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SCHEIDEN DOET LIJDEN, ook FINANCIEEL  
 

POLITIEKE CRISIS Na breuk met CD&V is N-VA gedoemd tot 
goedkoop campagne voeren bij volgende verkiezingen 
 
-- Het is met een kartel zoals met een huwelijk. De beslissing om uit elkaar te gaan, 
kan snel worden genomen, maar de afhandeling van de praktische en financiële 
problemen is andere koek. Dat geldt des te meer wanneer het huwelijk precies om 
praktische en financiële redenen werd gesloten, zoals in belangrijke mate het geval 
was bij het kartel van CD&V en de N-VA. Een scheiding heeft vooral voor de N-VA 
nare financiële gevolgen.  
 

Na de verkiezingen van 2003 was de N-VA een armlastig partijtje dat, met slechts één zetel 
in de Kamer, geen recht meer had op een overheidsdotatie. In eerste instantie probeerde de 
N-VA dit te verhelpen door een akkoord te sluiten met de VLD: in ruil voor het engagement 
van de N-VA om géén kartel aan te gaan met CD&V, was de VLD bereid een wetswijziging 
door te duwen waardoor de N-VA toch een dotatie zou krijgen. In het voorjaar van 2004 
verbrak de N-V0A die belofte. Want CD&V bood veel betere garanties voor de financiering 
van de partij: de campagne voor 2004 zou in grote mate met CD&V-middelen worden 
betaald, en CD&V engageerde zich hoogstwaarschijnlijk om bij de Vlaamse regeringsvorming 
ook een akkoord af te dwingen over de federale wetswijziging die de N-VA een federale 
dotatie moest bezorgen. En zo is inderdaad geschied.  De N-VA kreeg in de periode 2003-
2007 (dus deels met terugwerkende kracht) een eigen dotatie, en vanaf 2007 een 
gezamenlijke dotatie met CD&V.  
 

VERDEELSLEUTEL  
 

Het probleem met die federale dotatie is dat die wordt berekend op basis van het aantal 
stemmen dat een partij behaalt. Als twee partijen een kartel vormen bij de verkiezingen, 
gaat die dotatie naar het kartel, en niet naar de afzonderlijke partijen.  Hetzelfde geldt 
trouwens voor de regionale dotatie.  De partners in een kartel moeten onderling afspreken 
welke instantie die karteldotatie zal ontvangen, en hoe die intern over de partijen wordt 
verdeeld. Dat is als het ware het huwelijkscontract tussen de partners.  
 

Bij sp.a-spirit werd er in 2003 voor gekozen om de dotatie te ontvangen via een 
gezamenlijke, nieuw opgerichte vzw, de vzw Beheer en Financiën Kartel sp.a/spirit, kortweg 
BEFINKA. De vzw werd paritair samengesteld uit de oude vzw's van de sp.a (de vzw OSP) en 
van Spirit (de vzw spirit) die elk drie leden afvaardigen in de raad van bestuur. De statuten 
bepalen ook hoe de middelen moeten worden verdeeld over de kartelpartners: 85 procent 
voor sp.a en 15 procent voor Spirit, ondertussen herdoopt tot de Vlaams Progressieven. 
 

CD&V en N-VA hebben het anders aangepakt. In plaats van een nieuwe kartel-vzw op te 
richten, gebruikten ze de financiële vzw van CD&V (AGORA) om de karteldotatie te 
ontvangen. In de achtkoppige raad van bestuur van de vzw werden oorspronkelijk één en 
sinds eind april 2008 twee vertegenwoordigers van de N-VA opgenomen. Anders dan bij 
sp.a-Vlaams Progressieven ligt de sleutel voor de verdeling van de dotatie over de 
kartelpartners niet statutair vast.  Vermoedelijk werd dit geregeld via een vertrouwelijke 
overeenkomst tussen CD&V en de N-VA.  Tot en met 2006 kan uit de aparte boekhouding 
van de twee kartelpartners worden afgeleid dat AGORA 20 procent van de (regionale) dotatie 
doorstortte naar de N-VA.  Maar sinds de partijen samen een federale dotatie ontvangen, is 
ook de boekhouding gemeenschappelijk en tasten we in het duister over de verdeelsleutel. 
 

