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Inleiding 
 
In deze nota worden de gegevens betreffende de uitgaven van de Franstalige en de Vlaamse partijen 
geïntegreerd en met elkaar vergeleken.   In totaal gaat het om 1838 kandidaten : 682 van de vijf  
Franstalige partijen en 1156 van de zes Vlaamse partijen.  Er zijn 101 kandidaten  (5,8%) die geen 
aangifte hebben ingediend, maar het overgrote deel daarvan zijn kandidaten van het FN.  Als we 
abstractie maken van het FN bekomen voor Franstalig België (0,7%) een lager percentage ontbrekende 
uitgaven dan voor Vlaanderen (1,2%).  Na weglating van de kandidaten met ontbrekende aangiftes 
houden we er nog 1737 onderzoekseenheden over : 1142 in Vlaanderen en 595 in Franstalig België.     
 
 
I. De uitgaven van de partijen en de kandidaten 
 
Uit tabel I kunnen we in eerste instantie afleiden dat de campagne voor de federale verkiezingen in 
totaal iets minder dan 20,5 miljoen Euro heeft gekost.  De Vlaamse partijen hebben in totaal 12,5 
miljoen Euro besteed, de Franstalige 8 miljoen Euro.  Dit verschil van 4,5 miljoen Euro is grotendeels op 
rekening te schrijven van de kandidaten : de Vlaamse kandidaten geven in totaal 3,6 miljoen Euro méér 
uit dan de Franstalige.  Dit komt natuurlijk omdat er langs Vlaamse kant meer te begeven zetels zijn, en 
dus ook meer kandidaten, waaronder ook meer die het maximumbedrag mogen uitgeven.    
 

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

Open-VLD 986.046,76 2.307.165,81 3.293.212,57 2,04 
CD&V-N-VA 991.082,36 2.190.480,07 3.181.562,43 1,26 
SP.A-Spirit 915.624,06 1.766.269,57 2.681.893,63 1,99 
MR 957.767,53 1.540.568,93 2.498.336,46 1,51 
PS 962.310,78 1.474.424,20 2.436.734,98 1,74 
Vlaams Belang 982.794,46 960.295,42 1.943.089,88 1,22 
CDH 987.913,17 948.351,97 1.936.265,14 2,44 
Groen! 761.749,02 126.194,03 887.943,05 1,75 
Ecolo 632.707,51 5.446,06 638.153,57 0,88 
LDD 261.327,78 248.533,13 509.860,91 1,03 
FN 424.271,34 61.069,27 485.340,61 1,72 
Totaal VL 4.898.624,44 7.598.938,03 12.497.562,47 1,55 
Totaal FR 3.964.970,33 4.029.860,43 7.994.830,76 1,65 
TOTAAL 8.863.594,77 11.628.798,46 20.492.393,23 1,59 
 
In tabel I zijn de partijen gerangschikt volgens de omvang van de totale uitgaven (partijen en kandidaten 
samen).  De lijst wordt aangevoerd door twee Vlaamse partijen (Open-VLD en CD&V-N-VA) die de 
kaap van de 3 miljoen Euro fors overschrijden.  Daarna volgt een groep van drie partijen met en totale 
uitgave die rond 2,5 miljoen Euro schommelt, meer bepaald SP.A, MR en PS.  Vlaams Belang en CDH 
voeren elk een campagne van iets minder dan 2 miljoen Euro.  Daarna volgen vier partijen met een 
uitgave van minder dan 1 miljoen : Groen!, Ecolo, Lijst Dedecker en FN.  Maar binnen deze groep van 
‘kleintjes’ zijn de verschillen nog vrij groot, aangezien Groen! bijna dubbel zoveel uitgeeft als het FN.  
De partij-uitgaven van de grote partijen benaderen allemaal dicht het maximum van 1 miljoen Euro, 
zodat de verschillen tussen de partijen grotendeels aan de kandidaten-uitgaven te wijten zijn.  
 
