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Hoofdstuk I  

Inleiding 
 
I.1   Achtergrond 

 
Dit onderzoek gaat in de eerste plaats over de financiering van de Nederlandse poli-
tieke partijen. Naar Nederlands recht zijn politieke partijen in de meeste gevallen 
niets meer en niets minder dan verenigingen naar burgerlijk recht, waarop voor wat 
betreft hun organisatie in principe alleen de regels uit het Burgerlijk Wetboek1 van 
toepassing zijn. Een Wet op de politieke partijen bestaat in Nederland niet.2 Dat 
neemt niet weg dat de doelstellingen van politieke partijen wezenlijk verschillen van 
die van doorsnee verenigingen. Politieke partijen zijn, om met de Amerikaanse poli-
ticoloog Schattschneider te spreken, ‘an organised attempt to get power’.3 In deze 
beschrijving ontbreekt nog één belangrijk element. Ook revolutionaire verzetsbe-
wegingen kunnen worden omschreven als een georganiseerde poging om macht te 
verwerven. Zij trachten hun doelen echter te bewerkstelligen door middel van het op 
gewelddadige wijze omverwerpen van het zittende bewind. Het ontbrekende ele-
ment is dus ‘vreedzaam’ of ‘democratisch’.4 In moderne westerse staten trachten 
politieke partijen op democratische wijze macht te verwerven en zij spelen daarmee 
binnen de vertegenwoordigende democratie een belangrijke rol.  
 Men kan gerust stellen dat politieke partijen niet meer weg te denken zijn uit een 
modern democratisch staatsbestel. In de woorden van Elzinga: “In grootschalige 
samenlevingsverbanden, waar algemene en vrije verkiezingen kunnen worden ge-
houden en een vrije politieke meningsvorming wordt toegestaan, laat een stelsel van 
politieke representatie zich niet meer denken zonder het bestaan van vrijgevormde 
partijen.”5 Zijn woorden lijken te worden gestaafd door de praktijk. Uit de nationale 
en internationale politicologische literatuur blijkt namelijk dat er heden ten dage 
vrijwel geen democratische regeersystemen functioneren zonder politieke partijen.6 
Lucardie trekt, na bestudering van diverse partijloze regeersystemen, dan ook de 

                                                 
1 Te weten de artikelen 2:26 t/m 2:52 BW. Daarnaast bevatten de Kieswet (artikel G 1 e.v.) en de Me-

diawet (artikelen 39c en 39g) bepalingen die voor politieke partijen relevant zijn. Tenslotte is de Wet 
subsidiëring politieke partijen uitermate relevant. De Mediawet komt aan de orde in paragraaf IV.2. 
De Wet subsidiëring politieke partijen wordt behandeld in de paragrafen III.4 tot en met III.7. 

2 Wel in de Bondsrepubliek Duitsland. Zie daarvoor Hoofdstuk VI. 
3 Schattschneider 1942, p. 35: “Power is here defined as control of the government.” Vgl. Nehmelman 

2000a, p. 163. Vgl. tevens Gicquel & Gicquel 2005, p. 139: “Un parti politique se présente comme un 
groupement organisé des personnes, unies par une philosophie ou une idéologie, dont elles poursui-
vent la réalisation, avec comme finalité la conquête et l’exercice du pouvoir.” 

4 Aldus ook Schattschneider 1942, p. 1 en p. 37 e.v. Het onderscheid tussen een politieke partij en een 
gewapende verzetsbeweging is natuurlijk niet absoluut. Veel verzetsbewegingen hebben een politieke 
tak (Batasuna als de politieke tak van de ETA) of zijn zelf politiek actief (Hamas in de Strook van Ga-
za). In de moderne westerse staten wordt echter van politieke partijen verwacht dat zij op vreedzame 
en democratische wijze hun machtspositie verwerven. Dat is een normatief uitgangspunt. 

5 Elzinga 1982, p. 17. Vgl. Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 17. 
6 Elzinga 2004, p. 15-16. 
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conclusie dat in een complexe samenleving politieke partijen, ook al schaft men ze 
formeel af, toch vroeg of laat in enigerlei vorm weer de kop op zullen steken. Pogin-
gen om politieke partijen te elimineren zijn volgens hem dan ook op termijn ge-
doemd te mislukken.7 Schattschneiders constatering dat “modern democracy is 
unthinkable save in terms of the parties” doet dus nog steeds opgeld.8  
 
Men zou de functies die de politieke partijen in een democratie zoals de onze kun-
nen vervullen als volgt kunnen omschrijven: 
 In de eerste plaats vertegenwoordigen politieke partijen van oudsher bevolkings-
groepen, klassen, richtingen, geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Men kan 
hier spreken van de representatie-functie. Dikwijls zijn politieke partijen ontstaan als 
representanten van bevolkingsgroepen die zich in de samenleving miskend voelden en 
om erkenning door het ‘establishment’ vroegen.9 De politieke partij is dan het kanaal 
waarlangs in de samenleving aanwezige spanningen en conflicten van allerhande 
aard aan de oppervlakte kunnen komen en onder de aandacht van ‘de politiek’ kun-
nen worden gebracht.10 De politieke partij fungeert als het ware als schakel (‘inter-
mediair’) tussen samenleving en overheid. 
 In de tweede plaats bieden politieke partijen aan personen en groepen die tot hun 
aanhang gerekend kunnen worden mogelijkheden tot deelname aan de politieke 
wils- en besluitvorming. Men kan hier spreken van de participatie-functie. Bij deze 
functie zijn twee niveaus van deelname te onderscheiden. Het eerste betreft dat van 
de landelijke (of regionale of lokale) wils- en besluitvorming, waarbij de partijen met 
elkaar wedijveren en samenwerken, het tweede de wils- en besluitvorming binnen de 
partij zelf, waarbij beslist wordt hoe de partijmacht zal worden aangewend en welke 
politieke koers gevaren zal worden.11 

                                                 
7 Lucardie 2001, p. 75-96. Lucardie onderzocht allereerst het corporatisme, dat wil zeggen functionele 

representatie van boven af door middel van beroepsgroepen, gilden en standen. Vervolgens keek hij 
naar de radendemocratie, wat juist een vorm van functionele representatie van onderop is. Verder 
kwamen aan de orde de territoriale representatie door lokaal bekende personen (met als voorbeelden 
Pakistan, Ghana, Oeganda en de jamahiriyya-massademocratie van Libië), sortitieve representatie 
door middel van loting (zoals in de Griekse stadstaten van de Klassieke Oudheid), individuele juridi-
sche representatie door advocaten (kritarchie; het libertarisch ideaal) en digitale representatie via in-
formatie- en communicatietechnologie. Lucardie stelt vast dat deze verschillende vormen van repre-
sentatie weinig duurzaam gebleken zijn en niet zelden zijn ontaard in een autocratisch bewind. Niet-
temin ziet de auteur in de representatie door middel van loting – die in het oude Athene redelijk goed 
gefunctioneerd lijkt te hebben – alsmede in de digitale en kritarchische representatie wel enige bruik-
bare elementen, vermoedelijk vooral als aanvulling op de representatie door partijen. Zie ook Seifert 
1975, p. 68. 

8 Schattschneider 1942, p. 1.  
9 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 525-526. Hiervan zijn talloze voorbeelden te geven. Men 

denke aan de socialisten aan het eind van de 19e eeuw, de boeren en middenstanders in de jaren zestig 
en zeventig van de 20e eeuw (Boerenpartij, resp. Nieuwe Middenstandspartij) en de Fortuynisten en 
mogelijk de moslims in ons eigen tijdsgewricht. 

10 Elzinga 1982, p. 17. 
11 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 526; Elzinga 1982, p. 17. 
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 Als derde kan de integratie-functie van de politieke partijen genoemd worden: 
door politieke partijen worden deelbelangen geïntegreerd tot een samenhangend 
politiek programma. Vooral op dit punt onderscheiden politieke partijen zich van 
(andere) belangengroeperingen. Immers, waar andere belangengroeperingen zich 
doorgaans beperken tot één of enkele kwesties, vertegenwoordigen politieke partij-
en een heel scala aan belangen en worden zij ertoe gedwongen om deze belangen te 
wegen en keuzes te maken. Dat deze belangen uiteenlopen en niet zelden tegenge-
steld zijn, maakt de taak van de politieke partijen er niet gemakkelijker op.12 
 Ten slotte moet gewezen worden op de selectie- of rekruteringsfunctie, wat waar-
schijnlijk de belangrijkste functie is die politieke partijen in een democratie vervul-
len.13 Politieke partijen dragen zorg voor de selectie van politieke leiders, die het 
gezicht van de partij zullen bepalen – in veel gevallen de lijsttrekker, die de partij aan 
een verkiezingszege moet helpen – en van kandidaten voor vertegenwoordigende 
lichamen zoals het parlement, provinciale staten en gemeenteraden. Voorts worden 
uit de rangen van de politieke partijen personen gerekruteerd voor het bekleden van 
verschillende politiek-bestuurlijke ambten, zoals ministerschappen en staatssecreta-
riaten. Het partijlidmaatschap is daarnaast van groot belang bij de benoeming van 
burgemeesters en commissarissen van de Koning, maar ook bij benoemingen in de 
Raad van State en in ambtelijke topfuncties.14 

De belangrijke rol die politieke partijen in een vertegenwoordigende democratie als 
de onze spelen en het feit dat zij daaruit moeilijk weg te denken zijn, kunnen echter 
niet verhullen dat zij met diverse problemen te maken hebben. Kijken we naar Ne-
derland, dan moet geconstateerd worden dat de banden van de politieke partijen met 
de samenleving door de jaren heen steeds losser zijn geworden. Ten tijde van de 
verzuiling maakten de partijen nog deel uit van een formeel en informeel netwerk 
van maatschappelijke organisaties (‘zuil’) dat bijeen werd gehouden door een ge-
meenschappelijke ideologie of levensbeschouwing, maar in de jaren zestig van de 

                                                 
12 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 457. Een politieke partij kan natuurlijk heel goed voorname-

lijk de belangen van een bepaald deel van de bevolking behartigen (vrouwenpartijen, allochtonenpar-
tijen). Aldus ook Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 19. De vertegenwoordigende functie van de desbe-
treffende politieke partij kan dat zelfs noodzakelijkerwijs met zich meebrengen: de partij is dan in de 
eerste plaats de woordvoerder van dat segment van de bevolking dat zich miskend voelt. 

13 Niet voor niets hanteerde de Commissie-Van den Berg, die begin jaren ’90 van de 20e eeuw in op-
dracht van de minister van Binnenlandse Zaken advies uitbracht over subsidiëring van politieke partij-
en, de volgende minimum-definitie van een politieke partij: ‘Een georganiseerde groep, voorzien van 
een officiële benaming, die als zodanig kandidaten stelt voor de verkiezingen voor openbare ambten’. 
De Commissie stelde dus – ook naar eigen zeggen – de selectie- en rekruteringsfunctie centraal. Zie 
Waarborg van kwaliteit 1991, p. 19. De functies van vertegenwoordiging, participatie, integratie en se-
lectie worden ook genoemd door Bovend’Eert & Kummeling 2004, p. 67. Zij voegen daar mobilisatie 
(het mobiliseren van burgers om bij verkiezingen op bepaalde kandidaten te gaan stemmen) en com-
municatie aan toe. Deze functies lijken mij echter bij de vier eerder genoemde functies inbegrepen te 
zijn. Zie tenslotte de opvattingen van de Nationale conventie, die alleen een vertegenwoordigingsfunc-
tie en een selectiefunctie onderscheidt (Hart voor de publieke zaak 2006, p. 37-39). 

