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Inleiding 
 
De wetgeving inzake de beperking van de verkiezingsuitgaven legt zowel de politieke partijen als de 
individuele kandidaten de verplichting op om aangifte te doen van enerzijds de voor de 
verkiezingscampagne verrichte uitgaven en anderzijds de herkomst van de daartoe gebruikte middelen.  
Op basis van deze aangiften kan worden nagegaan of de partijen en de kandidaten zich hebben 
gehouden aan de wettelijk voorgeschreven uitgavenplafonds.  De aangiften kunnen vanaf de 75e dag 
na de verkiezingen gedurende 15 dagen worden ingekeken door de kiezers van de betrokken kieskring.    
 
Gebruik makend van dit wettelijk inzagerecht registreerden onderzoekers van het Centrum voor 
Politicologie (KUL) en het Cevipol (ULB) de aangifteformulieren van de acht grootste Vlaamse partijen1 
en al hun kandidaten voor zowel Vlaamse, Europese als Brusselse verkiezingen.  Op basis daarvan kan 
per partij worden berekend wat de totale gedeclareerde kostprijs was van de campagne.  Daarnaast kan 
ook worden nagegaan met welke middelen de campagne werd gefinancierd.   
 

                                                
1  In alfabetische volgorde gaat het dus om: CD&V, Groen!, Lijst Dedecker, N-VA, Open VLD, SLP, SP.A-Spirit en Vlaams 
Belang. 



 

 

De lijsten van de acht grootste Vlaamse partijen telden in totaal 2097 plaatsen, waarvan 1680 voor het 
Vlaams Parlement, 168 voor het Europees Parlement en 2492 voor de verkiezing van het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement.  Er waren in totaal 159 meervoudige kandidaten : sommige politici waren voor 
verschillende verkiezingen kandidaat, anderen waren voor één verkiezing zowel effectief kandidaat als 
kandidaat-opvolger3.  Rekening houdend daarmee blijven er nog 1901 individuele kandidaten over.    
 
Slechts 32 kandidaten (1,7%) voldeden niet aan de wettelijke verplichting om een aangifte in te dienen. 
De hierna gerapporteerde onderzoeksresultaten betreffen enkel de 1869 kandidaten die een aangifte 
hebben ingediend, tenzij anders vermeld.   
 
 

I. De uitgaven van de partijen en de kandidaten 
 
De uitgaven van de partij zelf (eerste kolom in tabel I) komen in drie gevallen (CD&V, Groen! en Vlaams 
Belang) heel dicht in de buurt van het maximumbedrag van 1 miljoen Euro.  Daartegenover staan LDD 
en SLP die met respectievelijk 602.066 Euro en 575.253 Euro ver onder het maximumbedrag blijven.    
 
 

Tabel I:   Uitgaven van de partijen en de kandidaten, uitgave per stem 
  Partij Kandidaten Totaal Uitgave per stem 

CD&V 954.953,37 2.092.849,39 3.047.802,76   1,61  
Groen! 996.040,02 95.280,81 1.091.320,83  1,80 
LDD 602.065,57 360.405,26 962.470,83   1,57  
N-VA 788.979,19 708.129,40 1.497.108,59  1,59 
Open VLD 890.663,67 2.085.755,00 2.976.418,67  2,03 
SLP 575.252,56 95.792,29 671.044,85  9,37 
SP.A 892.994,59 1.829.497,41 2.722.492,00  2,31 
Vlaams Belang 985.379,94 1.458.831,28 2.444.211,22  1,90 
Totaal 6.686.328,91 8.726.540,84 15.412.869,75   1,91  

 
 
De tweede kolom bevat de uitgaven van alle kandidaten samen.  Bij de drie traditionele partijen 
schommelen de totale uitgaven van de kandidaten rond de 2 miljoen Euro.  Daarna volgt het Vlaams 
Belang met 1,5 miljoen.  Zowel bij Groen! als bij SLP doen de kandidaten (met net geen 100.000 Euro 
in totaal) nauwelijks uitgaven.     

 
Als we de uitgaven van de partij en alle kandidaten samentellen bekomen we (in de derde kolom) de 
totale kostprijs van de campagne.  In totaal kostte de campagne 15.412.869,75 Euro.  43,4% van dat 
bedrag werd uitgegeven door de partijen zelf en 56,6% door de kandidaten.    
 
De drie traditionele partijen gaven elk om en bij de 3 miljoen Euro uit.  CD&V staat aan de top met 
3.047.803 Euro en wordt op de voet gevolgd door Open VLD met 2.976.419 Euro.  Daarna volgt SP.A 
met 2.722.492 Euro.   Vlaams Belang kan, met 2.444.211 Euro, eveneens tot dit koppeloton worden 
gerekend.  Maar de volgende partij, de N-VA, zit daar met 1.497.109 Euro, al meteen 1 miljoen Euro 

                                                
2 SLP diende een onvolledige lijst in bij deze verkiezingen, waardoor het aantal kandidaatstellingen gereduceerd wordt tot 
249 in plaats van 264.  
3 Deze meervoudige kandidaten mogen de maximumbedragen verbonden aan de verschillende plaatsen op de lijst niet 
cumuleren.  Voor hen is het hoogste maximumbedrag van toepassing. 



