen lijst 
met het e-mailadres van de kandidaten. Voor 
MR en cdH hebben we die zelf moeten 
opstellen met de gegevens die we op hun 
website konden vinden.  

De PS, Ecolo en het cdH hebben hun 
kandidaten op de hoogte gebracht van ons 
bestaan. Maar ongeveer 80% van de 
kandidaten hebben tot op heden hun 
wachtwoord niet gevraagd.  

Op 12 mei had ‘WijBurgers’ 4000 kandidaten 
opgelijst en gevraagd om de vragenlijst in te 

http://www.wecitizens.be/nl/verkiezingen-2014/
http://directory.wecitizens.be/nl
http://www.wecitizens.be/nl/bijzonderheden-kieswijzer2014/
http://testelections2014.sudinfo.be/
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vullen voor hun parlement, namelijk het 
Europees Parlement , De Kamer , Vlaams 
Parlement en het  Brussels Parlement.  

Op dezelfde datum 
noteerde ‘WijBurgers’ 
dat al 1000 kandidaten 
hun vragenlijst hadden 
ingevuld.De duizendste 
respondent is de 
Waalse minister Philippe 
Henry. 

Als kiezer kunt u nog 
altijd kandidaten aansporen om aan de 
Kieswijzer deel te nemen. Daartoe hoeven ze 
slechts hun naam, voornaam, partij en 
e-mailadres mee te delen aan ons secretariaat 
info@WeCitizens.be .  

Indien ze de vragenlijst al hebben ingevuld (en 
akkoord gingen met de publicatie van hun 
antwoorden), kunt u dat zien in de Politieke 
Databank:  

www.PolitiekeDatabank.be > de naam van de 
kandidaat invoeren > op zijn naam klikken in de 
resultatenpagina. Dan komt u uit bij zijn 
persoonlijk profiel. Bovenaan de rechterkolom 
vindt u de banner van de Kieswijzer. Juist 
onder die banner moet een chip verschijnen 
met het opschrift: “Antwoorden op de 
Kieswijzer 2014”. Wordt die zin niet zichtbaar, 
dan heeft de kandidaat de vragenlijst niet 
beantwoord (of ons niet toegestaan die te 
publiceren). 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER: Waarom een instrument om kandidaten uit te zoeken? 
 

In elke partij zijn er personen met 
uiteenlopende politieke opvattingen. Zelfs 
indien u al weet voor welke partij u gaat 
stemmen, hebt u er belang bij de kandidaten 
uit te zoeken die politiek het dichtst bij u staan. 

Lijststemmen tellen slechts voor de helft mee 
voor wie op de eerste plaats staat. Er worden 
dus veel kandidaten gekozen via 
voorkeursstemmen. 

In (haast) alle partijen zijn er goede en 
middelmatige kandidaten op het vlak van 
beroepskwaliteiten, integriteit en zin voor het 
algemeen belang. In sommige gevallen geeft 
de ‘Politieke Databank’ informatie waardoor u 
een kandidaat beter kunt leren kennen. 
Wanneer u van Kieswijzer2014 het kandidaten-
klassement krijgt, kunt u op hun naam klikken 
om naar hun persoonlijke steekkaart in de 
‘Politieke Databank’ te gaan. 

Er bestaan dikwijls meer verschillen tussen 
kandidaten van een en de dezelfde politieke 
partij dan tussen de partijen zelf.  

Een van onze leden heeft een kiestest 
uitgevoerd voor de Europese verkiezingen. Hij 
kreeg de volgende uitslag: zes partijen hadden 
allemaal een quotering tussen 57% en 53%. 
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In onze Kieswijzer2014 kregen we voor 
sommige configuraties quoteringen die 
uiteenliepen van 35% tot 80% op dezelfde lijst. 

Wanneer er voorkeursstemmen worden 
uitgebracht op goed uitgezochte kandidaten, 
weerspiegelt de samenstelling van de 
parlementen beter de meningen van de 
kiezers. 

 

 

 

TER OVERWEGING 
“Het volk verleent zijn gunst, maar geeft nooit zijn vertrouwen.” RIVAROL, Uitspraken en aforismen 

“Omdat ons stelsel de belangen van de massa dient en niet enkel die van een minderheid, noemt men 
het democratisch...” PERICLES, aangehaald door Thucydides, Geschiedenis van de Peloponnesische 
oorlog, II, 37 

“Liefde voor democratie is liefde voor gelijkheid.” MONTESQUIEU, De geest van de wetten, V, 3 

“Strikt genomen heeft er nooit echte democratie bestaan en zal die ook nooit bestaan.” Jean-Jacques 
ROUSSEAU, Het maatschappelijk verdrag, III, 4. 

“Wanneer men er in een koninkrijk meer baat bij heeft gunsten te winnen dan zijn plicht te doen, is 
alles verloren.” MONTESQUIEU, De geest van de wetten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le  
 
 

Een sovjetrechter lacht zich een ongeluk.  
- Wat is er met jou?, vraagt een collega hem.  
- Ik hoorde zopas een grap om je mee dood te lachen! 
- Laat eens horen!  
- Onmogelijk. Ik heb juist drie jaar gegeven aan degene die ze vertelde. 
 
Uittreksels uit vragen op Radio Yerevan:  
- U zegt steeds dat alles opperbest gaat, maar ik heb niets in mijn koelkast! 

- Eenvoudig. Je hoeft er slechts je radio in te zetten. 

HUMOR 
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