14 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 527; Elzinga 1982, p. 18; Hart voor de publieke zaak 2006, p. 
39. 
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twintigste eeuw kwam in deze situatie verandering. De formele betrekkingen tussen 
politieke partijen en andere organisaties (dagbladen, omroepen, vakbonden) werden 
beëindigd en identificatie van de kiezers met de gekozenen nam sterk af. Dat uitte zich 
onder meer in teruglopende ledentallen. Hadden de Nederlandse politieke partijen in 
1948 nog ruim 750.000 leden, in 2002 was dit aantal gedaald naar 290.488. Het 
beeld voor de laatste jaren is wisselend. De opkomst van Pim Fortuyn leidde tot een 
aanzienlijke stijging van het aantal leden (zowel pro als contra Fortuyn) naar 
315.000 leden in 2003 en 311.022 per 1 januari 2004, doch daarna zette wederom 
een daling in.15 Op 1 januari 2006 stond de teller nog net boven de 300.000. Vervol-
gens is evenwel weer een behoorlijke opleving naar 318.144 leden per 1 januari 
2007 te zien.16 2006 was echter een verkiezingsjaar: op 22 november 2006 werden 
verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden en in combinatie met de gemeente-
raadsverkiezingen van maart van dat jaar, kan dat het sterk gestegen ledental verkla-
ren.17 Het was dus nog maar de vraag of de partijen hun ledenwinst konden vast-
houden. Een terugval als gevolg van bijvoorbeeld politieke apathie of teleurstelling 
over het optreden van de partijen was zeker niet uitgesloten. Dat is in het recente 
verleden vaker voorgekomen – onder meer tussen 2004 en 2006, zoals zojuist ge-
noemd – en het beeld van de laatste jaren is er in zijn algemeenheid een van een te-
ruggang in de ledentallen.18 En inderdaad: in 2007 verloren dat politieke partijen 
gezamenlijk meer dan 8.000 leden, waardoor het totale aantal leden op 309.429 
uitkwam.19 
 Het gaat hier om de ontwikkeling van de ledentallen in absolute zin. Men moet 
bij deze cijfers echter wel bedenken dat het electoraat sinds de periode vlak na de 
Tweede Wereldoorlog flink is toegenomen door bevolkingsgroei en door de verla-
ging van de kiesgerechtigde leeftijd.20 Een beter beeld van de toestand waarin de po-
litieke partijen verkeren, wordt dan ook verkregen door te letten op de organisatie-

                                                 
15 Zie onder andere Voerman 2004, p. 38-39.  
16 Zie het persberichtenarchief van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

(http://www.rug.nl/dnpp/index), in het bijzonder het persbericht van 15 januari 2007. De grootste 
stijger was de Partij voor de Dieren, die meer dan 4.000 nieuwe leden mocht verwelkomen. 

17 Volgens het in de vorige noot genoemde persbericht meldden veel politieke partijen dat zij met name 
in de verkiezingstijd veel nieuwe leden konden inschrijven. 

18 Aan deze algehele teruggang weten zich slechts enkele partijen te onttrekken, namelijk de kleinere 
christelijke partijen (SGP en ChristenUnie) en de linkse SP. De laatste partij telde per 1 januari 2005 
44.299 leden en per 1 januari 2006 44.853. Op 1 januari 2007 stond de teller op 50.740 leden, op 1 janua-
ri 2008 op 50.238. De SP is daarmee na het CDA (69.200 leden per 1 januari 2008) en de PvdA (59.327 
leden per 1 januari 2008) de derde partij van Nederland (bron: http://www.rug.nl/dnpp/index). Uitge-
breider over de ledenaantallen van de politieke partijen in de periode 1945-1995: Voerman 1996, p. 192-
206. 

19 Zie het persbericht van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van 16 januari 2008 
((http://www.rug.nl/dnpp/index). 

20 Vanaf 1946 verkreeg men het actief kiesrecht bij het bereiken van de leeftijd van 23 jaar. Vervolgens is 
de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd naar 21 jaar in 1963 en naar 18 jaar in 1972. Sinds 1983 bepaalt de 
Grondwet (artikel 54 lid 1) zelf de kiesgerechtigde leeftijd op 18 jaar. Daarvoor werd het bepalen van 
die leeftijd binnen zekere grenzen aan de wetgever overgelaten. Zie onder meer Van der 
Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 281-282 en Kortmann 2001, p. 93-94.  
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graad, oftewel het aantal partijleden als percentage van het totale electoraat.21 Deze 
organisatiegraad daalde sterk van 15 procent in 1946 tot ca. 2,9 procent in 1994 en 
2,6% in 2004.22 In 2007 en 2008 zal dat percentage ongeveer gelijk zijn gebleven.23  
 Ook op andere terreinen gaat het de politieke partijen niet voor de wind. Kiezers 
identificeren zich bijvoorbeeld in afnemende mate met partijen, dat wil zeggen: zij 
zien zichzelf minder vaak als levenslang aanhanger van één partij en stemmen bij een 
volgende verkiezingsronde gemakkelijker op een andere. Rond de 45% van de kie-
zers beslist trouwens pas tijdens de verkiezingscampagne op welke partij gestemd 
zal worden, het bekende fenomeen van de ‘zwevende kiezer’. Overigens is ook de 
bereidheid van de kiezers om zich tijdens de verkiezingscampagne in te zetten voor 
een bepaalde partij aanzienlijk afgenomen. Tenslotte bestaat het sterke vermoeden 
dat van die kiezers die lid zijn van een politieke partij, maar een klein deel ook actief 
lid is. Met andere woorden: de participatiegraad is vermoedelijk niet erg hoog, iets 
wat vooral voor de grote partijen zal gelden.24 
 
Een veelheid aan factoren kan de hiervoor genoemde ontwikkelingen verklaren. 
Voerman wijst onder meer op de toegenomen welvaart, het sterk gestegen oplei-
dingsniveau, de individualisering, het afgenomen mobiliserende vermogen van ideo-
logieën en de concurrentie van andere vormen van politieke participatie (in de vorm 
van ‘one issue’ bewegingen en actiegroepen e.d.). Verder wijst hij erop dat rationali-
satie en professionalisering van de partijorganisatie kan hebben geleid tot het verlo-
ren gaan van het persoonlijk contact tussen kader en leden.25 Hoe dit ook zij, het 
behoeft nauwelijks betoog dat de teruglopende ledentallen en de andere hierboven 
genoemde ontwikkelingen de politieke partijen voor de nodige problemen stellen of 
nog gaan stellen. Kan het partijbestel bijvoorbeeld nog wel als legitiem en represen-
tatief beschouwd worden en zijn er eigenlijk nog wel voldoende capabele kandidaten 
voor politieke en bestuurlijke functies te vinden? Over dergelijke problemen kan een 
lijvig proefschrift geschreven worden. In de hierna volgende hoofdstukken wil ik me 
echter vooral gaan richten op andere mogelijke gevolgen van de teruglopende leden-
tallen: de financiële consequenties daarvan voor de politieke partijen. Dat betekent 
overigens zeker niet dat de andere problemen van politieke partijen geheel uit beeld 
verdwijnen. Integendeel, die zijn juist onlosmakelijk verbonden met het vraagstuk 
van de partijfinanciering, bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of politieke partijen 
gesubsidieerd moeten worden, hoeveel subsidie zij dan moeten krijgen, welke partij-

                                                 
21 Voerman 1996, p. 197-198. 
22 Voerman 1996, p. 199 en Voerman 2004, p. 40. 
23 De gemiddelde Europese organisatiegraad bedroeg aan het eind van de jaren ’90 van de vorige eeuw 

zo’n 5,0% (Voerman 2004, p. 40). De organisatiegraad in Duitsland ligt op ongeveer hetzelfde niveau 
als in Nederland. Zie paragraaf VI.3.1. 

24 Voerman 2004, p. 40-46. Uitzondering is wellicht de SP, die inmiddels tot de grote partijen gerekend 
kan worden. Het is aannemelijk dat de leden van deze partij bovengemiddeld actief zijn binnen hun 
partij. 

25 Voerman 1996, p. 203. Zie ook Waarborg van kwaliteit 1991, p. 12-13. 
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en daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen en voor welke activiteiten de 
subsidie mag worden gebruikt. 
 
Voor het vervullen van de hiervoor genoemde functies van politieke partijen is geld 
nodig. Daarvoor wenden de partijen zich in de eerste plaats tot hun vaste achterban: 
de leden van de partij. Contributies en andere bijdragen van leden zijn altijd een zeer 
belangrijke bron van inkomsten geweest voor politieke partijen. Vandaag de dag zijn 
zij dat nog steeds. Het moge echter duidelijk zijn dat het ledenverlies waarmee veel 
partijen door de jaren heen te maken hebben gehad, kan leiden tot minder inkom-
sten uit contributies. Men kan natuurlijk de contributie verhogen, maar op een gege-
ven moment is de ‘rek’ ook daar uit. Tegelijkertijd worden de financiële behoeften 
van de politieke partijen steeds groter en zijn hun uitgaven door de jaren heen sterk 
gestegen. De samenleving en de wereld in het algemeen zijn complex geworden. 
Professionalisering van de partij is daarom onafwendbaar. Maar professionalisering 
is niet gratis: een professioneel partijbureau brengt kosten met zich mee voor mate-
riaal, ICT, huisvesting en personeel.26 Toegenomen Europeanisering en internatio-
nalisering vergen uitgaven omdat partijpersoneel moet worden geschoold en ge-
traind en deskundig advies moet worden ingekocht of voorbereid door een eigen 
wetenschappelijk bureau dat eveneens geld kost. Tenslotte is ook voor verkiezings-
campagnes veel geld nodig, al blijven de verkiezingsuitgaven in Nederland in verge-
lijking tot andere landen nog bescheiden.27  
 De groeiende vraag naar financiële middelen gecombineerd met het dreigende of 
wellicht reeds bestaande verlies aan inkomsten uit contributies leidt ertoe dat partij-
en steeds afhankelijker worden van andere vormen van financiering. De ‘krijgskas’ 
moet tenslotte wel gevuld blijven.28 Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel partij-
en vragen om (uitbreiding van de) subsidiëring door de overheid of trachten giften 
of sponsorbijdragen te verwerven in de private sector. Ook komt het voor dat partij-
en van ‘hun’ volksvertegenwoordigers en bestuurders bijdragen aan de partijkas 
vragen, met als argumentatie dat het partijlidmaatschap hen in aanzienlijke mate 
heeft geholpen bij het verwerven van hun ambt en dat zij daarom nu iets terug moe-
ten doen voor de partij. Deze vormen van partijfinanciering dragen uiteraard bij aan 

                                                 
26 Lucardie 2003, p. 19. Zie ook Tromp 1991, p. 206 over de verschuiving van vrijwilligerswerk naar 

betaalde arbeid binnen de politieke partijen. 
27 Zie voor een overzicht van de campagnekosten van de Nederlandse politieke partijen tot en met 1989 

Koole 1992, p. 370. Koole concludeert dat de campagnes redelijk goedkoop zijn. In 2003 werd voor 
de Tweede-Kamerverkiezingen door alle partijen gezamenlijk € 5 miljoen uitgegeven (Hippe, Lucar-
die & Voerman 2004b, p. 16; Lucardie 2003, p. 21-22). Dat is iets meer dan € 0,40 per kiesgerechtigde 
Nederlander. Kijkend naar de uitgaven voor verkiezingen per kiezer, constateert Cordes 2002, p. 205-
206 dat Nederland tot de goedkoopste democratieën behoort. De campagnekosten zijn er veel lager 
dan in de Bondsrepubliek Duitsland en in Oostenrijk. Toch wordt regelmatig van ‘geldverslindende 
verkiezingscampagnes’ gesproken. Zie bijvoorbeeld Groen & Nehmelman 2006, p. 2284. 