 

 

onder.   De uitgaven van Groen! (1.091.321 Euro) en LDD (962.470 Euro) waren vergelijkbaar, terwijl de 
SLP met 671.045 Euro veruit de goedkoopste campagne heeft gevoerd. 
 
Als we die totalen relateren aan het aantal behaalde stemmen (voor de drie verkiezingen samen), dan 
blijkt dat SLP veruit het meest heeft betaald per stem, namelijk 9,37 Euro.  Dit is vijf keer meer dan het 
gemiddelde van 1,91 Euro.  Ook Open VLD (2,03 Euro) en SP.A (2,31 Euro) hebben relatief veel 
neergelegd per stem.   Bij LDD (1,57 Euro), N-VA (1,59 Euro) en CD&V (1,61 Euro) waren de stemmen 
opvallend goedkoop.  
 
In totaal mochten de partijen en kandidaten iets meer dan 24 miljoen Euro uitgeven voor de 
verkiezingen4.  Van dit theoretisch besteedbare bedrag werd ongeveer twee derden (64,1%) ook 
effectief uitgegeven (tabel II, laatste kolom).  Maar dit percentage verschilt sterk tussen de partijen.  Bij 
de drie traditionele partijen schommelt dit percentage rond de tachtig procent.  Deze partijen hebben 
dus wel nog enige marge om meer uit te geven, maar toch suggereert het hoge percentage dat de 
plafonds een remmend effect hebben op de uitgaven.  Bij N-VA (58,4%) en Vlaams Belang (67,2%) is 
de marge beduidend groter, voornamelijk bij de kandidaten.  Groen!, LDD en SLP, tenslotte, besteden 
minder dan de helft van wat ze mogen uitgeven. Voor deze partijen zijn de wettelijke plafonds kennelijk 
onrealistisch hoog, en dat geldt nog het meest van al voor de individuele kandidaten.    
 
 

Tabel II: Door de partijen en de kandidaten besteedbare bedrag, procent effectief besteed daarvan 
 

PARTIJEN KANDIDATEN PARTIJEN + KANDIDATEN  
Besteedbaar % besteed Besteedbaar % besteed Besteedbaar %  besteed 

CD&V 1.000.000 95,5 2.657.400 78,8 3.657.400 83,3 
Groen! 1.000.000 99,6 1.551.479 6,1 2.551.479 42,8 

LDD 1.000.000 60,2 1.314.555 27,4 2.314.555 41,6 
N-VA 1.000.000 78,9 1.564.222 45,3 2.564.222 58,4 

Open VLD 1.000.000 89,1 2.594.131 80,4 3.594.131 82,8 
SLP 1.000.000 57,5 1.242.055 7,7 2.242.055 29,9 
SP.A 1.000.000 89,3 2.494.936 73,3 3.494.936 77,9 

Vlaams Belang 1.000.000 98,5 2.639.446 55,3 3.639.446 67,2 
Totaal 8.000.000 83,6 16.058.224 54,3 24.058.224 64,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Voor de partijen zelf bedraagt het plafond, zoals al gezegd, 1.000.000 Euro per partij.  Voor de kandidaten hangt het 
bedrag af van de plaats op de lijst.  Een beperkt aantal kandidaten mag het maximumbedrag uitgeven, dat afhangt van de 
grootte van de kieskring.  Voor het Vlaams Parlement en het Brussels Parlement mogen de overige effectieve kandidaten en 
de eerste opvolger 5.000 Euro uitgeven, en de overige opvolgers 2.500 Euro.  Voor het Europees Parlement worden die 
bedragen verdubbeld tot respectievelijk 10.000 en 5.000 Euro. 



 

 

Wie kandidaat is voor het Europees Parlement geeft gemiddeld drie keer zoveel uit als wie voor het 
Vlaams Parlement kandidaat is (tabel III).  Dat komt natuurlijk omdat die kandidaten in heel Vlaanderen 
campagne voeren en daardoor ook een beduidend hoger bedrag mogen uitgeven.  Bij een kandidaat-
Europarlementslid bedraagt de gemiddelde uitgave 12.313 Euro, tegenover 4.087 Euro bij een 
kandidaat Vlaams parlementslid.  Bij de kandidaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zakt dat 
gemiddelde verder tot 2.433 Euro.   

 
Tabel III : Gemiddelde totale uitgave per kandidaat (effectief en opvolger), voor Vlaams Parlement,  

 
 EUROPEES  

PARLEMENT 
VLAAMS 

PARLEMENT 
BRUSSELS 

PARLEMENT 
CD&V 17.865,81 7.747,62 4.195,12 
Groen! 1.220,47 344,72 0,64 

LDD 4.227,53 1.598,51 101,23 
N-VA 10.908,83 2.479,41 416,67 

Open VLD 22.518,01 7.718,05 4.783,76 
SLP 165,91 503,51 - 
SP.A 15.596,04 6.972,83 2.558,62 

Vlaams Belang 27.684,99 4.704,92 1.485,92 
Totaal 12.313,46 4.087,09 2.432,63 

 
Bij de Europese kandidaten valt vooral het zeer hoge gemiddelde van het Vlaams Belang op, namelijk 
27.685 Euro.  Het Vlaams Belang steekt daarmee met kop en schouders boven de andere partijen uit, 
ook boven Open VLD dat met een gemiddelde uitgave van 22.518 Euro op de tweede plaats komt.   
 
