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'Nood aan onafhankelijke controle' 
 
Politicoloog Bart Maddens bekritiseert parlementair toezicht op financiering van partijen en 
verkiezingscampagnes 
 
Interview LARS BOVÉ 
 
'België heeft het slechtste model van toezicht op de financiering van politieke partijen en 
verkiezingscampagnes.' Daarvoor waarschuwt politicoloog Bart Maddens. 'De controle is in 
handen van de politici zelf. We hebben nood aan een onafhankelijk toezichtsorgaan.' 
 
België heeft een relatief strenge regelgeving als het gaat over de manier waarop partijen 
campagne mogen voeren en de fondsen die ze daarvoor ontvangen en uitgeven, maar het 
schoentje knelt wanneer je kijkt naar de toepassing van die regels in de praktijk, stelt Bart 
Maddens van het Centrum voor Politicologie (KULeuven). 
 
'Als we inderdaad kijken naar de controle op de gelden van de partijen merk je dat België het 
slechtste van de drie mogelijke toezichtsmodellen hanteert', vertelt Maddens. 'Bij ons gebeurt 
de controle door de politici zelf: ze zijn dus tegelijk rechter en partij. Dat model vind je 
bijvoorbeeld ook terug in Hongarije en Tsjechië. In landen als Denemarken, Noorwegen en 
Nederland gebeurt de controle door de administratie. Dan is bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken 
of het Rekenhof bevoegd. Het beste model vindt je in landen als Ierland, Spanje en Italië waar 
een commissie van onafhankelijke experts, die geen uitstaans hebben met de politiek of de 
administratie, het toezicht uitoefenen.' 
 
'Ik pleit voor de invoering van dat laatste model in België. Een onafhankelijke instantie die, wars 
van de partijpolitiek, steekproefgewijs audits uitvoert naar de financiering van de partijen en van 
de verkiezingscampagnes. Als de partijen niets te verbergen hebben, kunnen ze daar toch niets 
op tegen hebben?' 
 
'In het huidige systeem van parlementaire controle merk je dat de partijen elkaar afdekken. Als 
een verkiezingskandidaat geen aangifte indient, wordt dat doorgaans blauw-blauw gelaten.' 
 
'Je voelt dat er internationaal druk wordt uitgeoefend op ons land om de controle te 
verscherpen. Ons systeem van toezicht is door de jaren al wat verscherpt. Nu is de federale 
controlecommissie verplicht een advies in te winnen bij het Rekenhof. Dat was vroeger 
facultatief. Maar die verstrengingen zijn niet echt spectaculair. Ze waren onvermijdbaar, gelet op 
de internationale evolutie. Het vroegere systeem van vrijheid en blijheid was niet langer 
houdbaar.' 
 
 Het Geld van de Partijen. Karolien Weekers en Bart Maddens, maart 2009, Uitgeverij Acco. 
 
'Wat hebben de partijen te verbergen?', vraagt Bart Maddens zich af. © D. Jouret 
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