28 Abraham Kuyper, oprichter en voorman van de ARP zei in 1901 reeds: “Het eenige dat U nog ont-
breekt, en dat mag ik U niet verzwijgen, is een doeltreffende regeling om Uw krijgskas steeds gevuld te 
houden. Want ook bij deze worsteling blijft geld een der zenuwen van de oorlog.” Geciteerd bij Neh-
melman 2000b, p. 265. 
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het verbeteren van de financiële positie van de politieke partijen. Dat zal hun interne 
en externe functioneren dan weer ten goede komen en men kan moeilijk ontkennen 
dat goed functionerende politieke partijen van aanmerkelijk belang zijn voor een 
goed functionerende parlementaire democratie. Echter, overheidssubsidies ener-
zijds en giften en sponsorbijdragen anderzijds zijn niet zonder risico, terwijl ook aan 
afdrachten van politieke functionarissen bezwaren kunnen kleven.  
 Sommigen29 wijzen erop dat overheidssubsidiëring de politieke partijen afhan-
kelijk maakt van de overheid en dat de noodzakelijke controle op de besteding van 
de subsidies kan leiden tot ongewenste overheidsinvloed op de activiteiten van poli-
tieke partijen. Bovendien kan overheidssubsidiëring ertoe leiden dat partijen hun 
maatschappelijke wortels nog verder loslaten en ‘verstatelijken’. Het gevaar bestaat 
immers dat partijen zich bij een teveel aan overheidssubsidie gaan nestelen in de 
schoot van de overheid en zich niet meer bekommeren om het werven van leden. 
Het belang van ledenwerving wordt immers kleiner naarmate de overheid meer 
geneigd is om bij te springen bij financiële problemen. Het schrikbeeld van de ‘lege 
huls-partij’ doemt dan op: een partij opgebouwd rond een bestuur en een kamerfrac-
tie, maar zonder structurele achterban. Ook de leden zelf zouden trouwens ‘lui’ kun-
nen worden als hun financiële offers als gevolg van de overheidssubsidie niet langer 
nodig zijn. Verder zou overheidssubsidiëring kunnen leiden tot fixatie van de be-
staande partijverhoudingen. Door de omvang van de overheidssubsidie kunnen 
bestaande partijen zich immers beter afschermen tegen nieuwkomers die (nog) geen 
recht hebben op subsidie.30 De gelijkheid van kansen is dan in het geding. Tenslotte 
hebben de politieke partijen behoorlijk wat in te brengen bij de totstandkoming van 
de subsidiewetgeving waarvan zij zelf weer profiteren. Het verwijt van zelfbediening 
ligt dan voor de hand. 
 Wanneer men de hierboven genoemde bezwaren tegen overheidssubsidiëring 
deelt, lijken giften en sponsorbijdragen een stuk aantrekkelijker als financierings-
bron. Door te trachten giften en sponsorbijdragen te verwerven begeven politieke 
partijen zich immers weer midden in de samenleving die zij volgens sommigen al-
lang de rug hebben toegekeerd.31 Echter, ook aan giften en sponsoring kunnen be-
zwaren kleven. Giften kunnen afkomstig zijn van een breed scala aan gevers. Het 
kan hier gaan om burgers die relatief belangeloos een politieke partij willen steunen 
met een kleine bijdrage, maar ook om particulieren en rechtspersonen die wel dege-
lijk bepaalde bedoelingen met hun gift hebben. Bij giften van de laatstgenoemde 
categorie ligt het risico van een ongewenste belangenverstrengeling tussen de poli-
tieke partij en de private geldverstrekker op de loer.32 De geldverstrekker zou im-

                                                 
29 Zie onder meer de discussie tussen De Kwaadsteniet en Boukema in paragraaf II.2.2. 
30 Elzinga 2004, p. 19. Natuurlijk kan aan nieuwkomers ook subsidie worden verleend, doch dan rijst 

weer de vraag of deze zich niet eerst zouden moeten bewijzen alvorens zij op financiële steun van de 
overheid aanspraak kunnen maken, bijvoorbeeld door het verwerven van één of meer kamerzetels. 
Op deze vraag zal in dit boek nog uitgebreid worden teruggekomen. 

31 Zie voor een goede samenvatting van de kritiek op het functioneren van politieke partijen Lucardie 
2001, p. 94-95. 

32 Nehmelman 2000b, p. 267. 
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mers op grond van zijn financiële bijdrage het democratisch besluitvormingsproces 
kunnen beïnvloeden of in elk geval van mening kunnen zijn dat wie ‘betaalt’ in zeke-
re zin ook moet kunnen ‘bepalen’. Ook bij sponsoring kan het risico van ‘undue 
influence’ de kop opsteken. Sponsorgelden worden immers door een private geld-
verstrekker uitgekeerd met het oog op een bepaalde, van tevoren afgesproken te-
genprestatie van de politieke partij, en die tegenprestatie hoeft niet altijd ethisch 
verantwoord te zijn.33 In het ergste geval kan het beeld ontstaan dat politieke partij-
en ‘te koop’ zijn en een verlengstuk vormen van machtige bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties.34 Dat dit niet bevorderlijk is voor het vertrouwen van de burger 
in de politieke partijen en de democratie in het algemeen behoeft geen betoog. Velen 
zullen een dergelijke afhankelijkheid van en verwevenheid met de private sector dan 
ook nog veel negatiever beoordelen dan een afhankelijkheid van overheidssubsi-
dies.35 
 Tenslotte roepen afdrachten van politieke functionarissen de nodige vragen op. 
Het is aan de ene kant natuurlijk zeer lofwaardig als volksvertegenwoordigers en 
bestuurders bereid zijn hun politieke partij financieel te ondersteunen door een deel 
van hun schadeloosstelling of bezoldiging over te maken naar de bankrekening van 
de partij. Aan de andere kant kan men zich echter afvragen of de binnen een aantal 
partijen geldende vrijwillige afdrachtregelingen de constitutioneelrechtelijke positie 
van de functionarissen geen geweld aandoen. Het is immers nog maar de vraag hoe 
‘vrijwillig’ deze afdrachtregelingen zijn. Los van de – in dit onderzoek te beantwoor-
den – vraag naar de rechtsgeldigheid van afdrachtregelingen, zal vanuit de partij 
sterke druk op de politieke functionaris worden uitgeoefend om zijn afdrachten over 
te maken. Komt hierdoor niet de gewenste en mogelijk zelfs constitutioneelrechte-
lijk gewaarborgde onafhankelijkheid van de politieke functionaris in het gedrang? 
Dat is een vraag die zeker gesteld moeten worden. 
 
Gelet op de risico’s die aan de hierboven genoemde vormen van financiering van 
politieke partijen verbonden kunnen zijn, is het niet verwonderlijk dat veel landen, 
waaronder Nederland, regelgeving hebben ingevoerd die op deze financierings-
bronnen betrekking heeft. Deze regelgeving en grondslagen daarvan vormen het 
object van dit onderzoek.  

                                                 
33 Overigens kan men betogen dat het risico van ongewenste belangenverstrengeling bij sponsoring 

kleiner is dan bij giften. Bij giften blijft immers onduidelijk of er een tegenprestatie van de politieke 
partij verlangd wordt, en zo ja, welke. Bij sponsoring wordt de tegenprestatie expliciet afgesproken en 
zij is vaak openbaar en dus controleerbaar op haar ethische gehalte. 

34 Wat dit betreft schetst de politicoloog Krouwel een inktzwart toekomstbeeld van politieke partijen in 
de 21e eeuw. Zie Profiel NRC Handelsblad 27 januari 2000. 

35 Vgl. Boukema 1968, p. 6-7; Landfried 1990, p. 70. 
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I.2   Doel- en vraagstelling 

 
Dit onderzoek houdt zich bezig met de vraag hoe de Nederlandse en Duitse wetge-
ving betreffende de financiering van politieke partijen zich in de loop der jaren heb-
ben ontwikkeld, welke beginselen daarbij een rol hebben gespeeld en hoe de gelden-
de Nederlandse regelgeving in het licht van deze beginselen van partijfinancierings-
recht moet worden gewaardeerd.  
 
Het onderzoek beoogt in de eerste plaats een beschrijvend en analyserend overzicht 
te geven van partijfinancieringsregelgeving die in Nederland en de Bondsrepubliek 
Duitsland in de afgelopen decennia is ingevoerd. Een dergelijk overzicht is momen-
teel in de Nederlandse juridische literatuur niet voorhanden. Dat moge, gelet op het 
belang van de materie, wellicht enige verbazing wekken. Natuurlijk is over het on-
derwerp ‘financiering van politieke partijen’ wel het een en ander geschreven36, 
maar een actueel totaaloverzicht heeft dat nog niet opgeleverd. Dit onderzoek be-
oogt het gewenste overzicht te verschaffen, de ‘chaos’ te beschrijven en aldus enige 
orde te scheppen. Het beschrijvende deel van het boek zou als naslagwerk gebruikt 
kunnen worden en zal bijvoorbeeld in discussies over partijfinancieringsrecht goede 
diensten kunnen bewijzen. Het kan als het ware de bouwstenen leveren waarop deze 
discussies gefundeerd kunnen worden. Niet alleen de regelgeving op het gebied van 
partijfinanciering zelf zal worden beschreven en geanalyseerd, maar ook de overwe-
gingen die aan de genoemde regelgeving ten grondslag liggen of lagen, de zoge-
naamde grondslagen en beginselen. 
 
Daarmee komen we bij het tweede doel van dit onderzoek. Naast het geven van een 
beschrijvend en analyserend overzicht heb ik mijzelf ten doel gesteld de geldende 
Nederlandse regelgeving te beoordelen in het licht van enige beginselen van partijfi-
nancieringsrecht. Aan welke beginselen moet hier gedacht worden? In haar in 1991 
verschenen rapport Waarborg van Kwaliteit hanteerde de Commissie-Van den Berg 
twee criteria waaraan financiële overheidssteun voor politieke partijen getoetst 
moest worden.37  
 In de eerste plaats noemde zij het onafhankelijkheidsbeginsel: een te grote financië-
le afhankelijkheid van politieke partijen van de overheid staat op gespannen voet 
met de idee dat politieke partijen bij uitstek gestalte geven aan het proces van vrije 
politieke wilsvorming. Hieraan vooraf gaat mijns inziens de gedachte dat in een 
liberale democratie de overheid zich zo min mogelijk inhoudelijk met politieke par-
tijen en de politieke wilsvorming in het algemeen moet bemoeien. Dat dient zij ook 

                                                 
36 In Nederland met name door de rechtsgeleerden Elzinga en Nehmelman en door de politicoloog 

Koole. Elzinga schreef in zijn proefschrift een uitgebreide verhandeling over subsidiëring van politieke 
partijen. Wel dateert dit boek van 1982, zodat het inmiddels gedateerd is. Zie Elzinga 1982, p. 219-
278. 