De top tien van de kandidaten met de hoogste totale individuele uitgave (tabel IV) bevat uitsluitend 
kandidaten voor het Europees Parlement.  Het zijn politici van uiteenlopende grote partijen die hier 
komen bovendrijven.  De kandidaten helemaal bovenaan komen dicht in de buurt van het 
uitgavenplafond van 79.020 Euro voor de Europese verkiezingen.  Na Guy Verhofstadt (met 78.258,88 
Euro) treffen we, ietwat verrassend, Philip Claeys aan, die op de derde plaats stond van de Vlaams 
Belang-lijst en 77.008,96 Euro spendeerde.   De derde kandidaat op de lijst is Karel De Gucht met  
76.536,09 Euro.    De lijst bevat vier kandidaten voor Open VLD, drie voor CD&V, twee voor SP.A en 
één voor Vlaams Belang.  

 
Tabel IV: Top tien van de kandidaten met de hoogste totale uitgave 

 
 Naam Partij Kandidaat 

voor 
Totale uitgave 

1. Guy Verhofstadt Open VLD VP/EP 78.258,88 
2. Philip Claeys Vlaams Belang EP 77.008,96 
3. Karel De Gucht Open VLD EP 76.536,09 
4. Annemie Neyts-Uyttebroeck Open VLD VP/EP/BP 74.602,78 
5. Marianne Thyssen CD&V EP 72.749,34 
6. Kathleen Van Brempt SP.A VP/EP 71.678,14 
7. Ivo Belet CD&V EP 69.472,90 
8. Saïd El Khadraoui SP.A EP 64.159,46 
9.     Jean-Luc Dehaene CD&V EP 63.718,92 
10. Dirk Sterckx Open VLD VP/EP 63.352,26 

 
 



 

 

 

II. De evolutie van de uitgaven 1991-2009 
 
We beschikken over officiële gegevens inzake de uitgaven van de partijen en de kandidaten voor alle 
federale en regionale verkiezingen sinds 1991, toen de betrokken wetgeving voor het eerst werd 
toegepast5.  In Tabel V wordt per verkiezingsdag en per partij een overzicht gegeven van de totale 
uitgaven van partij en kandidaten samen, uitgedrukt in Euro en prijzen van juni 2009. 
 
Het is echter duidelijk dat de zeven verkiezingsdagen waarop deze gegevens betrekking hebben, niet 
zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. Op de eerste plaats dient rekening te worden 
gehouden met de wijzigingen die de wetgeving inzake de verkiezingsuitgaven tijdens de voorbije 
achttien jaar heeft ondergaan.  Belangrijk daarbij is vooral dat het maximumbedrag voor de partijen in 
1993 werd teruggebracht van 50 miljoen BEF naar 45 miljoen BEF en in 1998 naar 40 miljoen BEF. Bij 
de invoering van de euro werd het maximumbedrag vastgelegd op 1.000.000 Euro.  Daarnaast varieert 
ook het aantal verkiezingen per verkiezingsdag, zoals aangegeven in de tabel.  De verkiezingen die wat 
dat betreft helemaal vergelijkbaar zijn, zijn die van 2004 en 2009 en die van 2003 en 2007.    
 
 

Tabel V :   De uitgaven van partijen en kandidaten samen in 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 en 2009 
(in prijzen van juni 2009 en in Euro) 

 
 1991 1995 1999 6 2003 2004 2007 2009 
 Kamer 

Senaat 
Provincie 

Kamer 
Senaat 
Vl.Parl. 

Br.H.Raad 
 

Kamer 
Senaat 
Vl.Parl. 

Br.H.Raad 
Eur.Parl. 

Kamer 
Senaat 

Vl.Parl. 
Br.H.Raad 

Eur.Parl. 

Kamer 
Senaat 

Vl.Parl. 
Br.H.Parl. 
Eur.Parl. 

Agalev/ Groen! 219.187 457.178 1.052.993 1.082.177 462.641 929.151 1.091.321  
CVP/ CD&V/ CD&V-N-VA 5.994.706 5.521.404 5.066.801 3.290.449 3.434.100 3.329.214 3.047.803  
VU/N-VA 2.746.020 2.016.811 1.979.174 1.389.240   1.497.109  
PVV/ VLD/ Open VLD 5.033.815 5.763.561 4.381.921 3.321.147 3.388.485 3.446.047 2.976.419  
Vlaams Blok / Vlaams Belang 695.347 1.862.199 2.585.385 2.152.355 2.298.481 2.033.266 2.444.211  
SP/SP.A-Spirit 4.840.453 3.563.069 3.381.560 2.761.671 3.051.065 2.806.357 2.722.492  
LDD      533.523 962.471  
SLP       671.045  
Totaal 19.529.528 19.184.222 18.447.833 13.997.040 12.634.771 13.077.558 15.412.870  

 
 
In 2009 werd er beduidend meer uitgegeven dan bij de vergelijkbare verkiezingen van 2004 
(+2.778.099 Euro) en dan bij de federale verkiezingen van 2007 (+2.335.312 Euro) (zie ook grafiek I, 
bovenste curve).  Deze stijging is het gevolg van twee factoren, (1) de toename van het aantal partijen 
en (2) het feit dat de niet-traditionele partijen meer uitgeven. 
 