In totaal konden de Belgische partijen 30,4 miljoen Euro uitgeven, maar in werkelijkheid hebben ze 
daarvan slechts 20,5 miljoen uitgegeven, dit is 67,5%.  Bij de MR is dit procent het hoogst (91,43%), 
maar die partij wordt onmiddellijk gevolgd door CD&V-N-VA (91,39%) en Open-VLD (89,2%).  CDH sluit 
hier nog dicht bij aan met bijna 87%, maar bij de PS daalt het effectief bestede bedrag al tot 83,6%.   In 
vergelijking daarmee is het procent bij SP.A-Spirit (74,7%) opvallend laag.  Bij deze partij, en de partijen 



met een nog lager percentage, is er nog een aanzienlijke marge om meer te besteden en is de impact 
van het wettelijke plafond allicht vrij beperkt.     
 

Tabel II: Door de partijen en de kandidaten besteedbare bedrag, procent effectief besteed daarvan 
UITGAVEN PARTIJEN + KANDIDATEN        

Besteedbaar bedrag Besteed bedrag Besteed bedrag / besteedbaar bedrag 
MR 2.732.634 2.498.336,46 91,43 
CD&V-N-VA 3.481.476 3.181.562,43 91,39 
Open-VLD 3.692.292 3.293.212,57 89,19 
CDH 2.226.458 1.936.265,14 86,97 
PS 2.914.258 2.436.734,98 83,61 
SP.A-Spirit 3.592.246 2.681.893,63 74,66 
Vlaams Belang 3.275.659 1.943.089,88 59,32 
Groen! 2.231.144 887.943,05 39,80 
Ecolo 2.041.342 638.153,57 31,26 
FN 1.949.730 485.340,61 24,89 
LDD 2.223.644 509.860,91 22,93 
Totaal VL 18.496.461 12.497.562,47 67,57 
Totaal FR 11.864.422 7.994.830,76 67,38 
TOTAAL 30.360.833 20.492.393,23 67,49 
 
Zowel langs Vlaamse als langs Franstalige kant geeft een kandidaat-Senator gemiddeld ongeveer 
dubbel zoveel uit als een kandidaat-kamerlid.   Dit heeft vooral te maken met het feit dat een kandidaat-
Senator in een veel grotere kieskring campagne moet voeren (respectievelijk in heel Vlaanderen en in 
heel Wallonië plus Brussel-Halle-Vilvoorde) en ook een hoger maximumbedrag mag uitgeven.  Voor de 
Kamerverkiezingen zijn het de kandidaten van de liberale familie die gemiddeld de duurste campagne 
voeren (10.499,22 Euro voor Open-VLD en 9.401,7 voor MR).  Die partijen worden op de voet gevolgd 
door CD&V-N-VA (9.339,7 Euro) en PS (8.975,4 Euro).  Kandidaten van CDH (5.807,95 Euro) en 
Vlaams Belang (4.385,94 Euro) komen er al een stuk goedkoper van af.  In vergelijking met de 
Kamerverkiezing valt bij de Senaat vooral op dat de MR-kandidaten naar de vierde plaats zakken met 
een gemiddelde uitgave van ‘slechts’ 18.088,9 Euro.  De MR wordt voorafgegaan door Open-VLD 
(18.994,3 Euro), CD&V-N-VA (16.790,2 Euro) én de PS.  De kandidaat-Senatoren van de PS hebben, 
met een gemiddelde uitgave van 17.530,3 Euro, fors geïnvesteerd in de campagne.  Forser in elk geval 
dan de SP.A-Spirit kandidaten, die (ondanks de grotere kieskring) gemiddeld slechts 14.078,18 Euro 
uitgeven.   Op een afstand volgen de CDH-kandidaten (10.232,92 Euro) en de Vlaams Belang-
kandidaten (8.528,71 Euro).     
 