37 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 22-23. Het rapport van de Commissie-Van den Berg komt in para-
graaf III.2 nog uitgebreid aan de orde. 
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niet indirect te doen op basis van subsidiewetgeving door bijvoorbeeld inhoudelijke 
voorwaarden en voorschriften aan de subsidieverstrekking te verbinden. Het onaf-
hankelijkheidsbeginsel heeft dus twee aspecten: het ziet op de inhoudelijke en op de 
financiële onafhankelijkheid van de politieke partijen.  
 In de tweede plaats introduceerde de Commissie het beginsel van gelijkheid van 
kansen als criterium. De overheid dient er bij het verlenen van financiële steun voor te 
waken dat zij geen onredelijk onderscheid maakt tussen politieke partijen. Zij mag 
bijvoorbeeld niet de gevestigde partijen bevoordelen boven de nieuwe en evenmin de 
grote boven de kleine. Wordt er onderscheid gemaakt dan dient daarvoor een objec-
tieve en redelijke rechtvaardiging te bestaan.  
 Ook voor de beoordeling van de regelgeving betreffende de private financiering 
van politieke partijen kan het onafhankelijkheidsbeginsel goede diensten bewijzen. 
Dit geldt zowel voor de regelgeving betreffende giften aan partijen – een te grote 
afhankelijkheid van enkele grote geldschieters of maatschappelijke organisaties 
dient vermeden te worden – als voor de regelgeving betreffende afdrachten van poli-
tieke functionarissen. In het laatste geval gaat het om de onafhankelijkheid van de 
desbetreffende functionarissen ten opzichte van hun partij.  
 Voor wat betreft de private financiering van politieke partijen zou ik het beginsel 
van de transparantie nog willen toevoegen. Transparantie betekent hier dat de partij-
financiering in beginsel openbaar en inzichtelijk moet zijn. De Commissie-Van den 
Berg noemde dit beginsel niet expliciet, maar het lag wel duidelijk ten grondslag aan 
haar overwegingen over openbaarheid van giften aan politieke partijen.38 Het 
spreekt voor zich dat de overheid publiekelijk bekend maakt hoeveel subsidie zij ver-
strekt aan politieke partijen. Dat is openbare informatie die iedereen moet kunnen 
raadplegen. Zou hetzelfde niet moeten gelden voor de inkomsten van de politieke 
partijen uit particuliere bronnen, zeker nu het gevaar van ongewenste belangenver-
strengeling en beïnvloeding altijd wel ergens op de loer ligt en informatie over de 
particuliere geldbronnen van partijen voor de kiezer van belang kan zijn bij het uit-
brengen van zijn stem? Men kan goed volhouden dat openbaarheid in haar alge-
meenheid een beginsel van democratie is. Openbaarheid van partijfinanciën, dus 
openbaarheid van de financiën van de organisaties die in een democratie een zo 
belangrijke rol spelen (zie hierboven), vloeit daar dan logischerwijs uit voort.  

 
Het voorgaande is natuurlijk vrij vaag. Dat is eigen aan (ongeschreven) rechtsbegin-
selen en dit geldt nog in sterkere mate wanneer deze beginselen in wetgeving en in 
jurisprudentie nauwelijks nadere invulling hebben gekregen. Sterker nog: in Neder-
land bestaan deze beginselen in juridische zin eigenlijk niet. Zij volgen niet uit de 
Grondwet, die ook overigens met geen woord rept van politieke partijen. Specifiek 
op politieke partijen toegespitst constitutioneel recht is op de zo dadelijk te bespre-
ken Wet subsidiëring politieke partijen en enige bepalingen in de Kieswet en de 
Mediawet na niet voorhanden en in de parlementaire stukken bij deze wetten vindt 

                                                 
38 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 45-46. 
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men weliswaar de nodige overwegingen over de uitgangspunten waaraan partijfi-
nancieringswetgeving moet voldoen, maar deze overwegingen zijn fragmentarisch en 
de uitgangspunten worden niet vertaald naar politieke beginselen of zelfs rechtsbegin-
selen. Jurisprudentie ontbreekt nagenoeg en er geldt bovendien een toetsingverbod als 
het gaat om toetsing van formele wetgeving aan algemene, ongeschreven rechtsbegin-
selen, zodat rechters de beginselen ook niet in hun uitspraken kunnen introduceren.39 
Ook de literatuur is schaars. Het lijkt mij daarom niet juist de beginselen van onaf-
hankelijkheid, gelijke kansen en transparantie reeds te zien als rechtsbeginselen. Het 
gaat veeleer om rechtsbeginselen in wording. In Duitsland – zie hierna – ligt de situa-
tie bepaald anders, hetgeen de rechtsvergelijkende aanpak van dit onderzoek ver-
klaart.  
 Overigens zij benadrukt dat het inhoudelijke onafhankelijkheidsbeginsel natuur-
lijk wel raakvlakken heeft met het grondrecht op verenigingsvrijheid, en het beginsel 
van gelijke kansen met het recht op gelijke behandeling en het verbod van discrimi-
natie. Die grondrechten zijn wel stevig in het positieve recht verankerd en zijn voor 
politieke partijen uiteraard van groot belang. Specifiek op politieke partijen toege-
sneden zijn zij echter niet, terwijl het juist de bedoeling van dit onderzoek is speciaal 
voor partijfinancieringsrecht geldende beginselen te vinden en daaraan te toetsen. 
Het financiële onafhankelijkheidsbeginsel en het beginsel van de transparantie van 
partijfinanciën lijken mij overigens geen raakvlakken met het positieve recht te heb-
ben. Wel kunnen zij worden afgeleid uit de niet-bindende richtlijnen van de Com-
missie van Venetië40 van maart 2001 en uit de eveneens niet-bindende aanbeveling 
1516 (2001) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.41 

Het is de bedoeling van dit onderzoek om de genoemde beginselen van onafhan-
kelijkheid, gelijke kansen en transparantie nader in te vullen aan de hand van de 
(grondrechtelijke) jurisprudentie, parlementaire overwegingen en juridische litera-
tuur die wél voorhanden is, maar vooral aan de hand van het Duitse recht en de daar 
geldende beginselen van Staatsfreiheit, Chancen- en Bürgergleichheit en Transparenz en 
natuurlijk ook aan de hand van mijn eigen visie. Aldus kan aan de in Nederland nog 
zwak ontwikkelde beginselen substantie gegeven worden, zodat zij zich kunnen 

                                                 
39 HR 14 april 1989, NJ 1989, 469. 
40 Zijnde de Europese Commissie voor Democratie door Recht, een adviesorgaan van de Raad van 

Europa. 
41 De aanbeveling van de Parlementaire Vergadering benadrukt onder meer het belang van een ‘reason-

able balance between public and private funding’ en stelt dat ‘state support should not exceed the level 
strictly necessary to achieve the above objectives (= to prevent dependence on private donors and to 
guarantee equality of chances between political parties)’. Een partij dient dus niet te afhankelijk te zijn 
van giften van particulieren, en eveneens niet te afhankelijk van overheidssubsidie. Dat is in de kern het 
financiële onafhankelijkheidsbeginsel. De aanbeveling stelt verder dat ‘financing of political parties 
must be fully transparent’. Ook de richtlijnen van de Commissie van Venetië stellen transparantie, zo-
wel voor wat betreft publieke als voor wat betreft private financiering, voorop. Richtlijn 5 stelt onder 
meer dat ‘states shall promote a policy of financial transparency of political parties that benefit from 
public financing’, terwijl richtlijn 7 stelt dat ‘the transparency of private financing of each party should 
be guaranteed’. Richtlijnen en aanbeveling zijn te vinden op de website van de Raad van Europa, 
www.coe.int. 
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ontwikkelen tot toetsstenen die bij de beoordeling van de Nederlandse regelgeving 
op het gebied van partijfinanciering hun diensten kunnen bewijzen. Beoordeling van 
deze regelgeving in het licht van de nader ingevulde beginselen van onafhankelijkheid, 
gelijke kansen en transparantie is dan ook naast beschrijving en analyse van het recht 
een belangrijk doel van dit onderzoek. Het is hierbij niet de bedoeling uitgebreide 
theoretische beschouwingen over de genoemde beginselen te geven. Veeleer zal ik aan 
de hand van deze beginselen beredeneren wat voor concrete vragen en casus mijns 
inziens de meest rechtvaardige oplossing is. 
 
I.3   Aanpak 

 
Het onderzoek naar het Nederlandse partijfinancieringsrecht is te vinden in de 
Hoofdstukken II tot en met V. Het valt uiteen in twee deelonderwerpen: de publieke 
en de private financiering van politieke partijen.42 De reden voor dit onderscheid is 
de volgende: bij de publieke financiering normeert de overheid haar eigen handelen, 
bij de private financiering het handelen van de politieke partijen en het handelen van 
burgers. De insteek is dus enigszins verschillend: de regelgeving op het eerste terrein 
zal voornamelijk bestaan uit bevoegdheden van en verplichtingen voor overheidsor-
ganen, terwijl op het tweede terrein juist verplichtingen voor politieke partijen en 
burgers te vinden zullen zijn.  
 Ik heb ervoor gekozen om het onderzoek te beginnen met de beschrijving en 
analyse van de Nederlandse subsidieregelgeving die betrekking heeft op politieke 
partijen (Hoofdstuk II en III). Op zichzelf ligt een dergelijke keuze niet voor de hand. 
Juist de private financiering door middel van ledenbijdragen en giften van derden is 
de oudste en meest voor de hand liggende vorm van partijfinanciering. Waarom 
daar dan niet mee beginnen? De keuze om te beginnen met de subsidieregels is inge-
geven door twee overwegingen. In de eerste plaats is op dit terrein de regelgeving 
het meest uitgebreid: sinds de jaren ’70 zijn er ministeriële subsidieregelingen ge-
weest en sinds 1 juli 1999 geldt er een Wet subsidiëring politieke partijen.43 De re-
gelgeving betreffende private financiering is – zo zij al bestaat – vaak niet meer dan 
een ondergeschikt onderdeel van deze subsidieregelgeving. Juridisch-technisch be-
zien is het dus zinvol om eerst die laatstgenoemde regelgeving te beschrijven, aange-
zien de eerstgenoemde daar deel van uitmaakt. In de tweede plaats kan niet ontkend 
worden dat de overheidssubsidiëring in Nederland in de loop der jaren flink ge-
groeid is. Inmiddels wordt een zeer groot deel van de inkomsten van de politieke 
partijen gevormd door de overheidssubsidies. Het vermoeden bestaat dat bij som-
mige partijen zelfs meer dan de helft van hun inkomsten uit subsidie bestaat.44 Voor 
hen is de subsidie dus de belangrijkste bron van inkomsten geworden. 
 Wat de publieke financiering van de politieke partijen betreft zal primair worden 
onderzocht welke subsidieregels er in Nederland gelden ten aanzien van politieke 