In 2004 waren er maar vijf relevante partijen (met een parlementaire vertegenwoordiging) en in 2007 
zes.  Maar door de breuk in de kartels CD&V-N-VA en SP.A-Spirit is dit aantal ineens naar acht 
gestegen in 2009. Terwijl SLP een vrij bescheiden campagne voerde waren de uitgaven van N-VA  
substantieel en zelfs hoger dan in 2003. 
                                                
5 Bron : Verslagen van de Parlementaire Controlecommissie, met uitzondering van de verkiezingen van 2007 en 2009: op 
basis van de aangiften van verkiezingsuitgaven.  
6 De individuele uitgaven van de kartellijsten VLD-VU-O en SP!Aga bij de verkiezingen voor de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad zijn niet meegeteld in de totalen voor de respectievelijke kartelpartners, maar wel in het algemene totaal. 



 

 

Daarnaast zien we dat de niet-traditionele partijen een duurdere campagne gevoerd hebben dan de 
voorbije jaren.  Dat geldt zowel voor LDD (die sinds de verkiezingsoverwinning van 2007 kan 
meegenieten van de overheidssubsidies en in 2009 bijna dubbel zoveel uitgaf als in 2007) als voor 
Vlaams Belang (dat in 2009 de duurste campagne voerde sinds 1999).   Zelfs de Groen!-campagne was 
wat duurder dan voorheen en bedroeg meer dan het dubbele dan in 2004, toen de partij financieel aan 
de grond zat als gevolg van de verkiezingsnederlaag van 2003.  De campagne van 2009 was zelfs de 
duurste die de groene partij ooit heeft gevoerd, al is het verschil met 1999 en 2003 niet zo groot. 
 
Als we daarentegen enkel naar de drie traditionele partijen kijken, dan zien we dat de uitgaven in 2009 
lager waren dan in 2007 (-1.314.904 Euro) en 2004 (-1.606.936 Euro)(zie ook grafiek I, onderste curve).  
Zowel bij CD&V, SP.A en Open VLD was de campagne van 2009 de goedkoopste sinds 1991.   Dat is 
het meest uitgesproken het geval bij CD&V en Open VLD, terwijl de campagne van SP.A in 2009 
slechts een tikkeltje goedkoper was dan in 2003.   Bij CD&V en SP.A heeft de terugval van de uitgaven 
allicht mee te maken met het feit dat de financiële inbreng van de kartelpartner is weggevallen.  De 
evolutie van de uitgaven van de traditionele partijen sinds 1991 vertoont een dalende tendens, die 
echter afvlakt vanaf 2004.  Het gevolg is dat het aandeel van de traditionele partijen in de totale 
verkiezingsuitgaven aanzienlijk daalt : in 1991 bedroeg dit aandeel nog 81,3%, in 2009 slechts 53,6%. 
 

Grafiek I: De uitgaven van partijen en kandidaten samen in 1991, 1995, 1999, 2003, 2004, 2007 en 2009 :  
totaal en traditionele partijen apart (in prijzen juni 2009 en in euro) 
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Het organiseren van twee aparte verkiezingen (regionale en Europese enerzijds, federale anderzijds) is 
beduidend duurder voor de partijen dan het laten samenvallen van al deze verkiezingen.  Dat komt 
vooral omdat de partijen bij aparte verkiezingen twee keer een partij-campagne van tegen de 1 miljoen 
Euro moeten betalen, terwijl dat bij samenvallende verkiezingen maar één keer het geval is.  De 
‘moeder van alle verkiezingen’ van 1999 kostte 18.447.833 Euro.   De opgetelde verkiezingsuitgaven 
van 2003+2004 en 2007+2009 daarentegen bedroegen respectievelijk 26.631.811 Euro en 28.490.428 



 

 

Euro.   Maar ook als we rekening houden met die samengevoegde cijfers zien we dezelfde tendens : 
alhoewel de verkiezingen van 2007+2009 relatief duur waren voor alle partijen samen (in vergelijking 
met 2003+2004) zien we bij de drie traditionele partijen een dalende trend : de verkiezingen van 
2003+2004 kostten 19.246.917 Euro, die van 2007+2009 17.848.332 Euro. 
 
Voor de meeruitgaven als gevolg van de aparte regionale verkiezing werden de politieke partijen vanaf 
2001 gecompenseerd via de invoering van een regionale dotatie.  Dit heeft ertoe geleid dat de totale 
inkomsten van de traditionele partijen in Vlaanderen met ongeveer 5 miljoen Euro per jaar zijn gestegen 
(zie grafiek II).  Dit komt mooi overeen met de meerkost van de aparte regionale verkiezingen voor die 
traditionele partijen : de verkiezingen van 2007+2009 kostten immers voor die partijen 5.018.050 Euro 
méér dan de samenvallende verkiezingen van 1999.  Maar die extra vijf miljoen Euro krijgen die partijen 
wel elk jaar.  Bij de traditionele partijen bedraagt de totale kostprijs van een verkiezingscampagne 
slechts iets meer dan een derde van hun totale jaarlijkse inkomsten (voornamelijk uit 
overheidsfinanciering – zie grafiek II). In werkelijkheid is dit aandeel nog lager voor de partij, omdat 
ongeveer 25% van de totale campagne-uitgaven wordt betaald door de individuele kandidaten (zie 
verder). 
 

