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Partijen dulden geen pottenkijkers 

17 / 01 / 2013  
  
Vorige zondag werd ik in het Radio 1 programma Peeters en Partners geïnterviewd door Patrick De 
Witte (hoofdredacteur van P-magazine) over de financiering van de politieke partijen. Dat was naar 
aanleiding van de heisa over de fameuze stichting van koningin Fabiola. De Witte ergerde zich eraan 
dat de politieke partijen hier twee maten en twee gewichten hanteren: ze zijn verontwaardigd over 
het gebrek aan transparantie inzake de koninklijke dotaties, maar houden het potje van de eigen 
financiering het liefst zoveel mogelijk gedekt. De vrijdag daarvoor had Fernand Keuleneer in Terzake 
ook al fijntjes de vergelijking gemaakt tussen de dotaties voor de monarchie en de dotaties voor de 
partijen. 

Raf Terwingen 

In Peeters en Partners kon ik Patrick De Witte enkel maar volmondig gelijk geven. Er is inderdaad een 
schrijnend gebrek aan onafhankelijke controle op de partijfinanciering. Maar ik kreeg in de loop van 
de dag meteen lik op stuk van CD&V Kamerfractieleider Raf Terwingen. Er is wel degelijk een externe 
controle op de partijfinanciering, zo argumenteerde die. Want de boekhouding van de partijen moet 
worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. En bovendien laat de parlementaire 
controlecommissie zich sinds 2003 adviseren door het Rekenhof bij de controle van de boekhouding 
en de verkiezingsuitgaven. 

GRECO-rapport 

Was het dan maar een loze bewering van mij ? Toch niet, want ik citeerde gewoonweg uit het 
rapport dat GRECO in mei 2009 publiceerde over het Belgische systeem van partij- en 
campagnefinanciering. GRECO is de organisatie binnen de Raad van Europa die zich bezighoudt met 
de strijd tegen corruptie. Eind 2008 streken hier een aantal internationale topexperts neer die in 
opdracht van GRECO de Belgische regelgeving tegen het licht hielden. Hun eindrapport was ronduit 
vernietigend. En één van hun punten van kritiek betrof juist het gebrek aan onafhankelijke controle 
op de partijfinanciering. Het kan niet, aldus GRECO, dat de politici hier tegelijkertijd rechter en partij 
zijn. Want het is de parlementaire controlecommissie die finaal verantwoordelijk is voor het 
goedkeuren van de boekhouding en de verslagen met betrekking tot de campagne-uitgaven, en die 
commissie bestaat natuurlijk uit parlementsleden.  

Bedrijfsrevisor  

Maar hoe zit het dan met die controle door een bedrijfsrevisor ? Deze bedrijfsrevisor wordt 
aangesteld door de partijen zelf. Er is geen garantie dat die onafhankelijk is van de partij. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar de partijen er wettelijk toe verplicht zijn om een 
bedrijfsrevisor aan te stellen die geen enkele band heeft met de partij. GRECO klaagt daarnaast ook 
aan dat controle door de bedrijfsrevisor zeer oppervlakkig is. Het enige wat die doet is nagaan of 
alles in de juiste vorm is weergegeven, of de bedragen in de juiste kolom staan en of die 
geloofwaardig lijken. Al bij al is die controle dus niet veel meer dan een lachertje. 

Rekenhof 



Hetzelfde geldt overigens voor het advies dat het Rekenhof geeft aan de controlecommissie. Ook 
hier gaat het allesbehalve om een echte en grondige controle. Daarvoor is de bevoegdheid van het 
Rekenhof veel te beperkt, zoals het Hof trouwens zelf aangeeft in zijn adviezen : “Het Rekenhof 
spreekt zich niet uit over de geldigheid en de werkelijkheid van de onderliggende verrichtingen 
aangezien het geen toegang heeft tot de verantwoordingsstukken.” (advies van 15 juni 2011 
betreffende de boekhouding 2010). “Het Rekenhof beschikt niet over een rechtstreekse 
controlebevoegdheid ten aanzien van de politieke partijen.” (advies van 8 december 2010 
betreffende de verkiezingsuitgaven van 2010). Doordat het Rekenhof geen toegang heeft tot de 
boekhoudkundige stukken en bewijsstukken is het uitoefenen van enige substantiële controle 
nagenoeg onmogelijk, aldus het GRECO-rapport. 

Onafhankelijke controle 

Het eindadvies van de GRECO-experts liegt er dan ook niet om : “GRECO vraagt om een systeem in te 
voeren voor de controle op de financiering van de partijen en verkiezingscampagnes dat zoveel 
mogelijk onafhankelijk van de politieke partijen is, en beschikt over de nodige middelen voor de 
uitoefening van een substantiële en adequate controle (advies 8). “GRECO vraagt om met het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren veeleisendere normen vast te stellen voor de audit van de rekeningen 
van de politieke partijen, met inbegrip van de regels om de noodzakelijke onafhankelijkheid van de 
revisoren te garanderen.” (advies 9) 
De reactie van Raf Terwingen toont op een schrijnende manier aan hoe de politici deze goed 
onderbouwde aanbevelingen vrolijk in de wind slaan. Wie een beroep doet op publieke financiering 
moet ook kunnen aanvaarden dat streng wordt toegekeken op de besteding daarvan. De partijen 
hebben het echter voor zichzelf zo geregeld dat ze in de beste der werelden leven : ze krijgen niet 
minder dan 64 miljoen EUR per jaar uit de staatskas, maar ze dulden geen pottenkijkers als het gaat 
over de besteding van die middelen.  

Afschaffing senaat  

Gelukkig krijgen de partijen binnenkort een mooie gelegenheid om hun leven te beteren. De 
afschaffing van de rechtstreekse verkiezing van de Senaat leidt immers automatisch tot een 
inkomstenverlies van ongeveer 10 miljoen EURO voor de partijen. Het ziet er naar uit dat de politieke 
partijen dit zullen compenseren via een verhoging van de dotatie in de Kamer. Deze wetswijziging 
vormt meteen de ideale aanleiding voor een ‘groot onderhoud’ van de regelgeving, op basis van de 
GRECO-aanbevelingen. Want nu de partijen uit hun slof zijn geschoten om de koninklijke dotaties te 
saneren kunnen ze maar beter ineens ook voor eigen deur vegen.  

Bart Maddens 
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