
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO (april 2014) 
 

Maak kennis met de grootste politieke 
databank van het land! In deze Nieuwsbrief 
nr. 4 stellen wij u het eerste instrument voor het 
grote publiek voor, dat door onze organisatie 
online wordt geplaatst. 

Tegelijk leggen we de laatste hand aan de 
grote Kieswijzer waarmee u uw beste 
kandidaten zult kunnen zoeken voor de drie 
verkiezingen van 25 mei aanstaande.  

Met dat project werden we reeds als voorbeeld 
genoemd in het verslag dat de Europese 
Commissie op 27 maart voorlegde aan het 
Europees Parlement. 

De Kieswijzer zal vanaf 1 mei worden 
aangeboden in samenwerking met de groep 
Sudpresse, die 618.000 franstalige lezers heeft 
(met inbegrip van de website en de digitale 
toepassingen). 

De vragenlijsten die wij zullen gebruiken om uw 
kandidaten te rangschikken zijn nu 
beschikbaar: Europees Parlement , De Kamer , 
Vlaams Parlement , Brussels Parlement. 

Onze vereniging zal haar eerste algemene 
vergadering houden op 6 mei om 17 uur, in de 
buurt van het Brusselse Zuidstation. Indien u 
geen gewoon lid bent, zal de gedetailleerde 
oproeping u op verzoek worden toegestuurd.  

Voor de regionale verkiezingen zijn de kiezers 
als volgt verdeeld: 4,8 miljoen voor het Vlaams 
Parlement, 2,5 miljoen voor het Waals 
Parlement en 0,58 miljoen voor Brussel. Dat 
maakt in het totaal 7.871.504 goede redenen 
om na te denken over wat we doen en om de 
in deze Nieuwsbrief gegeven adviezen op te 
volgen. 

De beste kandidaat is niet alleen degene die 
uw politieke overtuiging deelt, maar die ook 
bekwaam en integer is. De Kieswijzer berekent 
de politieke verwantschap van de kandidaten. 
Sommige vragen dienen ook om de integriteit 
onrechtstreeks te beoordelen. 

In deze Nieuwsbrief schetsen we ook het 
profiel van Democratie Nu!  

Dankzij u hebben we al mooie tools kunnen 
ontwikkelen. We moeten er dringend de 
bekendmaking van financieren. De impact van 
ons werk hangt af van uw bijdrage. 

 
 

Met constructieve groeten, 
Jean-Paul Pinon  

Gedelegeerd bestuurder 
 

 

 
 

FISCOFLASH 
U bent geen belastingdeskundige, maar wilt toch op de hoogte blijven van het reilen en zeilen ter 
zake. FiscoFlash geeft u een beknopt overzicht en behandelt stelselmatig het volgende: de 
belastinghervormingen, vennootschapsbelasting, personenbelasting, BTW en varia.  
Die nieuwsbrief wordt opgesteld door de in fiscaal recht gespecialiseerde advocaat Meester Laurent 
Donnay de Casteau; om met die publicatie kennis te maken, klikt u hier. 
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http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/FR/1-2014-196-FR-F1-1.Pdf
http://www.wecitizens.be/docs-nl/Q21-140417-Nl-Europe.pdf
http://www.wecitizens.be/docs-nl/Q21-140417-Nl-DeKamer.pdf
http://www.wecitizens.be/docs-nl/Q21-140417-Nl-Vlaams%20Parl.pdf
http://www.wecitizens.be/docs-nl/Q21-140417-Nl-Brussels%20Parl.pdf
http://www.wecitizens.be/fr/votre-collaboration/
http://www.wecitizens.be/Fiscoflash-Nl/FF4/FF4-140418.pdf


NIEUW: DE POLITIEKE DATABANK 
 

Vanaf 4 april is de politieke databank van 

vzw ‘WijBurgers’ online. Alle politieke 

kandidaten worden uitgenodigd om hun 

persoonlijk profiel te vervolledigen. De 

databank dient in de eerste plaats voor de 

kiezers, maar kan later ook blijven dienen 

als instrument van transparantie.  

De databank staat op www.politiekedatabank.be, 

en is eenvoudig te raadplegen door de kiezer.  

Deze zeer uitgebreide databank voorziet 

volgende rubrieken: de persoonlijke successen 

van de politici, hun politieke prioriteiten, hun 

contactgegevens, hun CV, hun mandaten, hun 

webpagina’s, hun uitslagen bij voorbije 

verkiezingen, hun antwoorden op de (nog te 

publiceren) politieke vragenlijst, links naar 

andere websites betreffende de politicus. 