Grafiek II: De totale inkomsten, overheidsinkomsten en verkiezingsuitgaven van de drie traditionele partijen 
in Vlaanderen (in prijzen juni 2009 en in Euro) 
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PVV/Open VLD en CVP/CD&V zijn bij elke verkiezingen aan elkaar gewaagd wat de uitgaven betreft 
(zie ook grafiek III).  De socialistische partij komt altijd op de derde plaats, en wordt sinds de 
verkiezingen van 1999 redelijk dicht op de hielen gezeten door het Vlaams Blok/Belang.  Na een 
duidelijke dip in 2004 zitten de groenen sinds 2007 weer op het uitgavenniveau van 1999 en 2003.  De 
N-VA voerde, zoals gezegd, een iets duurdere campagne dan in 2003 maar blijft wel afgetekend onder 
het uitgavenniveau van de Volksunie in 1991-1995-1999. 
 
 

Grafiek III : De uitgaven van partijen en kandidaten samen in 1991, 1995, 1999, 2003, 2004, 2007 en 2009 :  
afzonderlijke partijen (in prijzen juni 2009 en in Euro) 
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IV. De herkomst van de middelen 
 
Zowel de kandidaten als de partijen dienen ook een aangifte te doen van de herkomst van de middelen 
waarmee de verkiezingsuitgaven werden betaald.   Daarbij wordt telkens een onderscheid gemaakt 
tussen een aantal rubrieken, die we hieronder voor de duidelijkheid tot een beperkter aantal reduceren. 
 
Voor wat de partijen betreft kunnen we een onderscheid maken tussen (1) de geldmiddelen afkomstig 
van het eigen patrimonium van de partij7, (2) de giften van natuurlijke personen8, (3) tegemoetkomingen 
van de componenten van een partij9 en (4) andere10. De partijen vermelden als herkomst van de 
middelen bijna uitsluitend het eigen patrimonium van de partij (tabel VI).  Inkomsten uit giften worden 
nauwelijks vermeld, maar wellicht gaan de partijen ervan uit dat het hier enkel gaat om specifieke giften 
voor de campagne, terwijl giften buiten de context van de campagne deel uitmaken van het eigen 
patrimonium.   Een paar partijen (CD&V en Vlaams Belang) vermelden daarnaast een relatief beperkt 
bedrag afkomstig van de componenten van de partij.  Dit kan gaan om bedragen afkomstig van de 
parlementsfracties of van de provinciale partijafdelingen. 
 

Tabel VI : Herkomst van de middelen van de partijen, in absolute cijfers. 
 

 Eigen 
Patrimonium 

Giften Tegemoet-
koming 

Componenten 

Andere Totaal 

CD&V 861.054,31 0 93.899,06 0 954.953,37 
Groen! 991.901,02 4.139 0 0 996.040,02 

LDD 593.352,78 0 8.712,79 0 602.065,57 
N-VA 788.979,19 0 0 0 788.979,19 

Open VLD 890.663,67 0 0 0 890.663,67 
SLP 575.252,56 0 0 0 575.252,56 
SP.A 892.994,59 0 0 0 892.994,59 

Vlaams Belang 984.750,92 629,02 0 0 985.379,94 
TOTAAL 6.578.949,04 4768,02 102.611,85 0 6.686.328,91 

 
 

Voor wat de kandidaten11 betreft (tabel VII) kunnen we eveneens een onderscheid maken tussen (1) de 
geldmiddelen afkomstig van het eigen patrimonium van de kandidaat12, (2) de giften van natuurlijke 
personen13, (3) tegemoetkomingen van de partij of de lijst14 en (4) andere15.   

                                                
7 Rubriek 1 Geldmiddelen afkomstig van het eigen patrimonium van de partij. 
8 Rubriek 2 Giften in contant geld van natuurlijke personen (a) te registreren giften ten belope van minder dan 125 euro per 
schenker (b) niet te registreren giften ten belope van 125 euro of meer per schenker ; Rubriek 3 Tegenwaarde van giften in 
natura van natuurlijke personen (a) te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of meer per schenker (b) niet te 
registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per schenker ; Rubriek 4 Tegenwaarde van met giften 
gelijkgestelde prestaties of diensten van natuurlijke personen (a) te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of 
meer per schenker (b) niet te registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per schenker.  
9 Rubriek 5 Financiële tegemoetkoming van de componenten van de politieke partij ; Rubriek 6 Tegenwaarde van giften in 
natura van de componenten van de politieke partij ; Rubriek 7 Tegenwaarde van met giften gelijkgestelde prestaties of 
diensten van de componenten van de politieke partij. 
10 Rubriek 8 Andere. 
11 Het gedeclareerde herkomst van de middelen van de kandidaten betreft enkel de uitgaven voor eigen rekening en niet de 
uitgaven die onder de 25%/10%-regel vallen. 
12 Rubriek 1 Geldmiddelen afkomstig van het eigen patrimonium van de kandidaat. 
13 Rubriek 2 Giften in contant geld van natuurlijke personen (a) te registreren giften ten belope van 125 euro of meer per 
schenker (b) niet te registreren giften ten belope van minder dan 125 euro per schenker ; Rubriek 3 Tegenwaarde van giften 
in natura van natuurlijke personen (a) te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of meer per schenker (b) niet te 
registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per schenker ; Rubriek 4 Tegenwaarde van met giften 



 

 

Tabel VII: Herkomst van de middelen van de kandidaten, in absolute cijfers en procenten 
 