                                                 
42 Vgl. Gicquel & Gicquel 2005, p. 144. 
43 Wet van 17 mei 1999, Stb. 1999, 257. 
44 Zie paragraaf III.7.6. 
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partijen en op grond van welke overwegingen is besloten politieke partijen al dan 
niet te subsidiëren (de grondslagen). Komt in deze overwegingen het belang van 
politieke partijen voor het goed functioneren van een democratie naar voren, wordt 
hierbij de voorwaardenscheppende taak van de overheid voor het functioneren van 
die democratie benadrukt en wordt wellicht een link gelegd met het verwezenlijken 
van grondrechten als de vrijheid van vereniging (artikel 8 Grondwet, artikel 11 
EVRM) en de vrijheid van meningsuiting (artikel 7 Grondwet, artikel 10 EVRM)? 
En heel belangrijk: wordt aangenomen dat er een verplichting voor de overheid be-
staat om politieke partijen te subsidiëren? 
 Bij de analyse van deze subsidieregels dient te worden onderzocht welke politie-
ke partijen voor subsidie in aanmerking komen. Worden bijvoorbeeld alleen in de 
landelijke volksvertegenwoordiging aanwezige partijen gesubsidieerd of ook nieuw-
komers, lokale en/of regionale partijen? En zijn er wellicht redenen (of zelfs ver-
plichtingen!) om bepaalde partijen vanwege hun gedachtegoed of activiteiten van 
subsidiëring uit te sluiten? Uiteraard verdient ook de wijze waarop de subsidie over 
de partijen wordt verdeeld (de verdeelsleutel) aandacht. Wordt bij de toekenning van 
subsidie gelet op het aantal behaalde zetels in een vertegenwoordigend lichaam, op 
het aantal leden van de partij, of wordt wellicht van dit alles geabstraheerd en krijgen 
alle partijen hetzelfde bedrag? Dit zijn allemaal vragen waarbij het onafhankelijk-
heidsbeginsel en het beginsel van gelijke kansen een belangrijke rol spelen. 
 Daarnaast verdienen de activiteiten waarvoor de subsidie mag worden aange-
wend oftewel de mate van bestedingsvrijheid bespreking. Bij deze bestedingsvrijheid 
speelt vooral de vraag naar de verhouding van de regelgeving met het beginsel van 
inhoudelijke onafhankelijkheid van partijen een rol. Weinig bestedingsvrijheid impli-
ceert immers grotere overheidssturing en dus een geringere inhoudelijke onafhanke-
lijkheid van politieke partijen. Tenslotte moet worden gekeken naar de omvang van 
de overheidssubsidie, in het bijzonder in relatie tot de overige inkomsten van de 
politieke partijen. Gaat het er steeds meer op lijken dat de subsidies het grootste deel 
van de inkomsten van een politieke partij vormen? Ook hier speelt de vraag naar de 
verhouding met het onafhankelijkheidsbeginsel: wordt dit niet uitgehold wanneer 
partijen in vergaande mate van de overheid afhankelijk zijn voor wat betreft hun 
financiering en daardoor tevens onafhankelijker worden van hun vaste achterban? 
Hiervoor is al gewezen op de mogelijke risico’s van maatschappelijke ontworteling 
en vergroot cynisme in de samenleving wanneer politieke partijen de facto over hun 
eigen subsidies beslissen. 
 Apart zal aandacht besteed worden aan die vormen van overheidsondersteuning 
van politieke partijen in Nederland die mijns inziens moeilijk of niet onder het be-
grip ‘subsidie’ gebracht kunnen worden (Hoofdstuk IV). Onder een subsidie moet in 
mijn optiek in de eerste plaats een aanspraak op financiële middelen, op geld, ver-
staan worden.45 Onder de andere vormen van overheidssteun aan politieke partijen 
vallen dan bijvoorbeeld zaken als het ter beschikking stellen van zendtijd voor radio 

                                                 
45 Vgl. artikel 4:21 lid 1 Awb. 
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en televisie, het fiscaal aftrekbaar maken van giften aan politieke partijen46 en het 
neerzetten van plakborden voor verkiezingsaffiches. Ook de overheidsondersteu-
ning van fracties en individuele volksvertegenwoordigers zal aan de orde komen. Bij 
dat onderwerp kan men zich de vraag stellen of die vorm van steunverlening wel als 
ondersteuning van politieke partijen kan worden beschouwd. Die vraag zal in de 
relevante paragraaf beantwoord worden. 
 
Wat het tweede deelonderwerp betreft zal worden onderzocht welke regels voor 
private financiering van politieke partijen er in Nederland gelden en op grond van 
welke overwegingen deze zijn ingevoerd (Hoofdstuk V). Het gaat hierbij hoofdzake-
lijk om de regels die betrekking hebben op private financiering door middel van 
giften en sponsoring en door middel van contributies en afdrachten van politieke 
functionarissen. Bij de analyse van deze regels zal onder meer moeten worden on-
derzocht of politieke partijen meer of – gezien hun specifieke functies in een demo-
cratie – juist minder vrijheid hebben bij het aannemen van donaties dan andere 
maatschappelijke organisaties.  
 Vervolgens is van belang hoe deze financieringsregels zich verhouden tot grond-
rechten als de vrijheid van vereniging (artikel 8 Grondwet, artikel 11 EVRM), die 
ook (of juist) voor politieke partijen gelden. Is een wettelijk verbod op het aannemen 
van giften boven een bepaald bedrag bijvoorbeeld wel verenigbaar met de vereni-
gingsvrijheid of worden partijen daardoor op onrechtmatige wijze gehinderd in het 
aanboren van financiële bronnen die van wezenlijk belang zijn voor hun eigen func-
tioneren en dus voor het uitoefenen van hun grondrecht op verenigingsvrijheid? 
Anderzijds kan men zich de vraag stellen of de overheid niet juist verplicht is gren-
zen te stellen aan de bedragen die politieke partijen mogen ontvangen van particulie-
re gevers. Sommige partijen zullen immers een kapitaalkrachtigere achterban heb-
ben dan andere en dus in theorie meer inkomsten uit de particuliere sector kunnen 
verwerven. Moet de overheid deze ongelijkheid in kansen wellicht rechttrekken op 
grond van het beginsel van gelijke kansen? Tenslotte dient niet alleen naar de grond-
rechten van de politieke partijen gekeken te worden. Wanneer partijen verplicht 
worden om hun inkomsten uit de private sector openbaar te maken en bekend te 
maken van wie zij giften of sponsorbijdragen hebben ontvangen, dan rijst de vraag 
hoe deze verplichting zich verhoudt tot het grondrecht op privacy (artikel 10 
Grondwet, artikel 8 EVRM) van de gevers en de sponsors. 
 Aan de vragen die spelen rondom de afdrachten van volksvertegenwoordigers en 
bestuurders zal apart aandacht besteed worden. Hier is vooral de vraag naar de ver-
houding tussen enerzijds de binnen diverse partijen geldende afdrachtregelingen en 
anderzijds de constitutionele regels betreffende de positie van de politieke functio-
narissen relevant. Kan een politieke functionaris gedwongen worden partijbesluiten 
en overeenkomsten na te leven die hem verplichten (een deel van) zijn schadeloos-

                                                 
46 Door giften aan politieke partijen fiscaal aftrekbaar te maken, stimuleert de overheid het doen van 

deze giften. Vandaar dat indirect sprake is van overheidssteun. Zie Elzinga 1982, p. 234, Nehmelman 
2000b, p. 267, alsmede Tromp 1991, p. 208. 

14



I.4 RECHTSVERGELIJKING 

 

stelling of bezoldiging af te staan of wordt hierdoor de door het constitutionele recht 
gewaarborgde onafhankelijkheid van de functionaris in te vergaande mate geschaad? 
Dit is niet alleen een juridische vraag, maar ook een rechtspolitieke.  
 
I.4   Rechtsvergelijking 

 
Vanuit de notie dat bestudering van andere rechtsstelsels kan leiden tot een beter 
begrip van het eigen Nederlandse recht en tot het ontdekken van mogelijke alterna-
tieven voor Nederlandse regels, is gekozen voor een rechtsvergelijkende aanpak. De 
keuze voor een vergelijking met het Duitse recht ligt voor de hand. In Duitsland is de 
rol van politieke partijen vastgelegd in de Grondwet en bovendien zijn partijen er 
onderworpen aan het regime van een speciale Wet op de politieke partijen. Artikel 
21 Grundgesetz bepaalt dat de politieke partijen meewerken bij de politieke wils-
vorming van het volk. Vrijheid van partijvorming wordt gewaarborgd en de interne 
organisatie van de partijen moet aan democratische beginselen beantwoorden. Bo-
vendien zijn de partijen op grond van artikel 21 Grundgesetz verplicht openlijk 
verantwoording af te leggen over de herkomst van hun financiële middelen en over 
hun uitgaven en vermogen.  
 Deze sterk in het constitutionele recht verankerde positie van de politieke partij-
en is uitgewerkt in het door het Grundgesetz vereiste Parteiengesetz van 24 juli 
1967. Deze wet bevat uitgebreide regelgeving betreffende de interne partijdemocra-
tie, overheidssubsidiëring en verantwoording van de herkomst van de geldmiddelen 
van politieke partijen. Over partijsubsidiëring en de grenzen daarvan heeft het Bun-
desverfassungsgericht principiële en vaak verrassende uitspraken gedaan, waarbij de 
constitutioneelrechtelijke positie van de politieke partijen en een aantal beginselen 
van partijfinancieringsrecht een belangrijke rol speelden. Een reeks partijfinancie-
ringsschandalen, waaronder de affaire rondom oud-bondskanselier Kohl (CDU), 
die jarenlang in het geheim vanuit het bedrijfsleven gelden ontving voor zijn partij, 
heeft geleid tot aanscherping van de regels betreffende giften aan partijen. Niet-
naleving van deze regels leidt tot sancties. Juist het feit dat de politieke partij in 
Duitsland al decennialang het onderwerp van uitgebreide regelgeving is en het feit 
dat in Nederland eerder het tegenovergestelde het geval is, maakt het Duitse recht 
zeer geschikt als object van dit rechtsvergelijkende onderzoek. 
 Het Duitse partijfinancieringsrecht is bovendien sterk gekleurd door een aantal 
in het Grundgesetz verankerde rechtsbeginselen. Genoemd kunnen worden het 
beginsel van de Staatsfreiheit, de Chancen- en Bürgergleichheit en het beginsel van de 
Transparenz. Zo op het eerste gezicht bestaat er een behoorlijke overlap tussen deze 
beginselen en de hiervoor genoemde Nederlandse beginselen van onafhankelijkheid, 
gelijke kansen en transparantie. Ik acht het dan ook zeer waarschijnlijk dat de ge-
noemde Commissie-Van den Berg zich bij het schrijven van haar rapport onder 
meer heeft laten inspireren door het Duitse recht. Mijn eigen keuze voor de beginse-
len van onafhankelijkheid, gelijke kansen en transparantie is in elk geval in sterke 
mate beïnvloed door het lezen van literatuur en rechtspraak over de Duitse beginse-
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len.47 Ondanks de overlap is er evenwel ook een belangrijk verschil: de Duitse begin-
selen hebben met name in de rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht inhoud 
gekregen en op grond van deze beginselen is regelmatig formele wetgeving on-
grondwettig verklaard. De Duitse beginselen hebben kortom ‘body’ en kunnen be-
hulpzaam zijn bij het nader invullen van hun nog zwak ontwikkelde Nederlandse 
equivalenten. Het gehele Hoofdstuk VI is daarom aan beschrijving en analyse van 
het Duitse partijfinancieringsrecht gewijd. 

