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Karolien Weekers en Bart Maddens stellen dat het huidige dotatiesysteem leidt tot 'financiële boulimie' 
bij partijen 

Niets mis met giften aan een politieke partij 

Karolien Weekers en Bart Maddens zijn politicologen aan de KU Leuven. 

In het begin van de jaren 70 haalden partijen hun geld voornamelijk op bij bedrijven. Maar nog voor 
het losbarsten van schandalen zoals Uniop en Agusta werd de giftenkraan dichtgedraaid en 
vervangen door overheidsfinanciering. Karolien Weekers en Bart Maddens, auteurs van het boek Het 
geld van de partijen, dat vandaag verschijnt, zien niet alleen voordelen in dat systeem. 

Een democratie is moeilijk denkbaar zonder politieke partijen. Precies omdat de partijen zo'n 
essentiële rol spelen is het niet abnormaal dat ze financieel worden gesteund. Als jeugdbewegingen 
en sportverenigingen subsidies krijgen van de overheid, waarom dan de partijen niet? Alleen, de 
overheid, dat zijn natuurlijk de partijen zelf. De partijen verwennen dus eigenlijk zichzelf met het geld 
van de belastingbetaler, en er is geen enkele hogere autoriteit die hen dwingt om maat te houden. We 
kunnen alleen maar hopen dat de partijen enige zelfdiscipline aan de dag zullen leggen, maar daarvan 
hebben we de voorbije 30 jaar maar weinig gemerkt. 

Zoals we aantonen in ons boek Het geld van de partijen komt 85 procent van de inkomsten van de 
partijen direct of indirect van de overheid. We hebben uitgerekend dat er sinds 1970 in totaal 940 
miljoen euro (uitgedrukt in prijzen van vandaag) van de belastingbetalers naar de politieke partijen zijn 
gevloeid. Die onwaarschijnlijke bonanza werd door de partijen altijd verdedigd met het argument dat 
de campagnes steeds duurder werden en dat ze minder afhankelijk wilden zijn van het bedrijfsleven. 

Op zich hebben ze daar natuurlijk een punt. Alleen hebben ze de voorbije decennia zo gretig in de 
staatskas gegraaid dat ze momenteel over veel meer centen beschikken dan nodig is om campagne 
te voeren. Als je de kostprijs van alle regionale en federale campagnes sinds 1974 samentelt, dan 
kom je (opnieuw in prijzen van vandaag) slechts aan 309 miljoen euro. Dat is amper een derde van 
wat de partijen van de overheid hebben gekregen. En in die 309 miljoen zitten dan ook nog eens de 
uitgaven van de individuele kandidaten vervat. Natuurlijk hebben de partijen ook geld nodig om een 
organisatie uit te bouwen. Maar allicht is het voor een stuk die aanzwellende subsidiestroom geweest 
die de partijen ertoe heeft aangezet om de partijorganisatie steeds maar te versterken. 

Partijen lijden vandaag aan financiële boulimie. Er is geld zat én voor de verkiezingscampagne, én 
voor het uitbouwen van een sterke partijorganisatie. En dan is er nog ruim voldoende over om aan 
vermogensopbouw te doen: de activa van alle Belgische partijen bedragen vandaag maar liefst 90 
miljoen euro. Met dank aan de belastingbetaler. 

Daardoor valt ook elke stimulans weg voor de partijen om een maatschappelijk draagvlak op te 
bouwen, bijvoorbeeld door leden te werven of door financiële steun te zoeken bij particulieren. 
Privéfinanciering mag dan een aantal onmiskenbare nadelen hebben, het voordeel ervan is wel dat 
het functioneert als een soort van democratisch feedbackmechanisme. Als de inkomsten tussen de 
verkiezingen door terugvallen, dan weet de partij dat ze steun verliest in de samenleving en dat ze 
afstevent op een verkiezingsnederlaag. Maar die oefening hoeven de Belgische partijen niet te 
maken: waarom zouden ze immers nog inspanningen doen voor leden- en fondsenwerving als de 
staat toch hun rekening spekt? 
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Niemand wil terug naar het tijdperk toen bedrijven omslagen doorschoven onder de tafel, maar er zijn 
wel mechanismen te over om private financiering van partijen door particulieren aan te moedigen. 
Waarom worden individuele giften aan partijen en kandidaten bijvoorbeeld niet langer fiscaal 
gestimuleerd? Op zich is er niets mis met een gift aan een politieke partij. Wie een gift doet aan een 
politieke groepering investeert daarmee in de werking van de democratie, maar een investering in de 
democratie wordt in België vreemd genoeg niet beschouwd als een bijdrage tot een 'goed doel'. Nog 
een voorbeeld om partijen ertoe aan te zetten te streven naar een evenwicht tussen overheids- en 
privéfinanciering is het systeem van medefinanciering zoals dat in Duitsland en Nederland van 
toepassing is: de overheidsdotatie wordt daar deels afhankelijk gemaakt van de giften en/of 
ledenbijdragen die een partij ontvangt. 

Overdadige overheidsfinanciering (en beperkte private financiering) is des te problematischer wanneer 
enkel de gevestigde partijen ervan kunnen genieten. In dat geval gaat de partijfinanciering fungeren 
als een mechanisme om de electorale markt af te sluiten voor nieuwkomers. In België moet een partij 
eerst ten minste één zetel halen om te kunnen genieten van het overheidsmanna. En sinds het 
invoeren van de vijfprocentdrempel is dat moeilijker geworden dan vroeger. De kleintjes voeren een 
zeer ongelijke strijd tegen de grote partijen, die zwemmen in het overheidsgeld. Als gevolg van die 
dubbele drempel, electoraal én financieel, is het voor nieuwkomers zeer moeilijk om door te breken. 
Natuurlijk kan men kleine en marginale partijen niet op dezelfde manier betoelagen als de in het 
Parlement vertegenwoordigde formaties. Maar waarom geen beperkte startpremie geven aan alle 
partijen die een lijst indienen bij de verkiezingen? Hoe dan ook zijn er maar weinig landen waar de 
gevestigde partijen zo genadeloos misbruik maken van dit financiële instrument om de electorale 
markt te monopoliseren. 

Het mag duidelijk zijn dat het huidige systeem van partij- en campagnefinanciering in heel wat 
opzichten vatbaar is voor verbetering. Ook de meeste politici geven toe dat die regelgeving verre van 
perfect is. Maar toch moeten we ons niet direct aan grote hervormingen verwachten. Dat komt omdat 
het huidige systeem het resultaat is van een moeizaam bereikt compromis en er weinig animo is om 
de basisbeginselen van het systeem opnieuw ter discussie te stellen. De politici vrezen dat het hele 
weefsel zou ontrafelen wanneer ze aan een draadje zouden beginnen te trekken. Bovendien is het 
huidige systeem uiterst comfortabel én lucratief voor de gevestigde partijen. Waarom zouden ze het 
dan veranderen? 

Het voordeel van privéfinanciering is dat het functioneert als een soort van democratisch 
feedbackmechanisme. Als de inkomsten tussen de verkiezingen door terugvallen, dan weet de partij 
dat ze steun verliest in de samenleving en dat ze afstevent op een verkiezingsnederlaag 
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