Absolute cijfers 

 Eigen 
Patrimonium 

Giften Tegemoet-
koming 

Partij 

Andere Totaal 

CD&V 787.522,46 104.322,62 1.188.879,87 436,00 2.081.160,95 
Groen! 55.076,78 574,19 12.886,59 12.596,26 81.133,82 

LDD 317.395,38 15.731,00 0 0 333.126,38 
N-VA 207.760,40 525,00 493.271,97 0 701.557,37 

Open VLD 859.382,96 65.117,98 1.140.441,09 0 2.064.942,03 
SLP 11.689,87 0 82.638,73 0 94.328,60 
SP.A 282.887,70 1.500,00 1.546.402,91 0 1.830.790,61 

Vlaams Belang 223.081,68 10.543,68 1.199.516,66 0 1.433.142,02 
TOTAAL 2.744.797,22 198.314,47 5.664.037,83 13.032,26 8.620.181,78 

 
Procenten     

 Eigen 
Patrimonium 

Giften Tegemoet-
koming 

Partij 

Andere Totaal 

CD&V 37,8 5,0 57,1 0,0 100,00 
Groen! 67,9 0,7 15,9 15,5 100,00 

LDD 95,3 4,7 0,0 0,0 100,00 
N-VA 29,6 0,1 70,3 0,0 100,00 

Open VLD 41,6 3,2 55,2 0,0 100,00 
SLP 12,4 0,0 87,6 0,0 100,00 
SP.A 15,5 0,1 84,5 0,0 100,00 

Vlaams Belang 15,6 0,7 83,7 0,0 100,00 
TOTAAL 31,8 2,3 65,7 0,2 100,00 

 
De individuele campagnes worden amper met giften gefinancierd.  Enkel bij CD&V (5%), LDD (4,7%) en 
Open VLD (3,2%) wordt nog een significant bedrag aan giften gedeclareerd door de kandidaten, maar 
ook in die partijen is het gewicht van de giften marginaal.  Er zijn slechts 49 kandidaten die een bedrag 
aan giften declareren.  In totaal gaat het om 198.314,47 Euro, dit is gemiddeld 4047,23 Euro per 
ontvanger.  Van het totale bedrag aan individuele giften gaat 52,6% naar CD&V-ers en 32,8% naar 
Open VLD-ers.  Dit zijn vergelijkbare percentages als bij de verkiezingen van 2007.        
 
Gemiddeld betalen de kandidaten één derde van hun uitgaven zelf, terwijl twee derden door de partij 
wordt ‘gesponsord’.  Maar deze percentages verschillen sterk van partij tot partij.  In  een aantal 
gevallen dragen de kandidaten zelf relatief veel bij en de partij relatief weinig.  Het aandeel dat uit het 
eigen patrimonium van de kandidaten wordt betaald is het hoogst bij LDD (95,3%) en Groen! (67,9%).  
Dat laatste percentage is echter minder relevant omdat de uitgaven van de Groen!-kandidaten zo wie zo 
erg laag zijn.  Ook bij Open VLD (41,6%) en CD&V (37,8%) is het aandeel uit het eigen patrimonium 
relatief hoog.   Daartegenover staan de partijen waar de individuele uitgaven in relatief grote mate door 
                                                                                                                                                   
gelijkgestelde prestaties of diensten van natuurlijke personen (a) te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of 
meer per schenker (b) niet te registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per schenker.  
14 Rubriek 5 Financiële tegemoetkoming van de politieke partij of de lijst in naam waarvan de kandidaat opkomt in die 
hoedanigheid om die partij of lijst te vertegenwoordigen, of van andere kandidaten van die partij of lijst in het kader van een 
gemeenschappelijke campagne ; Rubriek 6 Tegenwaarde van giften in natura van de politieke partij of de lijst in naam 
waarvan de kandidaat opkomt in die hoedanigheid om die partij of lijst te vertegenwoordigen, of van andere kandidaten van 
die partij of lijst in het kader van een gemeenschappelijke campagne de politieke partij of de lijst in naam waarvan de 
kandidaat opkomt in die hoedanigheid om die partij of lijst te vertegenwoordigen, of van andere kandidaten van die partij of 
lijst in het kader van een gemeenschappelijke campagne ; Rubriek 7 : Tegenwaarde van met giften gelijkgestelde prestaties 
of diensten van de politieke partij of de lijst in naam waarvan de kandidaat opkomt in die hoedanigheid om die partij of lijst te 
vertegenwoordigen, of van andere kandidaten van die partij of lijst in het kader van een gemeenschappelijke campagne. 
15 Rubriek 8 Andere. 



 

 

de partij worden betaald.  De bijdrage van de partij is het hoogst bij SLP (87,6%), SP.A (84,5%) en 
Vlaams Belang (83,7%). 
 
Deze percentages liggen in dezelfde lijn als bij de verkiezingen van 2003, 2004 en 2007.  Opmerkelijk is 
wel dat SLP, die voor het eerst opkwam als aparte partij, het financieringsmodel van de ex-kartelpartner 
SP.A (met een relatief grote financiering door de partij) overneemt.   Interessant is ook dat het succes 
van LDD in 2007 niet heeft geleid tot een andere financiering van de individuele campagnes.  In 2007 
werden de individuele campagnes nog voor 89,9% door de kandidaten zelf betaald.  Dat kon toen haast 
niet anders omdat de partij nog niet over overheidsmiddelen beschikte.  Maar het feit dat dit sinds 2007 
wel het geval is heeft niet geleid tot een grotere financiële inbreng van de partij in de individuele 
campagnes.  Integendeel zelfs, want het aandeel van de partij (dat in 2007 nog 9,8% bedroeg) is in 
2009 helemaal weggevallen.   
 