 
I.5   Resultaat 

 
Dit onderzoek beoogt een beschrijving en een analyse van het geldende recht en de 
grondslagen en grenzen ervan te geven. Zoals gezegd ontbreekt een dergelijk over-
zicht momenteel in de Nederlandse juridische literatuur. Het onderzoek zal trachten 
tot een nadere invulling van de hiervoor reeds meermalen genoemde beginselen van 
partijfinancieringsrecht te komen. Deze invulling zal geschieden aan de hand van de 
analyse van het Nederlandse en het Duitse partijfinancieringsrecht. Verder zal de 
bestaande Nederlandse regelgeving kritisch tegen het licht van de nader ingevulde 
beginselen gehouden worden, wat kan leiden tot voorstellen tot verbetering. Het 
onderzoek zal zeker niet besparen op de details: het bieden van een zo volledig mo-
gelijk overzicht is het voornaamste doel. Volstrekte volledigheid is echter onmoge-
lijk en ook onwenselijk. Het boek beoogt zoals gezegd de bouwstenen te leveren 
voor verdere discussies over partijfinancieringswetgeving, niet om op elke (potentië-
le) vraag een panklaar en onomstreden antwoord te hebben. De lezer dient zich te 
realiseren dat hij of zij een proefschrift voor zich heeft. 

                                                 
47 Het schrijven van een proefschrift is dan ook een cyclisch proces. Op basis van bepaalde uitgangspun-

ten en probleemstellingen wordt literatuur en rechtspraak bestudeerd, waarna uitgangspunten en 
probleemstellingen worden bijgeschaafd, omgedraaid of geheel verlaten. 
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Hoofdstuk II  

Overheidssubsidiëring van politieke partijen  
Deel I: Indirecte subsidiëring 
 
II.1  Inleiding 
 

Overheidssubsidiëring van politieke partijen is een ingewikkelde en gevoelige kwes-
tie. Juist bij deze vorm van overheidssubsidiëring bestaat namelijk een bijzonder 
spanningsveld tussen overheid en particulier initiatief. Enigszins versimpeld gefor-
muleerd komt dat doordat het de politieke partijen zijn die beslissen over het ver-
strekken van subsidies waarvan zij zélf weer profiteren. Het zijn immers de politieke 
partijen, maatschappelijke organisaties voortgekomen uit particulier initiatief, die 
enerzijds belang hebben bij subsidiëring en anderzijds de facto beslissen over die 
subsidiëring middels de bewindslieden en de volksvertegenwoordigers die vrijwel 
steeds verbonden zijn aan een bepaalde politieke partij. Dit maakt het vraagstuk van 
subsidiëring van politieke partijen zeer lastig, iets wat overigens zeker niet alleen 
voor Nederland geldt. 
 
Door de jaren heen hebben de Nederlandse politieke partijen regelmatig bij de over-
heid aangeklopt voor geldelijke steun teneinde hun financiële nood te lenigen. Deze 
verzoeken hielden vrijwel altijd verband met teruglopende ledentallen en stijgende 
uitgaven en werden dikwijls gemotiveerd met een verwijzing naar de belangrijke rol 
die politieke partijen spelen bij het goed functioneren van de parlementaire demo-
cratie. In de volgende twee hoofdstukken zal worden onderzocht welke subsidiere-
gels er in Nederland er in de loop der jaren ten aanzien van politieke partijen zijn 
ingevoerd en op grond van welke overwegingen is besloten politieke partijen te 
subsidiëren.  
 De historische uiteenzetting begint in de jaren zestig van de twintigste eeuw, 
toen de discussie over subsidiëring van politieke partijen werd opgestart. Zij eindigt 
bij de dag van vandaag. Allereerst zal de periode tot en met 1999 worden besproken, 
een periode waarin de overheidssubsidie om nader uiteen te zetten redenen niet aan 
de politieke partijen zelf werd verstrekt, maar aan instellingen en organisaties die 
aan de partijen gelieerd waren. Omdat de politieke partijen materieel profiteerden 
van deze subsidies, was er in deze periode sprake van indirecte subsidiëring van poli-
tieke partijen. Directe subsidiëring van politieke partijen vindt pas plaats sinds de 
inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen op 1 juli 1999 en vormt 
het onderwerp van het derde hoofdstuk. 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst zal in paragraaf II.2 worden 
stilgestaan bij enige ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving in de jaren ’60, 
te weten de teruglopende ledentallen bij vrijwel alle politieke partijen. Omdat de 
partijen daardoor minder inkomsten uit contributies dreigen te krijgen, steekt bij een 
aantal politieke partijen de discussie de kop op of de overheid door middel van sub-
sidiëring financieel zou moeten bijspringen. Deze discussie leidt uiteindelijk tot 
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besluitvorming, met als resultaat een aantal ministeriële subsidieregelingen. Deze 
zien niet op subsidiëring van de politieke partijen zelf, maar op subsidiëring van 
nauw met de politieke partijen verbonden instellingen en organisaties: de weten-
schappelijke instituten van de partijen, hun vormings- en scholingscentra en hun 
jongerenorganisaties. Deze ministeriële regelingen en de poging om twee daarvan 
om te zetten in een wet in formele zin komen aan de orde in de paragrafen II.3 tot en 
met II.8. Daarna is er enige aandacht voor andere vormen van indirecte partijsubsi-
diëring (paragraaf II.9). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. De on-
derscheidenlijke paragrafen worden doorgaans afgesloten met een evaluatie van het 
voorafgaande. 

  
II.2  Het pre-subsidie tijdperk 
 
II.2.1  Ontwikkeling van ledentallen en organisatiegraad 

 
In de jaren zestig van de twintigste eeuw is een tamelijk spectaculaire daling van de 
ledentallen van de politieke partijen te constateren. Onderstaande tabel, waarin de 
ledentallen van de vijf grootste partijen48 in de jaren 1959-1971 zijn opgenomen, 
moge dat duidelijk maken: 
 
Tabel A: ledentallen KVP, CHU, ARP, PvdA en VVD 1959-1971. Bron: Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen, www.dnpp.nl 

 

Jaar KVP CHU ARP PvdA VVD 

1959 374.745 - 99.613 147.047 35.000 

1960 385.500 48.000 97.980 142.853 - 

1961 375.500 - 98.544 138.829 - 

1962 328.000 50.000 100.847 139.375 - 

1963 312.000 50.000 98.016 138.567 30.000 

1964 276.000 - 95.796 142.426 - 

1965 259.180 50.000 94.164 140.389 30.000 

1966 233.134 45.000 93.398 134.476 35.000 

1967 156.000 40.000 90.904 130.960 - 

1968 120.000 - 87.378 116.736 35.000 

1969 100.000 - 83.127 107.005 - 

1970 97.300 28.900 80.695 98.671 38.000 

1971 87.136 29.872 74.188 96.337 - 

 

                                                 
48 Na de Tweede-Kamerverkiezingen van 12 maart 1959 bezetten deze ‘grote vijf’ maar liefst 142 van de 

150 zetels. Na de verkiezingen van 15 mei 1963 waren dat er 135 en na die van 15 februari 1967 123. 
Tenslotte bezetten de KVP, CHU, ARP, PvdA en VVD na de Tweede-Kamerverkiezingen van 28 april 
1971 gezamenlijk 113 van de 150 zetels. Zie Bosmans 1999, p. 190-191. 
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Uit het schema blijkt duidelijk dat de VVD de enige partij is die over de gehele perio-
de 1959-1971 een lichte groei van het ledental kende. De PvdA kende een daling van 
het ledental tot en met 1963, daarna een zekere opleving in 1964, gevolgd door een 
hernieuwde daling in de daarop volgende jaren. De ARP was tamelijk stabiel tot en 
met 1962, maar in de daarop volgende jaren gingen de ledentallen flink naar bene-
den. De CHU was tot en met 1965 een partij met een stabiel ledental, doch was rond 
1970 bijna gehalveerd. De hardste klappen vielen duidelijk bij de KVP. Deze partij 
had midden jaren vijftig nog een bijkans astronomisch hoog aantal leden: getallen 
van bijna 430.000 leden worden genoemd.49 Aan het eind van de jaren zestig had 
daarvan meer dan driekwart de partij verlaten. Als we uitgaan van een ledental van 
rond de 30.000 bij de VVD in 1960, dan hadden de vijf belangrijkste politieke partij-
en in dat jaar gezamenlijk 704.333 leden. In 1970 zijn er daarvan nog maar 343.566 
over. Dat betekent een daling van 51,2 %. 
 
Met een absolute daling van de ledentallen ging een daling van de organisatiegraad 
gepaard. Met de organisatiegraad wordt gedoeld op het ledental als percentage van 
het totale aantal kiezers.50 Zie onderstaande tabel voor de periode 1959-1971: 
 
Tabel B: organisatiegraad politieke partijen 1959-1971. Cijfers ontleend aan Voerman 1996, p. 

198 en Voerman 2004, p. 39. 

 
Jaar KVP CHU ARP PvdA VVD Alle 

partijen 

1959 5,83 0,68 1,55 2,29 0,55 11,3 

1963 4,62 0,74 1,45 2,05 0,45 9,8 

1967 2,09 0,54 1,22 1,76 0,47 6,7 

1971 1,08 0,37 0,92 1,20 0,50 4,7 

 
De organisatiegraad is in Nederland eigenlijk altijd betrekkelijk laag geweest, ook 
tijdens de verzuiling.51 Tijdens het hoogtepunt van de verzuiling (eind jaren vijftig) 
was nog geen 12% van de kiezers lid van een politieke partij, terwijl het ‘record’ op 
ongeveer 15% in 1946 staat.52 De lage organisatiegraad leverde de politieke partijen 
aanvankelijk niet veel problemen op, want zij konden toch wel rekenen op de mobi-
liserende kracht van verwante organisaties in de eigen zuil. Met het inzetten van de 
ontzuiling midden jaren zestig ging deze mobiliserende kracht voor een groot deel 
verloren. Voortaan moesten de politieke partijen op eigen kracht de kiezers zien te 
binden, wat met name voor de KVP buitengewoon moeilijk en kostbaar bleek. De 

                                                 
49 Bron: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, http://www.rug.nl/dnpp/index; zie ook 

Profiel NRC Handelsblad 27 januari 2000 over politieke partijen. 
50 Een algehele organisatiegraad van 11,3 % betekent dus dat 11,3 % van het electoraat lid is van een 

politieke partij. Een organisatiegraad van 5,83 % van de KVP betekent dientengevolge dat 5,83 % van 
het electoraat lid is van de KVP. 