Tabel III : Gemiddelde uitgave per kandidaat voor Kamer en Senaat 
 Kamer Senaat 
Open-VLD 10.499,22 18.994,30 
MR 9.401,69 16.790,18 
CD&V-N-VA 9.339,71 18.088,88 
PS 8.975,45 17.530,32 
SP.A-Spirit 7.703,93 14.078,18 
CDH 5.807,95 10.232,92 
Vlaams Belang 4.385,94 8.528,71 
LDD 1.202,41 1.840,48 
FN 5.04,70 0,00 
Groen! 702,21 544,86 
Ecolo 45,01 0,00 
Totaal VL 5.712,09 10.409,61 
Totaal FR 4.946,96 8.910,68 
TOTAAL 5.443,8 10.028,3 

 
 



II. De evolutie van de uitgaven tussen 1991 en 2007 
 
Het totale bedrag dat sinds 1991 door de Belgische partijen wordt uitgegeven voor de verkiezingen 
vertoont duidelijk een dalende trend.  In 1991 was dat nog bijna 31 miljoen Euro, in 2007 20,5 miljoen.  
In 2003 is er een abrupte daling, wanneer het totale bedrag plots terugvalt van rond de 30 miljoen Euro 
naar iets meer dan 20 miljoen.  Dit heeft vermoedelijk vooral te maken met het feit dat de federale en 
regionale verkiezingen vanaf 2003 afzonderlijk worden gehouden.  Het aantal belangrijke campagnes 
stijgt daardoor, wat de partijen ertoe noopt om per campagne wat minder uit te geven.  Dit neemt echter 
niet weg dat de totale kostprijs van de campagnes voor de federale (2003) en regionale verkiezingen 
(2004)  samen nog altijd ruim 13 miljoen Euro hoger is dan de kostprijs van samenvallende federale en 
regionale verkiezingen (1999).   

 
Tabel IV :   Evolutie van de uitgaven van partijen en kandidaten tussen 1991 en 2007 

 (in euro en geactualiseerde prijzen juni 2007 )  
 1991 1995 1999  2003 2004 2007 
PVV/ VLD/ open VLD 4.810.563 5.507.945 4.187.581 3.173.853 3.238.204 3.293.213 
CVP/ CD&V/ CD&V-N-VA 5.728.838 5.276.527 4.842.086 3.144.516 3.281.796 3.181.562 
SP/ SP.A-Spirit 4.625.777 3.405.045 3.231.586 2.639.190 2.915.749 2.681.894 
PRL/ PRL-FDF / MR 3.937.227 3.877.207 4.097.382 2.545.404 2.958.163 2.498.336 
PS 4.419.025 3.798.421 3.323.108 2.531.033 2.663.364 2.436.735 
Vlaams Blok / Vlaams Belang 664.508 1.779.610 2.470.722 2.056.897 2.196.542 1.943.090 
PSC/ CDH 3.519.052 3.373.104 3.155.704 2.054.746 2.027.333 1.936.265 
Agalev/ Groen! 209.466 436.902 1.006.292 1.034.182 442.123 887.943 
Ecolo 374.187 696.117 1.257.209 1.083.788 990.765 638.154 
LDD - - - - - 509.861 
FN 18.434 87.371 116.854 64.926 276.952 485.341 
VU/N-VA 2.624.233 1.927.365 1.891.397 1.327.627 - - 
Totaal VL 18.663.385 18.333.394 17.629.664 13.376.265 12.074.414 12.497.563 
Totaal FR 12.267.925 11.832.220 11.950.257 8.279.897 8.916.575 7.994.831 
TOTAAL 30.931.310 30.165.614 29.579.921 21.656.162 20.990.989 20.492.394 
 
De evolutie van de totale kostprijs in Vlaanderen en Franstalig België is sterk vergelijkbaar.  In beide 
landsdelen was de campagne van 2007 iets goedkoper dan die van 2003 (toen exact dezelfde 
verkiezingen werden georganiseerd).  In Vlaanderen (-878.702 Euro) is het verschil groter dan in 
Franstalig België (-285.066 Euro), maar dit komt omdat de verschuivingen in het partijlandschap daar 
ook belangrijker waren (meer bepaald het verdwijnen van de N-VA als aparte partij).  In Franstalig 
België is het opvallend dat de uitgaven voor de regionale en Europese verkiezingen van 2004 relatief 
hoog waren (8.916.575 Euro) en de gestadige dalende trend van de uitgaven doorbreken.  In 
Vlaanderen was dat niet het geval er waren de uitgaven in 2004 (12.074.414 Euro) juist lager. 
 