Wie kandidaat is voor het Europees Parlement betaalt voor de campagne gemiddeld 2.839 Euro uit 
eigen middelen (tabel VIII).   Die individuele kostprijs is echter beduidend hoger als de partij zelf minder 
bijdraagt tot de campagne.   Zo telt een kandidaat Europarlementslid gemiddeld 5.754 Euro neer bij 
Open VLD, 5.495 Euro bij CD&V en 4.127,5 Euro bij LDD.  De gemiddelde persoonlijke kostprijs is een 
stuk lager voor het Vlaams Parlement (1.405 Euro) en voor het Brussels Parlement (1.063 Euro). 
 

Tabel VIII :  De gemiddelde uitgave per kandidaat (effectief en opvolger) 
 afkomstig uit eigen middelen, voor het Vlaams, Europees en Brussels parlement; 

 
 EUROPEES 

PARLEMENT 
VLAAMS  

PARLEMENT 
BRUSSELS 

PARLEMENT 
CD&V 5.494,7 3.185,7 547,3 
Groen! 826,6 205,4 151,6 

LDD 4.127,5 1.384,2 101,2 
N-VA 1.943,2 850 0 

Open VLD 5.754,1 3.271,3 4.679,6 
SLP 7,4 63 - 
SP.A 3.045,2 1.022,8 354,2 

Vlaams Belang 1.398,6 976,2 437,3 
Totaal 2.838,7 1.404,6 1062,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De top tien van de kandidaten met de hoogste uitgaven met eigen middelen (tabel IX) wordt 
aangevoerd door drie kandidaten voor het Europees Parlement : Marianne Thyssen (38.059,85 Euro), 
Annemie Neyts-Uyttebroeck (31.484,07 Euro) en Saïd El Khadraoui (28.840,39 Euro).  Zowel Annemie 
Neyts als Marianne Thyssen investeerden ook al bij eerdere verkiezingen behoorlijk wat eigen kapitaal 
in de campagne.   Voor Neyts bedroeg de gecumuleerde persoonlijke investering in de campagnes 
1999-2003-2004-2007 170.112 Euro, en voor Marianne Thyssen 119.895 Euro16.  En daar komt nu dus 
nog de investering bij voor de campagne van 2009.  Verderop in deze lijst vinden we vooral kandidaten 
die eerder tot de politieke subtop gerekend moeten worden.  Terwijl de campagnes van de politieke 
supersterren in grote mate door de partij zelf worden betaald moeten deze subtoppers een beroep doen 
op eigen middelen om toch een noemenswaardige eigen campagne te kunnen voeren. 
 
 Tabel IX : Top tien van de kandidaten met de hoogste uitgaven met eigen middelen 
 
 Naam Partij Kandidaat 

voor 
Uitgaven met 

eigen middelen 
1. Marianne Thyssen CD&V EP 38.059,85 
2. Annemie Neyts-Uyttebroeck Open VLD VP/EP/BP 31.484,07 
3. Saïd El Khadraoui SP.A EP 28.840,39 
4. Dirk de Kort CD&V VP 28.786,42 
5. Ludwig Caluwé CD&V VP 26.139,71 
6. Karin Brouwers CD&V VP 25.691,33 
7. Kathleen Helsen CD&V VP 24.543,39 
8. Irina De Knop Open VLD VP 24.220,32 
9. Marc Van de Vijver CD&V VP 24.075,65 
10. Jurgen Verstrepen LDD VP/EP 23.501,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 K.Weekers en B.Maddens, Het geld van de partijen.  Leuven, Acco, 2009, p.87. 



 

 

Op basis van de gegevens over de inkomsten van de kandidaten kunnen we een schatting maken van 
de werkelijke kostprijs van de campagne voor de partij en haar componenten en afdelingen.   Deze 
stemt overeen met de kostprijs van de partijcampagne (cf.supra) plus het aandeel van de individuele 
uitgaven gefinancierd door de uiteenlopende geledingen van de partij.      
 

Tabel X : De totale kostprijs van de campagne voor de partij (partijuitgaven plus financiële transfers naar kandidaten), 
aandeel van de partijuitgaven in de totale uitgaven 

 
 Partij-uitgaven Financiële 

transfers naar 
kandidaten 

Totaal 
PARTIJ 

CD&V 954.953,37 1.188.879,87 2.143.833,24 
Groen! 996.040,02 12.886,59 1.008.926,61 

LDD 602.065,57 0 602.065,57 
N-VA 788.979,19 493.271,97 1.282.251,16 

Open-VLD 890.663,67 1.140.441,09 2.031.104,76 
SLP 575.252,56 82.638,73 657.891,29 
SP.A 892.994,59 1.546.402,91 2.439.397,5 

Vlaams Belang 985.379,94 1.199.516,66 2.184.896,6 
Totaal 6.686.328,91 5.664.037,83 12.350.366,74 

 
 