Hier vindt u het persoonlijk profiel van een 

fictieve politicus om het aspect ervan te kunnen 

bekijken. 

'WijBurgers' verstuurt naar de 6000 kandidaten 

(van alle partijen) hun eigen wachtwoord en 

hen vraagt hen om vóór de verkiezingen van 25 

mei hun profiel te vervolledigen.  

Gratis toegang tot de profielen van alle 

kandidaten is beperkt tot bepaalde rubrieken. 

Om de contactgegevens, het CV en de behaalde 

verkiezingsresultaten zichtbaar te maken, moet 

men zich registreren als betalend lid.  

Lees het persbericht. 

  

 

DOSSIER: 6 TIPS VOOR DE KIEZER 
 

1. Stem voor individuen. 

2. Stem enkel voor transparante kandidaten. 

3. Kies voor de kandidaten die het best 

aansluiten bij uw politiek profiel. 

4. Vorm u een idee van de professionele 

competentie en integriteit van de 

kandidaat. 

5. Stem indien mogelijk voor meerdere, 

goed gekozen kandidaten. 

6. Bespreek het resultaat van uw onderzoek 

rond u. 

Lees meer… 

  

 
 

PROFIEL: DEMOCRATIE.NU 
Van de verenigingen die ijveren voor meer democratie, stellen we deze keer een Vlaamse 
zustervereniging voor die is voortgekomen uit de in 1995 opgerichte werkgroep WIT (Werkgroep 
Implementatie Tijdsgeest). In 2005 maakte ze deel uit van het netwerk dat de organisatie ‘Democracy 
International’ mee oprichtte. In hetzelfde jaar kreeg ze haar huidige naam. Als politiek neutrale en 
onafhankelijke vereniging heeft ze als hoofddoel het lobbyen voor de invoering in België van het 
bindend referendum op volksinitiatief. 
 
Ze kan zich inmiddels verheugen over bepaalde vorderingen op het gebied van directe democratie. 
Sinds 1995 hebben de gemeenten en provincies een wettelijk kader om niet-bindende 
volksraadplegingen te organiseren. Sinds 2013 kent Europa het systeem van burgerinitiatieven. Mits 
het verzamelen van een miljoen handtekeningen, kunnen Europese burgers de Commissie verplichten 
tot wetgevend initiatief. Met de zesde staatshervorming krijgen de gewesten vanaf 1 juli 2014 de 
bevoegdheid om gewestelijke volksraadplegingen te houden. 
 
Democratie.Nu is initiatiefnemer van de site www.petitie.be die sinds 19 maart j.l. operationeel is in het 
Nederlands en waarop iedereen gratis een petitie kan starten. 
 
 

http://www.politiekedatabank.be/
http://www.wecitizens.be/wp-content/uploads/2014/03/nl-details-paid.png
http://www.wecitizens.be/wp-content/uploads/2014/04/M14-140402-Persbericht1.pdf
http://www.wecitizens.be/nl/verkiezingen-2014/
http://www.democratie.nu/
http://www.petitie.be/


DOORDENKERTJES 
“Een handvol wakkere en geëngageerde burgers vormt een krachtige hefboom voor verandering – en 
misschien de enige.” Margaret Mead 

“Wie zich niet met politiek bezighoudt, verdient niet te worden beschouwd als een vreedzame burger, 
maar als een nutteloze burger.” Thucydides, Geschiedenis van de Peloponnesische oorlog, II, 37 

“Het tragische van de democratieën is, dat ze er nog niet in geslaagd zijn voor democratie te zorgen.” 
Jacques Maritain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le  
 
 

“Politiek is een hard beroep. Uw reputatie wordt voor de helft besmeurd door leugens en voor 
de andere helft door de waarheid.” Joe Hickman 
 
Drie vrienden twisten over de vraag wie het oudste beroep uitoefent.  
- Ik denk dat dit het mijne is, stelt de chirurg, aangezien de Bijbel zegt dat Eva voortkwam uit 
een rib van Adam.  
- Pardon, antwoordt de architect, maar de wereld ontstond uit de chaos. Mijn beroep is dus wel 
degelijk het oudste.  

- En wie, vroeg de politicus, schiep volgens u de chaos? 

HUMOR 
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