Die dalende trend met een plotse breuk in 2003 tekent zich in alle traditionele partijen af1, zowel in 
Franstalig België als in Vlaanderen.  Bij de nieuwe partijen daarentegen is er veeleer een stijgende 
tendens die kennelijk vooral samenhangt met de electorale groei.   Wanneer een partij het electoraal 
minder goed doet vallen de uitgaven snel terug.  Dat is duidelijk het geval met de Volksunie in de jaren 
negentig en met Groen! in 2004.   Bij Ecolo daarentegen heeft de nederlaag van 2003 minder financiële 
gevolgen in 2004, wellicht omdat die partij, in tegenstelling tot Groen!, de federale dotatie niet is 
verloren.  
 

                                                 
1 Voor een gedetailleerde bespreking van de evolutie van de verkiezingsuitgaven van de verschillende partijen, zie: Maddens 
B., Weekers K., & Noppe J., 30 jaar stemmen kopen. De verkiezingsuitgaven van 1974 tot 2004 in kaart gebracht. Burger, 
bestuur en beleid, 3(3), pp. 256-264  
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III. Boegbeelden en 25%/10%-regel 
 
De partijen maken duidelijk op een zeer ongelijke wijze gebruik van de boegbeeldregel.  CD&V-N-VA 
heeft maar liefst 32 boegbeelden, Lijst Dedecker 2, Open-VLD één en de andere partijen vermelden er 
geen. Enkel Lijst Dedecker vermeldt een concreet bedrag bij de boegbeelden, zoals gevraagd op het 
aangifteformulier. Aan Franstalige kant heeft MR 8 boegbeelden aangeduid, de PS 2 en CDH 1. 
 
Daarnaast hebben de partijen de mogelijkheid om 250.000 Euro (dit is 25% van het bedrag dat ze 
mogen uitgeven) te transfereren naar de individuele kandidaten. De transfer per kandidaat mag 
hoogstens 10% van daarvan bedragen, dit is 25.000 Euro.  De kandidaten mogen het betrokken bedrag 
besteden aan de eigen verkiezingscampagne, zonder dat dit wordt aangerekend op hun quotum.  De 
uitgaven blijven aangerekend op het quotum van de partij.  Zowel de partij als de kandidaten moeten dit 
in hun aangifte vermelden.   
   

Tabel V : Kandidaten die recht hebben op steun via de 25% en 10%-regel 
AANGIFTES KANDIDATEN AANGIFTES PARTIJEN  

# kandidaten  
25% /10% 

Totaal bedrag  
25%/10% 

# kandidaten  
25% /10% 

Totaal bedrag  
25%/10% 

CD&V-N-VA 18 203.529,94 19 212.476,27 
MR 44 133.523,78 49 147.651,01 
CDH 23 85.614,03 21 84.401,15 
Open-VLD 19 147.101,20 7 83.839,62 
PS 17 188.230,36 18 82.323,50 
LDD 4 80.000,00 0 0 
Groen! 29 33.896,18 0 0 
FN 5 14.550,15 0 0 
SP.A-Spirit 0 0 0 0 
Ecolo 0 0 0 0 
Vlaams Belang 0 0 0 0 
Totaal VL 70 464.436,32 26 296.315,89 
Totaal FR 89 421.918,32 88 314.375,66 
TOTAAL 159 886.354,64 114 610.691,55 
 