Als we rekening houden met de financiële transfers van de partij naar de kandidaten, dan blijkt dat de 
campagne het meest heeft gekost aan de SP.A (2.439.397,5 Euro) en het Vlaams Belang (2.184.896,6 
Euro).  Dit zijn niet toevallig twee partijen die een relatief groot aandeel van de individuele campagnes 
zelf betalen.  CD&V (2.143.833,24 Euro) en Open VLD (2.031.104,76 Euro) komen pas op de derde en 
vierde plaats.   LDD kwam er met 602.065,57 Euro het goedkoopst van af, omdat de individuele 
campagnes, zoals hierboven aangetoond, helemaal niets hebben gekost aan die partij.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. Belangrijkste resultaten 
 
(1) De campagne voor de verkiezingen van 7 juni 2009 kostte in totaal 15.412.869,75 Euro.  CD&V 
voerde de duurste campagne (3.047.803 Euro), op de voet gevolgd door Open VLD ( 2.976.419 Euro).  
Op de derde plaats staat de SP.A met 2.722.492 Euro.   Vlaams Belang kan, met 2.444.211 Euro, 
eveneens tot dit koppeloton worden gerekend.  Maar de volgende partij, de N-VA, zit daar met 
1.497.109 Euro, al meteen 1 miljoen Euro onder.   De uitgaven van Groen! (1.091.321 Euro) en LDD 
(962.470 Euro) waren vergelijkbaar, terwijl de SLP met 671.045 Euro veruit de goedkoopste campagne 
heeft gevoerd.    
 
(2) In verhouding tot het aantal behaalde stemmen was de SLP-campagne uitzonderlijk duur : de SLP 
betaalde niet minder dan 9,37 Euro per stem (tegenover een algemeen gemiddelde van 1,91 Euro per 
stem).  De stemmen waren het goedkoopst bij LDD, N-VA en CD&V (respectievelijk 1,57 Euro, 1,59 en 
1,61 Euro per stem).  
 
(3) De partijen en kandidaten geven in totaal slechts 64,1% uit van wat ze theoretisch zouden mogen 
uitgeven.  Maar bij de drie traditionele partijen schommelt dit percentage rond de 80%.    Deze partijen 
hebben dus wel nog enige marge om meer uit te geven, maar toch suggereert het hoge percentage dat 
de plafonds een remmend effect hebben op de uitgaven.  Bij N-VA (58,4%) en Vlaams Belang (67,2%) 
is de marge beduidend groter, voornamelijk bij de kandidaten.  Groen!, LDD en SLP, tenslotte, besteden 
minder dan de helft van wat ze mogen uitgeven.  Voor deze partijen zijn de wettelijke plafonds kennelijk 
onrealistisch hoog, en dat geldt nog het meest van al voor de individuele kandidaten.    
 
(4) In 2009 werd er beduidend meer uitgegeven dan bij de vergelijkbare verkiezingen van 2004 
(+2.778.099 Euro) en bij de federale verkiezingen van 2007 (+2.335.312 Euro).  Deze stijging is het 
gevolg van twee factoren : (1) er waren in 2009 meer significante partijen en (2) de niet-traditionele 
partijen gaven meer uit.  Bij de drie traditionele partijen daarentegen is er een daling van de uitgaven in 
vergelijking met de vorige verkiezingen.   Voor elk van deze drie partijen was de campagne van 2009 de 
goedkoopste ooit. 
 
(5) PVV/Open VLD en CVP/CD&V zijn bij elke verkiezing sinds 1991 aan elkaar gewaagd wat de 
uitgaven betreft.  De socialistische partij komt altijd op de derde plaats, en wordt sinds de verkiezingen 
van 1999 redelijk dicht op de hielen gezeten door het Vlaams Blok/Belang.  Na een duidelijke dip in 
2004 zitten de groenen sinds 2007 weer op het uitgavenniveau van 1999 en 2003.  De N-VA voerde 
een iets duurdere campagne dan in 2003 maar blijft wel afgetekend onder het uitgavenniveau van de 
Volksunie in 1991-1995-1999.  LDD gaf bijna dubbel zoveel uit als in 2007. 
 
(6) Gemiddeld betalen de kandidaten één derde van hun uitgaven zelf, terwijl twee derden door de partij 
wordt ‘gesponsord’.  Maar deze percentages verschillen sterk van partij tot partij.  Het aandeel dat uit 
het eigen patrimonium van de kandidaten wordt betaald is het hoogst bij LDD (95,3%).  Daar krijgen de 
kandidaten niets van de partij.  Ook bij Open VLD (41,6%) en CD&V (37,8%) wordt de campagne in 
relatief grote mate door de kandidaten zelf gefinancierd.   Daartegenover staan de partijen waar de 
individuele uitgaven in relatief grote mate door de partij worden betaald.  De bijdrage van de partij is het 
hoogst bij SLP (87,6%), SP.A (84,5%) en Vlaams Belang (83,7%). 
 
(7) Als we enkel rekening houden met het totale bedrag dat door de partij zelf is betaald (dit is het 
bedrag van de partijcampagne plus het door de partij betaalde deel van de individuele campagnes) dan 
blijkt dat de campagne het meest heeft gekost aan de SP.A (2.439.397 Euro).  Dat komt omdat de 
socialistische kandidaten zelf relatief weinig bijdragen.  Omgekeerd was de campagne het goedkoopst 
voor LDD (602.066 Euro) omdat de kandidaten daar alles zelf betalen.   


