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26-03-2007 Bart Maddens;

Afficheverbod is bizarre zelfkastijding

Als de campagne meer zou gaan kosten, wat dan nog? Met affiches bereik je de minder gepolitiseerde kiezers

Bart Maddens en Karolien Weekers vinden de sperperiode absurd 

Afgelopen weekend begon de sperperiode van drie maanden voorafgaand aan de verkiezingen van 10 juni. In 
die periode geldt voor partijen en kandidaten een verbod op commerciële affichage. Heel wat partijen voerden
de voorbije weken dan ook nog vlug een pre-campagne met affiches. Die moeten ze nu met bekwame spoed 
laten verwijderen. Een vrij absurde situatie. Op een moment dat de verkiezingen voor de meeste mensen nog 
ver weg zijn, worden ze opeens met politieke affiches geconfronteerd. Maar wanneer de verkiezingen echt voor 
de deur staan en de mensen bezig beginnen te houden, dan zijn er in geen velden en wegen nog 
campagneaffiches te bekennen. 

Het is onduidelijk wat de wetgever in 1998 precies heeft bezield om commerciële affiches te verbieden tijdens de
campagne. Op zich is er namelijk niets mis mee. Natuurlijk kunnen de affiches zo smakeloos en inhoudsloos zijn 
dat ze afbreuk doen aan het sérieux van verkiezingen. Maar dat geldt evengoed voor folders en
krantenadvertenties. Als het de wetgever echt daarom te doen was geweest, dan had die beter een Raad voor 
Politieke Reclamepraktijken in het leven geroepen. Evenmin kan het de bedoeling geweest zijn om de 
verkiezingsuitgaven te beperken, want die zijn sowieso al geplafonneerd door de wet.

Al bij al getuigt het van een nogal irritante keizer-kostermentaliteit dat de wetgever niet enkel bepaalt hoeveel 
de partijen en kandidaten mogen uitgeven, maar ook op welke manier ze dat moeten doen. Als iedereen toch 
evenveel geld mag uitgeven, waarom mogen ze dan niet zelf beslissen of ze hun geld al dan niet aan
commerciële affichage besteden? 

De voorstanders van het verbod zijn bang dat deze vorm van reclame de kostprijs van de campagne aanzienlijk 
zou opdrijven. Uit ons onderzoek is gebleken dat partijen en kandidaten momenteel slechts 70 procent besteden 
van wat wettelijk is toegestaan. Het opnieuw toelaten van commerciële affiches zou de politici ertoe kunnen
dwingen om ook die resterende marge van 30 procent op te souperen. 

Maar zelfs als de campagne inderdaad wat meer zou gaan kosten, wat dan nog? Sommigen lijken er vreemd 
genoeg van uit te gaan dan het intrinsiek verkeerd is om veel geld te besteden aan verkiezingscampagnes. Het 
na te streven ideaal is blijkbaar dat er zo weinig mogelijk wordt uitgegeven, bij voorkeur zelfs nog minder dan 
wat is toegestaan. Nochtans is het informeren van de kiezers een essentiële taak voor elke politieke partij.
Commerciële affiches vormen potentieel een efficiënt middel om vooral de minder gepolitiseerde kiezers te
bereiken en hen kort en krachtig de inzet van de verkiezingen duidelijk te maken. 

Mochten de financiële middelen van de partijen schaars zijn, dan zou men zich wel kunnen afvragen of hun geld
niet nuttiger kan worden besteed. Punt is echter dat politieke partijen allicht nog nooit zo rijk geweest zijn als 
vandaag. De overheidsfinanciering van de politieke partijen tijdens de voorbije decennia is exponentieel 
toegenomen. In 1989 werd een dotatie ingevoerd voor de partijen, die in de loop der jaren sterk werd verhoogd. 
Daarnaast passeren de partijen sinds 2001 ook op regionaal niveau langs de kassa. En dan hebben we het nog 
niet over de fractietoelagen in de verschillende parlementen. 

Zowel de invoering als de verhoging van die subsidiëring werd door de partijen altijd gemotiveerd op grond van
het feit dat ze geld nodig hadden om de dure campagnes te kunnen betalen. Maar momenteel beschikken de 
partijen over veel meer centen dan nodig om campagne te voeren. Dat is onder meer een gevolg van het feit 
dat ze elk jaar subsidies krijgen, terwijl er niet elk jaar verkiezingen zijn. Een heel groot deel van het 
overvloedige overheidsmanna wordt dan ook besteed aan infrastructuur en personeel. Wellicht is het net de 
subsidiestroom geweest die de partijen ertoe heeft aangezet om de partijorganisatie sterker uit te bouwen, 
eerder dan dat ze dat geld nodig hadden om die organisatie overeind te houden. Hoe dan ook, rekening houdend 
met de comfortabele financiële positie van de meeste grote partijen kan een beperkte toename van de
verkiezingsuitgaven geen onoverkomelijk probleem zijn. Maar blijkbaar investeren ze hun centen liever in de 
partij dan in een intensere communicatie met de kiezer. 

Vroeger mochten de partijen commercieel afficheren, maar hadden ze daarvoor te weinig legale middelen. Nu 
hebben ze die middelen in overvloed, maar mogen ze (van zichzelf) niet meer afficheren. Wie heeft de moed om 
een einde te maken aan deze bizarre oefening in politieke zelfkastijding ? 

Bart Maddens en Karolien Weekers zijn verbonden aan het Centrum voor Politicologie van de K.U.Leuven.