Zoals de tabel hieronder duidelijk maakt zijn er wel grote verschillen te zien tussen de mate waarin de 
kandidaten of de partijen dit inschrijven in hun aangifte.  Uit tabel V kunnen we afleiden dat er in beide 
landsdelen door een vergelijkbaar aantal kandidaten gebruik wordt gemaakt van de 25/10-regel.  Ook 
het totale vermelde bedrag is ongeveer gelijk.  Maar relatief gezien, dit is ten opzichte van het totale 



aantal kandidaten (dat een aangifte heeft ingediend), wordt die regel in Franstalig België dubbel zoveel 
gebruikt.  Afgaande op de aangiftes van de kandidaten ontvangen in Vlaanderen 6,13% van de 
kandidaten op die manier extra steun, terwijl dat percentage in Wallonië maar liefst 14,86% betreft.  
Hoewel dus dubbel zoveel kandidaten steun krijgen, is het verschil in bedrag dat deze kandidaten 
ontvangen in beide landsdelen  minder groot:  in Vlaanderen krijgen ze gemiddeld 6.634,80 Euro, in 
Wallonië 4.740,6 Euro. 
 
Het aantal in de partij-aangiften vermelde kandidaten in Vlaanderen is wel beduidend kleiner, met als 
gevolg dat er daar een groter verschil tussen de door de kandidaten en de partijen gedeclareerde 
25/10-bedragen dan in Franstalig België : in het eerste geval bedraagt het verschil 168.120 Euro, in het 
tweede slechts 107.542 Euro.  In Vlaanderen komt het met andere woorden veel meer voor dat een 
kandidaat een 25/10-bedrag vermeldt zonder dat we dit in de partij-aangifte terugvinden.  In totaal gaat 
het om 45 kandidaten, bij Lijst Dedecker, Open-VLD en Groen!.  Langs Franstalige kant daarentegen 
komt dit fenomeen nauwelijks voor : er zijn enkel vijf FN-kandidaten die een 25/10-bedrag vermelden 
dat niet door de partij is gedekt.   Als we kijken naar de bedragen, dan zien we dat het verschil tussen 
de kandidaten- en de partijaangiftes langs Franstalige kant hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de PS, 
waar de kandidaten 105.910 Euro meer 25/10-steun vermelden dan we terugvinden in de partij-
aangiftes.  Langs Vlaamse kant zijn de verschillen het grootst bij de Lijst Dedecker (80.000 Euro) en 
Open-VLD (63.261,58 Euro).   
 

IV. De herkomst van de middelen 
 
De wijze waarop de individuele campagnes worden gefinancierd in Vlaanderen en Franstalig België is 
opvallend gelijklopend  : de kandidaten betalen ongeveer één vierde van de uitgaven zelf, terwijl de 
partij ongeveer 73% bijdraagt.  Slechts een verwaarloosbaar klein deel van de uitgaven (2%) wordt 
gefinancierd op basis van giften.     
   

Tabel VI: Herkomst van de middelen van de kandidaten, in procenten 
 Eigen patrimonium Giften Tegemoetkoming partij Andere Totaal 

SP.A-Spirit 8,45 0,03 91,50 0,03 100 
PS 17,89 0,41 81,68 0,02 100 
Vlaams Belang 18,03 1,09 80,88 0,00 100 
Groen! 19,59 0,81 79,60 0,00 100 
CD&V-N-VA 24,66 3,71 71,63 0,00 100 
FN 28,47 0,00 71,53 0,00 100 
MR 26,28 3,53 70,10 0,09 100 
Open-VLD 34,73 2,54 63,73 0,00 100 
CDH 35,32 1,79 62,68 0,21 100 
LDD 89,92 0,26 9,83 0,00 100 
Ecolo 100,00 0,00 0,00 0,00 100 
Totaal VL 25,17 2,01 72,82 0,01 100 
Totaal FR 25,46 1,90 72,55 0,09 100 
TOTAAL 25,27 1,97 72,73 0,04 100 