VECHTSCHEIDING 
 

Het is vooralsnog onduidelijk in welke mate de verdeling van de middelen nu in het gedrang 
komt door de scheiding tussen CD&V en N-VA. Het zou in elk geval een vrij absurde situatie 
zijn mocht CD&V nu zelf zijn belangrijkste electorale concurrent moeten financieren. 
Misschien voorzag het geheime huwelijkscontract tussen beide partners al in de mogelijkheid 
van een breuk vóór de volgende federale verkiezingen. Maar mocht het echt tot een 
vechtscheiding komen, dan zal die overeenkomst wellicht niet veel meer blijken te zijn dan 
een vodje papier. In dat geval dreigt de N-VA in een vrij zwakke positie terecht te komen. 
Dit precies omdat de dotatie gaat naar de vzw van de CD&V, waarin de N-VA slechts twee 
vertegenwoordigers heeft. 
 

Dat verklaart allicht mede waarom de N-VA voorlopig nog relatief vriendelijk blijft tegen de 
ex-partner en niet onmiddellijk alle oppositieregisters opentrekt. CD&V heeft met andere 



woorden een formidabele financiële stok achter de deur waarmee ze de N-VA de komende 
maanden in het gareel kan houden. Dat vormt meteen een belangrijke handicap voor de N-
VA om de geloofwaardigheidsbonus die ze vorig weekend denkt te hebben verworven, 
electoraal te verzilveren. 
 

De breuk met CD&V heeft nog een ander onprettig financieel gevolg voor de N-VA.  De partij 
zal bij de volgende verkiezingen verplicht zijn om een relatief goedkope campagne te voeren. 
Dat komt omdat het bedrag dat de kandidaten mogen uitgeven in belangrijke mate afhangt 
van het resultaat bij de vorige verkiezingen. Het aantal hoogst geplaatste kandidaten die een 
dure campagne mogen voeren, wordt immers berekend op basis van het aantal verkozenen 
bij de vorige verkiezingen. Als een lijst in 2007 bijvoorbeeld twee verkozenen haalde in een 
kieskring, dan zullen bij de volgende verkiezingen de hoogstgeplaatste twee kandidaten plus 
één vrij te kiezen kandidaat het maximumbedrag mogen uitgeven. 
 

De wet bepaalt niet wat er gebeurt wanneer twee partijen eerst als kartel zetels halen en bij 
de volgende verkiezingen opnieuw aparte lijsten indienen.  Maar het is wettelijk niet mogelijk 
om het aantal aan het (voormalige) kartel toegewezen topkandidaten onderling te verdelen. 
In de praktijk zien we dat, in het geval van een scheiding, de grootste kartelpartner als 
rechtsopvolger van de kartellijst wordt beschouwd en dus alle topkandidaten krijgt 
toegewezen. Enkel de grootste partner kan met andere woorden profiteren van het 
kartelsucces bij de vorige verkiezingen. De kleinere partner daarentegen wordt beschouwd 
als een nieuwe partij, die bij de vorige verkiezingen geen zetels haalde. Die partij krijgt per 
kieskring maar één kandidaat die een dure campagne mag voeren. Niet meteen een leuk 
vooruitzicht voor de N-VA. 
 

NADENKEN 
 

Veel waarnemers, zoals ondergetekenden, hadden altijd gedacht dat dit soort van praktische 
en financiële problemen de kartelpartners wel twee keer zouden doen nadenken vooraleer uit 
elkaar te gaan. Te meer omdat, zoals gezegd, die financiële overwegingen voor een stuk aan 
de basis lagen van het kartel. Maar ook in dat opzicht lijkt een kartel op een huwelijk. Hoe 
zwaarwichtig de praktische en financiële redenen om samen te blijven ook zijn, als het uit is 
met de liefde (of als een van de partners een oogje heeft laten vallen op iemand anders), 
kan zelfs de kleinste emotionele vonk het huwelijk doen ontploffen.       
 

--Bart Maddens en Karolien Weekers zijn politicologen aan de KULeuven. 
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