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8. Stad zonder graaierS

Standpunt

Verkozen politici zijn vertegenwoordigers van het volk. Ze hebben een belangrijk mandaat dat ze in alle 
ernst moeten opnemen. Om dat te kunnen doen, staan ze best dicht bij de gewone man of vrouw en zijn ze 
niet gebonden door commerciële belangen. 

onze VoorSteLLen

EEn. Geen belanGenvermenGinG, vollediGe transparantie

•	 Politici	mogen	niet	in	bestuursraden	van	multinationals	zetelen.
•	 Ze	doen	aangifte	van	hun	mandaten	en	de	vergoedingen	die	ze	daar	krijgen,	zowel	publiek	als	privé.	
•	 Ze	maken	hun	vermogen	publiek	bekend.	
•	 Er	komt	een	grondige	doorlichting	van	stadsbedrijven,	intercommunales	en	NV’s.
•	 Het	naadloos	inwisselen	van	een	politiek	mandaat	voor	een	goed	betaald	postje	in	de	bedrijfswereld	-	

draaideurpolitiek	-	is	uit	den	boze.

TwEE. Geen onredelijke verGoedinG en het politiek 
mandaat ernstiG nemen

•	 Het	mandaat	van	volksvertegenwoordiger	(nationaal	of	gewestelijk)	mag	niet	gecumuleerd	worden	met	
een	bestuurlijke	functie	op	gemeentelijk	vlak	(schepen	of	burgemeester).	

•	 Het	totaal	van	vergoedingen	(publiek	en	privé)	van	de	politieke	mandatarissen	die	verscheidene	man-
daten uitoefenen, willen we beperken tot maximum drie keer het mediaanloon. Voor een alleenstaande 
komt dit neer op ongeveer 4.500 euro netto.

ViSie

Ons	politiek	systeem	is	ziek	van	de	privileges,	van	‘koning	geld’	en	van	de	heimelijke	verstandhouding	tus-
sen	de	politiek	en	de	economische	elite.	Er	is	een	kaste	ontstaan	van	beroepspolitici	die	afgesneden	zijn	
van de realiteit van het leven van de gewone mensen en naar het pijpen dansen van de 1% rijken. 
De hoge verloningen van de politieke mandatarissen maken dat er een enorme kloof bestaat tussen hen-
zelf	en	de	overgrote	meerderheid	van	de	bevolking.	Het	is	al	te	gemakkelijk	maatregelen	te	treffen	die	de	
burger financieel pijn doen als je daar zelf niets van voelt. Door de belangenvermenging tussen politiek en 
economische elite krijg je een stad op centenmaat in plaats van op mensenmaat.
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EEn. Geen belanGenvermenGinG en transparantie

Politici	die	een	 topfunctie	hebben	 in	een	multinational	kunnen	zich	vanuit	 zo’n	positie	onmogelijk	onaf-
hankelijk opstellen en het algemeen belang dienen. Als je de publieke belangen moet verdedigen als ge-
meenteraadslid of schepen en tegelijk de private belangen van een holding als bestuurder ervan, kan er 
belangenvermenging ontstaan. 

Om meer geld te verdienen of om nog meer macht te verwerven, combineren veel politici allerlei soorten 
postjes. Dat leidt tot belangenconflicten en machtsconcentratie en zet de poort wijd open voor corruptie.

TwEE. Geen onredelijke verGoedinG en het politiek 
mandaat ernstiG nemen

Een	verkozene	moet	zijn	mandaat	ernstig	nemen	en	daar	voldoende	tijd	voor	vrijmaken.	Dat	kan	onmogelijk	
met de cumul van belangrijke mandaten. 

Om te vermijden dat politici de voeling verliezen met de meerderheid van de bevolking is een plafond nodig 
van hun totale verloning.
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