 
Zowel in Vlaanderen als in Franstalig België is de bijdrage van de partij het grootst bij de socialistische 
partijen: SP.A-Spirit betaalt 91,5% van alle individuele uitgaven en de PS 81,7%.   Bij de liberale partijen 
is er wel een verschil.  Open-VLD situeert zich duidelijk aan het andere uiterste met slechts 63.2% 
gefinancierd door de partij.  De MR daarentegen heeft een hoger percentage (70,1%) dat nauw aansluit 
bij het algemene gemiddelde en het percentage van CD&V-N-VA (71,6%) in Vlaanderen.  Niet de MR, 
maar wel de CDH vertoont in Franstalig België het meest ‘liberale’ financieringspatroon, met een relatief 
grote inbreng van eigen middelen (35,3%) en een beperkte bijdrage van de partij (62,7%).  Dat laatste 
geldt natuurlijk nog meer voor Ecolo, maar bij die partij (net als bij Groen! en FN) zijn deze gegevens 



nauwelijks relevant omdat het door de kandidaten uitgegeven bedrag uiterst beperkt is.   Een ander 
vermeldenswaard verschil is dat het percentage gefinancierd met giften in Vlaanderen het hoogst is bij 
CD&V-N-VA (3,7%) en in Franstalig België bij de MR (3,5%). 
 
Op basis van de gegevens over de inkomsten van de kandidaten kunnen we ons een idee vormen van 
de werkelijke kostprijs van de campagne voor de partij en haar componenten en afdelingen.   Deze 
stemt overeen met de kostprijs van de partijcampagne plus het aandeel van de individuele uitgaven 
gefinancierd door de uiteenlopende geledingen van de partij.  Het meest in het oog springende resultaat 
van deze oefening (tabel VII) is dat de campagne van de socialistische partij zowel in Vlaanderen als in 
Franstalig België een stuk duurder blijkt geweest te zijn dan die van de liberale partij.  Zoals eerder 
vermeld voerden de liberalen in beide landsdelen een duurdere campagne dan de socialisten.  Toch 
was de campagne voor de socialistische partijen duurder omdat de kandidaten een veel kleiner aandeel 
van de uitgaven voor hun rekening nemen.  Langs Vlaamse kant schommelt de totale kostprijs voor de 
partij bij de drie traditionele partijen rond de 2,5 miljoen Euro.  Langs Franstalige kant is dat ongeveer 2 
miljoen Euro bij PS en MR.  Bij CDH is dat een stuk lager (ongeveer 1,5 miljoen Euro), én omdat de 
partij als geheel een goedkopere campagne heeft gevoerd, én omdat ook hier een relatief groot deel 
door de kandidaten zelf wordt betaald.    

 
Tabel VII :  De totale uitgave voor de partij (partij-uitgaven plus financiële transfers naar kandidaten) 

 Partij-
uitgaven 

Transfers naar 
kandidaten 

Totaal partij 
 
 

Aandeel partij in algemeen 
totaal 

CD&V-N-VA 991.082,36 1.569.100,76 2.560.183,12 80,47 
SP.A-Spirit 915.624,06 1.617.535,56 2.533.159,62 94,45 
Open-VLD 986.046,76 1.452.779,77 2.438.826,53 74,06 
PS 962.310,78 1.210.201,17 2.172.511,95 89,16 
MR 957.767,53 1.050.959,26 2.008.726,79 80,40 
Vl Belang 982.794,46 778.196,60 1.760.991,06 90,63 
CDH 987.913,17 596.927,28 1.584.840,45 81,85 
Groen! 761.749,02 100.402,50 862.151,52 97,10 
Ecolo 632.707,51 0,00 632.707,51 99,15 
FN 424.271,34 45.478,57 469.749,91 96,79 
LDD 261.327,78 24.444,00 285.771,78 56,05 
Totaal VL 4.898.624,44 5.542.459,19 10.441.083,63 83,54 
Totaal FR 3.964.970,33 2.903.566,28 6.868.536,61 85,91 
TOTAAL 8.863.594,77 8.446.025,47 17.309.620,24 84,47 

 
 
 

V. Belangrijkste resultaten 
 
(1) De campagne van de elf belangrijkste Belgische partijen heeft in totaal 20.492.393 Euro gekost, 
waarvan 12.497.562 Euro uitgegeven door de Vlaamse partijen en 7.994.831 Euro door de Franstalige.  
De campagne was duurder langs Vlaamse kant omdat er een partij meer is en omdat het aantal te 
begeven zetels, en dus het aantal kandidaten, groter is. 
 