51 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 526. 
52 Koole 1997, p. 167. 
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loyaliteit van de KVP-kiezers liep in de regel via de katholieke kerk en veel minder 
rechtstreeks via de politieke partij zelf. Vanaf de jaren zestig liet de kerk haar achter-
ban vrij in de politieke keuze en sindsdien ging het alleen nog maar bergafwaarts met 
de KVP.53 De partij ging van bijna 375.000 leden in 1959 naar nauwelijks 87.000 
leden in 1971. De organisatiegraad daalde navenant. Om de ramp compleet te ma-
ken verloor de partij ook nog eens een groot aantal zetels in de Tweede Kamer. Kon 
de KVP in 1959 nog aanspraak maken op 49 kamerzetels, in 1971 waren dat er nog 
maar 35.54 
 
II.2.2  Discussies over subsidiëring van politieke partijen 

 
De dalende ledentallen stelden de politieke partijen voor diverse problemen. In de 
eerste plaats konden er natuurlijk twijfels ontstaan over het bestaansrecht van poli-
tieke partijen. Als de burger de politieke partij en masse de rug toekeert, hoe kan het 
bestaan van dit soort maatschappelijke organisaties dan nog gelegitimeerd worden? 
Of nog belangrijker: hoe kan hun beslissingsmacht nog gerechtvaardigd worden, als 
zij niet langer representatief voor de samenleving geacht kunnen worden? Wij con-
centreren ons – zoals reeds eerder aangegeven – vooral op de financiële problemen 
van de politieke partijen, maar verliezen de discussie over het bestaansrecht van 
politieke partijen uiteraard niet uit het oog. Juist bij een vraagstuk als subsidiëring 
door de overheid moet men zich immers afvragen of de te subsidiëren instelling wel 
‘de moeite waard is’.  
 Dat afnemende ledentallen kunnen leiden tot financiële problemen voor politie-
ke partijen, ligt voor de hand. Afnemende ledentallen leiden immers tot minder 
inkomsten uit contributies. Nu kunnen de partijen natuurlijk altijd besluiten de con-
tributie te verhogen, maar het zal aanstonds duidelijk zijn dat hier niet de oplossing 
ligt. Een hogere contributie is immers weinig aantrekkelijk voor nieuwe leden55 en 
kan daarnaast leiden tot nog meer opzeggingen van leden die het allemaal te gortig 
vinden worden. Als het verhogen van de contributie al een oplossing is, dan is het 
een tijdelijke. Partijen hebben de inkomsten echter hard nodig. Juist de ontzuiling 
(waardoor in steeds mindere mate een beroep kon worden gedaan op geestverwante 
maatschappelijke organisaties), de sterk afgenomen partij-identificatie (kiezers ‘zwe-
ven’, blijven niet hun hele leven bij één politieke partij en beslissen vaak pas tijdens 
de verkiezingscampagne op welke partij gestemd zal worden56) en de eveneens sterk 
afgenomen bereidheid van kiezers om zich tijdens de verkiezingscampagne in te 
zetten voor een bepaalde politieke partij, leidden en leiden ertoe dat de politieke 
partijen zich extra inspanningen moesten en nog steeds moeten getroosten om de 
kiezer voor zich te winnen. Zij werden daarom reeds in de jaren zestig feitelijk ge-
dwongen hun organisatie en campagnevoering te professionaliseren, maar de daar-

                                                 
53 Koole 1997, p. 167-168. Zie ook Bosmans 1999, p. 80-81. 
54 En een jaar later nog maar 27. Zie Bosmans 1999, p. 190-191. 
55 Vgl. Perquin 1968, p. 39. 
56 Voerman 2004, p. 44. 
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voor noodzakelijke middelen dreigden in toenemende mate te gaan ontbreken als 
gevolg van slinkende ledentallen en dalende contributie-inkomsten.57 Numans 
maakt in een artikel uit 1969 melding van alarmerende berichten over de geldzorgen 
van de PvdA. Ook de financiële situatie van KVP, VVD, CHU, PSP en PPR was be-
paald niet rooskleurig.58  
 
Gelet op het voorgaande wekt het geen verbazing dat de discussie over subsidies 
voor politieke partijen in de tweede helft van de jaren zestig vorm begon te krijgen. 
Tot dan toe was de overheidssteun aan politieke partijen betrekkelijk bescheiden 
geweest. Plakborden voor verkiezingen werden al geruime tijd gratis ter beschikking 
gesteld en vanaf de jaren vijftig konden politieke partijen profiteren van belastingfa-
ciliteiten, doordat giften aan politieke partijen fiscaal aftrekbaar en daarmee aan-
trekkelijk werden. In 1962 kwam daar geldelijke steun in de vorm van een tegemoet-
koming in de productiekosten van televisieprogramma’s van politieke partijen bij.59 
De kwestie van het verstrekken van subsidies aan politieke partijen kwam begin 
1966 even aan de orde tijdens de behandeling van de begroting van de Hoge Colle-
ges van Staat en het Kabinet van de Koningin voor het dienstjaar 1966. In een de-
batje tussen de Eerste-Kamerleden Geuze (CHU) en Siegmann (KVP) enerzijds en 
minister Smallenbroek (ARP) anderzijds bleek de nodige eensgezindheid te bestaan 
over de onwenselijkheid van dit verschijnsel, dat in West-Duitsland en Zweden 
reeds een aanvang had genomen.60 De minister gaf aan overwegende bezwaren te 
hebben tegen subsidiëring van politieke partijen door de overheid. De democratie – 
met name zoals die zich in Nederland had ontwikkeld – was daarmee zijns inziens 
niet gediend.61 Nederland zou dus voorlopig niet beginnen aan het subsidiëren van 
politieke partijen. 
 

                                                 
57 Voerman 2004, p. 51. Professionalisering van de partijorganisatie kan overigens juist hebben geleid 

tot het verloren gaan van het persoonlijk contact tussen kader en leden, met als gevolg dat laatstge-
noemden de partij de rug toekeerden. 

58 Numans 1969, p. 1. Auteur maakt overigens niet louter melding van jammerklachten. De financiële 
toestand van het GPV is naar eigen zeggen ‘heel goed’ en ook de SGP is niet ontevreden. De ARP 
heeft tekorten, maar de financiële toestand is niet deplorabel. D66, CPN en de Boerenpartij zijn niet 
pessimistisch. 

59 Koole 1997, p. 162. Op deze steunmaatregelen zal in Hoofdstuk IV nog gedetailleerder worden 
ingegaan. 

60 Zie voor West-Duitsland: paragraaf VI.4.3 e.v. en L. Hanekroot, ‘Partijsubsidies van de Staat’, Het 
Financieele Dagblad 31 mei 1965. Zie voor Zweden: Elzinga 1982, p. 255-258 en N. Cramer, ‘Kranten 
in nood. Politieke subsidies’, Parool 18 november 1965, alsmede ‘Subsidie aan partijen’, NRC 16 no-
vember 1965, p. 3.  

61 Handelingen I 1965/66, p. 270. Als Tweede-Kamerlid had de minister subsidiëring van politieke partij-
en ook al afgewezen. Tijdens een vergadering van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken over 
subsidiëring van de Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad (NPJCR, een overkoepelend or-
gaan van het politieke jongerenwerk) merkte Smallenbroek op: “Ik geloof, dat wij een volstrekt ver-
keerde weg opgaan, wanneer wij politieke partijen of organen, die voortkomen uit of verband hebben 
met politieke partijen, van overheidswege gaan subsidiëren. Dit acht ik volstrekt fout.” Zie Handelingen 
II 1963/64, p. C 168. 
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Daarmee was de discussie over het subsidiëren van politieke partijen echter aller-
minst verstomd. Vooral binnen de ARP en de KVP werd het onderwerp op de agen-
da gezet. De ARP organiseerde in 1968 zelfs een speciale (schriftelijke) discussie in 
het eigen weekblad Nederlandse Gedachten. Aan deze discussie namen twee partij-
prominenten deel: het latere Tweede Kamerlid De Kwaadsteniet en de lector 
rechtswetenschappen en latere senator Boukema. Eerstgenoemde zette de argumen-
ten pro subsidiëring op papier, laatstgenoemde belichtte de mogelijke bezwaren. 
Het is zaak deze discussie nader te beschouwen. 
 
De Kwaadsteniet benadrukte in zijn bijdrage62 dat politieke partijen belangrijke 
werkzaamheden in het algemeen belang verrichtten en bijdroegen aan het goed 
functioneren van de democratie. Zij waren dan ook noodzakelijk en onmisbaar en 
dus bepaald geen ‘aardigheidje van een paar loslopende politici’. Politieke partijen 
moesten het kanaal zijn waarlangs burgers invloed uitoefenden op de gang van za-
ken in de politiek. Zij moesten zoveel mogelijk burgers bij de politiek betrekken 
door scholings- en vormingswerk en voorlichting, door het verrichten van studies en 
door burgers te laten meepraten en meebeslissen over beleidsprogramma’s en kan-
didatenlijsten. Daarnaast dienden zij aan de hand van onderzoek en studie het beleid 
van regering en parlement kritisch te volgen en internationale contacten te onder-
houden.  
 Voor dit alles was uiteraard geld nodig. De Kwaadsteniet constateerde echter dat 
de bestaande ledentallen en geldende contributiebedragen over het algemeen te laag 
waren voor een voldoende financiering van de taken van politieke partijen. Dat was 
volgens hem zorgelijk, want wanneer door gebrek aan geld de politieke partijen zich 
onvoldoende van hun zo belangrijke taken konden kwijten, dan ondervond het goe-
de functioneren van de democratie schade. Op zo’n moment kwam in de optiek van 
De Kwaadsteniet de vraag naar voren of overheidssubsidiëring van politieke partijen 
mogelijk en wenselijk was. Tegen overheidssubsidiëring van politieke partijen be-
stonden volgens De Kwaadsteniet geen principiële bezwaren en tot dusverre waren 
er volgens hem ook geen praktische bezwaren te bespeuren. Een volgende vraag was 
voor welke doeleinden subsidie moest worden verleend. Verkiezingscampagnes 
zouden volgens De Kwaadsteniet in elk geval niet moeten worden gesubsidieerd. 
Vorming en scholing, kaderwerk, opinie-onderzoek, research, voorlichting en inter-
nationale contacten zouden zijns inziens daarentegen wel subsidiabel moeten zijn.  
 
Uiteraard heeft De Kwaadsteniet de door anderen opgeworpen bezwaren tegen 
subsidiëring van politieke partijen op een rijtje gezet en gewogen. Zo trof hij onder 
meer de volgende bezwaren aan:  
 
- dat de politieke partijen door subsidiëring afhankelijk zouden worden van de 

staat, terwijl ze daar nu juist vrij tegenover zouden moeten staan; 

                                                 
62 De Kwaadsteniet 1968, p. 6-7. 
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- dat de overheid door controle op de besteding van de subsidies het doen en laten 
van politieke partijen tot in bijzonderheden controleert, hetgeen ontoelaatbaar is; 

-  dat subsidiëring van politieke partijen het bestaande partijwezen verstart en tot 
consolidatie van de bestaande partijen leidt;  

- dat partijbesturen door partijsubsidiëring onafhankelijker worden van partijle-
den en kiezers (behalve tijdens de verkiezingen) en hun macht onevenredig ver-
groten;  

-  dat politieke partijen door overheidssubsidies steeds meer gezien worden als 
staatsinstellingen in plaats van als maatschappelijke organisaties en tenslotte  

- dat door subsidiëring van politieke partijen het particulier initiatief verlamd 
wordt omdat inspanning en offers van burgers niet meer nodig zijn. 