(2) De duurste campagne was die van Open-VLD (3.293.213 Euro) op de voet gevolgd door CD&V-N-
VA (3.181.562 Euro).  Daarna volgt een groep van drie partijen met en totale uitgave die rond 2,5 
miljoen Euro schommelt, meer bepaald SP.A-Spirit, MR en PS.  Vlaams Belang en CDH voeren elk een 
campagne van iets minder dan 2 miljoen Euro.  Daarna volgen vier partijen met een uitgave van minder 
dan 1 miljoen : Groen!, Ecolo, Lijst Dedecker en FN.  
 



(3) De partijen besteden in totaal slechts 67,5% van wat ze theoretisch zouden mogen uitgeven.  Maar 
bij de traditionele partijen is dit percentage over het algemeen hoger en varieert het tussen de 80 à 
90%.  SP.A-Spirit is de enige traditionele partij met een lager percentage (74,7%). 
 
(4) Een kandidaat Senator geeft gemiddeld ongeveer dubbel zoveel uit (10.028,3 Euro) als een 
kandidaat Kamerlid (5.443,8 Euro), en dit zowel in Vlaanderen als in Franstalig België. 
 
(5) Zowel in Vlaanderen als in Franstalig België vertoont de totale kostprijs van de campagne sinds 
1991 een dalende trend, met vooral in 2003 een sterke terugval.  Dit heeft wellicht vooral te maken met 
de ontkoppeling van de federale en regionale verkiezingen, wat de partijen ertoe noopte om de kostprijs 
per campagne te reduceren.   De campagne van 2007 was iets goedkoper dan de vergelijkbare 
campagne (eveneens voor Kamer en Senaat) van 2003.  Maar in Vlaanderen (-878.702 Euro) was het 
verschil groter dan in Franstalig België (-285.066 Euro).  Dit heeft vooral te maken met de grotere 
verschuivingen in het Vlaamse partijlandschap sinds 2003.   
 
(6) De wijze waarop de individuele campagnes worden gefinancierd in Vlaanderen en Franstalig België 
is opvallend gelijklopend  : de kandidaten betalen ongeveer één vierde van de uitgaven zelf, terwijl de 
partij ongeveer 73% bijdraagt.  Slechts een verwaarloosbaar klein deel van de uitgaven (2%) wordt 
gefinancierd op basis van giften.    Zowel in Vlaanderen als in Franstalig België is de bijdrage van de 
partij het grootst bij de socialistische partijen: SP.A-Spirit betaalt 91,5% van alle individuele uitgaven en 
de PS 81,7%.   Bij de liberale partijen is er wel een verschil.  Open-VLD situeert zich duidelijk aan het 
andere uiterste met slechts 63,7% gefinancierd door de partij.  De MR daarentegen heeft een hoger 
percentage (70,1%) dat nauw aansluit bij het algemene gemiddelde.  Niet de MR, maar wel de CDH 
vertoont in Franstalig België het meest ‘liberale’ financieringspatroon, met een relatief beperkte bijdrage 
van de partij (62,7%). 
 
(7) Als we enkel rekening houden met het totale bedrag dat door de partij zelf is betaald (dit is het 
bedrag van de partij-campagne plus het door de partij betaalde deel van de individuele campagnes), 
dan blijkt dat vooral bij de PS en bij SP.A-Spirit de campagne relatief veel heeft gekost aan de partij.  
Dat komt doordat de socialistische kandidaten zelf relatief weinig bijdragen.  In Franstalig België staat 
de PS aan de top wat de totale partij-uitgaven betreft. In Vlaanderen staat SP.A-Spirit op de tweede 
plaats, na CD&V-N-VA.  
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