 
De Kwaadsteniet achtte deze bezwaren niet gefundeerd. Subsidie was in zijn optiek 
slechts een aanvulling van de partijfinanciën. De eigen inkomsten van de politieke 
partij (uit contributies en donaties) bleven daarnaast onontbeerlijk. De overheid 
mocht aan de subsidie geen andere voorschriften verbinden dan die welke een ver-
antwoord uitgeven van de verstrekte gelden voor de bestemde doeleinden waar-
borgden. De Kwaadsteniet zag dan ook niet in waarom de politieke partijen afhan-
kelijk zouden worden van de Staat. Ook van consolidatie van de bestaande partijen 
wilde hij niets weten: als politieke partijen geen leden en kiezers meer wisten te trek-
ken, dan zouden ze verdwijnen, of ze nu gesubsidieerd werden of niet. Het bezwaar 
dat de positie van het partijbestuur verstevigd werd, was volgens hem eveneens 
ongegrond. Het bestuur van een politieke partij (zijnde een vereniging naar burger-
lijk recht) werd immers benoemd door de leden en beslissingen over begrotingen en 
jaarrekeningen behoefden bredere instemming dan alleen van het bestuur. De 
Kwaadsteniet zag ook geen reden om aan te nemen dat het volk de partijen als 
staatsinstellingen zou gaan zien. Dat gebeurde immers bij andere gesubsidieerde 
organisaties ook niet. Als politieke partijen al als staatsinstellingen gezien werden, 
dan was dat omdat binnen deze partijen politici een rol speelden en dat had dus niets 
met subsidiëring te maken, aldus De Kwaadsteniet.  
 Subsidiëring zou politieke partijen in staat stellen hun belangrijke en noodzake-
lijke werk beter uit te voeren. Inspanningen van de leden bleven daarbij uiteraard 
gewenst en onmisbaar. De prikkel tot vergroting van het aantal leden zou in de op-
tiek van De Kwaadsteniet dan ook zeker niet verdwijnen en ledenwerving zou bo-
vendien gestimuleerd kunnen worden door het subsidiebedrag te koppelen aan het 
aantal partijleden.  
 
In een later nummer van Nederlandse Gedachten heeft Boukema op het betoog van 
De Kwaadsteniet gereageerd.63 Hij gaf in zijn reactie allereerst aan er niet van over-
tuigd te zijn dat de politieke partijen daadwerkelijk over te weinig geld beschikten 
om hun belangrijke werk naar behoren te kunnen vervullen. Dat er sprake was van 

                                                 
63 Boukema 1968, p. 6-7. 
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een ‘noodsituatie’ viel volgens hem uit het artikel van De Kwaadsteniet niet af te 
leiden. Boukema gaf vervolgens aan dat hij bij de Kwaadsteniet één belangrijk, zij het 
niet bijster principieel argument ten faveure van overheidssubsidiëring had gemist, 
namelijk dat door subsidiëring de drang voor politieke partijen om zich tot particu-
liere geldschieters te wenden zou afnemen. Dat was volgens Boukema een belangrijk 
argument, omdat particuliere bijdragen moeilijk controleerbaar waren en dus – in 
elk geval in potentie – een grotere bedreiging voor de onafhankelijkheid van de par-
tijen vormden dan overheidssubsidies. 
 Boukema nam zeker niet alle bij De Kwaadsteniet genoemde bezwaren tegen 
subsidiëring voor zijn rekening, maar hij achtte de mogelijk negatieve invloed van de 
subsidiëring op de kiezers wel een zwaarwegend argument. Een niet onaanzienlijk 
deel van de bevolking had namelijk een niet al te positief beeld van de politieke par-
tijen. Een subsidie voor partijen, waarover die partijen zelf moesten beslissen, zou dit 
negatieve beeld mogelijk alleen maar versterken. De kiezers zouden daardoor im-
mers sneller geneigd kunnen zijn de gesubsidieerde partijen als een verlengstuk van 
de overheid te zien. Bij subsidiëring zou bovendien de onafhankelijkheid van de 
politieke partijen wel degelijk in het gedrang kunnen komen. Politieke partijen heb-
ben immers (mede) tot taak het beleid van de regering te beïnvloeden en te controle-
ren en subsidiëring van de controlerende partijen door de te controleren overheid kon 
dan ook het onafhankelijke imago van de partij schade toebrengen. Dat zou bij niet-
partijleden – dus bij verreweg het grootste deel van het electoraat64 – eerder het 
geval zijn dan bij leden, aldus Boukema. Hij sloot verder niet uit dat subsidiëring de 
verantwoordelijkheid die kiezers voelden voor het instandhouden van een politieke 
partij zou kunnen schaden. Politieke partijen ontwikkelden zich immers in toene-
mende mate van ‘ledenpartijen’ naar ‘kiezerspartijen’, met als gevolg dat de afstand 
tussen de partijen en de kiezers groter werd, en subsidiëring zou die ontwikkeling 
mogelijkerwijs alleen maar versterken.  
 Een praktisch bezwaar tegen subsidiëring was volgens Boukema dat het vrijwel 
onmogelijk was om een verdeelsleutel te vinden die “de gelijkheid van kansen voor 
alle partijen onverlet laat”.65 Een verdeelsleutel gebaseerd op het ledental bevoor-
deelde bepaalde partijen, omdat sommige partijen nu eenmaal veel meer ‘ledenpar-
tijen’ dan ‘kiezerspartijen’ waren.66 Een verdeelsleutel gebaseerd op het aantal uitge-
brachte stemmen of op het aantal kamerzetels werkte in het nadeel van pas opge-
richte politieke partijen en/of politieke partijen die nog geen vertegenwoordiging in 
het parlement hadden en een verdeling in gelijke delen kon weer leiden tot allerhan-
de splinterpartijen.  
 Een ander praktisch bezwaar kwam volgens Boukema om de hoek kijken bij de 
objectkeuze, dus bij de vraag welke partijactiviteiten gesubsidieerd moesten worden. 

                                                 
64 De organisatiegraad was in 1967 slechts 6,7% (zie hiervoor). 
65 Waarom dit een praktisch bezwaar is, is mij niet duidelijk. Gelijkheid van kansen is toch een principiële 

zaak. 
66 Een bijkomend probleem, dat Boukema overigens niet noemt, is wie gaat controleren hoeveel leden 

een politieke partij daadwerkelijk heeft. 
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Hier gold dat het maken van een scheiding tussen de verschillende partijwerkzaam-
heden niet gemakkelijk was. Door studie en voorlichting te subsidiëren subsidieerde 
men – ook al wou men dat niet – indirect ook verkiezingscampagnes omdat daar dan 
door de politieke partijen meer geld voor vrijgemaakt kon worden. Bovendien wa-
ren hier moeilijk criteria aan te leggen. Waarom zouden verkiezingscampagnes bij-
voorbeeld niet gesubsidieerd mogen worden, zo vroeg Boukema zich af. In West-
Duitsland werden die nu juist wél gesubsidieerd, terwijl in dat land voor de algemene 
partijkosten géén bijdrage werd verleend en op grond van een uitspraak van het 
Bundesverfassungsgericht – het Duitse constitutionele hof – ook niet mocht worden 
verleend.67 Als dan toch besloten zou worden tot het subsidiëren van politieke par-
tijen, dan gaf Boukema er sterk de voorkeur aan de besteding van het bedrag niet al 
te stringent voor te schrijven en slechts te bepalen dat het moest gaan om activiteiten 
die ‘uit de aard van het zijn van politieke partij voortvloeiden’. 
 
Zoals gezegd werd ook binnen de KVP het onderwerp van de subsidiëring van poli-
tieke partijen op de agenda geplaatst. Een belangrijke aanzet tot discussie werd in 
februari 1968 gegeven door Wouter Perquin, directeur van het KVP-partijbureau. In 
een artikel68 gepubliceerd in de KVP-uitgave Politiek, constateerde hij dat praktisch 
alle politieke partijen geconfronteerd werden met het probleem dat de opbrengst 
van contributiegelden onvoldoende was om die activiteiten te ontwikkelen die van 
een politieke partij verwacht mochten worden. De vraag rees dan of het geen tijd 
werd om politieke partijen te gaan subsidiëren.  
 Volgens Perquin moesten de gronden voor subsidiëring gelegen zijn in het feit 
dat politieke partijen bepaalde werkzaamheden verrichtten in het algemeen belang. 
Politieke partijen leverden in zijn optiek een belangrijke bijdrage aan het goede func-
tioneren van de democratie, wat uiteraard een zaak van algemeen belang was. De 
partijen deden dat door politieke standpuntbepaling en het daarbij betrekken van 
zoveel mogelijk staatsburgers, door het verrichten van onderzoek, door het geven 
van vorming en voorlichting en door hun selecterende rol bij de kandidaatstelling. Al 
deze taken konden politieke partijen alleen verrichten met een adequaat apparaat dat 
veel geld kostte. Zouden deze taken niet vervuld worden, dan zouden de democratie 
en daarmee het algemeen belang zeker schade lijden. Op dit punt sluiten de betogen 
van Perquin en De Kwaadsteniet dus goed op elkaar aan. Aan deze mogelijke schade 
voor de democratie en dientengevolge het algemeen belang kon een grond voor 
subsidiëring ontleend worden. Subsidiëring van (wetenschappelijk) onderzoek, 
vorming en voorlichting zou in de visie van Perquin dan ook mogelijk gemaakt moe-
ten worden, ondanks het feit dat het verstrekken van subsidie aan politieke partijen 
volgens hem wel weer ‘emotionele bezwaren’ zou oproepen. 
 

                                                 
67 Zie over de Duitse situatie nader Hoofdstuk VI, meer in het bijzonder paragraaf VI.4.3 e.v. 
68 Perquin 1968, p. 38-42. 
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Het betoog van Perquin vond weerklank binnen de KVP. Fractievoorzitter Schmel-
zer stelde de kwestie van de subsidiëring van politieke partijen in oktober 1968 in de 
Tweede Kamer aan de orde. In zijn betoog benadrukte hij enerzijds het belang van 
de politieke partijen voor het goed functioneren van de parlementaire democratie, 
en wees hij anderzijds op het toenemende gebrek aan financiële middelen. Hij vroeg 
de regering om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de studie-, voor-
lichtings- en vormingsactiviteiten van de politieke partijen te gaan subsidiëren.69 De 
regering gaf bij monde van minister-president De Jong (eveneens KVP) te kennen 
het verzoek te zullen bestuderen en de kwestie in de ministerraad aan de orde te 
zullen stellen.70  
 

II.3  Subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten 
 

II.3.1  Wetsvoorstel 11 105 en zijn toelichting 

 
Het in de vorige paragraaf aangehaalde verzoek van Schmelzer werd enige tijd later 
ondersteund door een brief van de wetenschappelijke instituten van de vijf grootste 
partijen.71 In een schrijven gedateerd 9 april 1969 wezen zij op hun precaire financi-
ele positie en beklemtoonden zij de wenselijkheid van overheidssteun. Aangevoerd 
werd dat door de arbeidsintensieve aard van het wetenschappelijk werk en de gerin-
ge productiviteitsstijging de jaarlijkse lasten geen gelijke tred hielden met de inkom-
sten van de instituten. Hierdoor zou bij sommige instituten de omvang van de werk-
zaamheden reeds beneden het toelaatbare minimum zijn gedaald.72 Het kabinet-De 
Jong bleek gevoelig voor deze argumenten. Op 12 december 1969 ging het in begin-
sel akkoord met het subsidiëren van de politiek-wetenschappelijke instituten (en dus 
niet van de politieke partijen).73 Om deze subsidie mogelijk te maken werd geruime 
tijd later, te weten op 20 januari 1971, een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van 
Hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) van de rijksbegroting voor het jaar 1970.74 

                                                 
69 Handelingen II 1968/69, p. 249. 
70 Handelingen II 1968/69, p. 336-337. 
71 De vijf instituten waren het Centrum voor Staatkundige Vorming van de KVP, de Wiardi Beckmans-

tichting van de PvdA, de Teldersstichting van de VVD, de Abraham Kuyperstichting van de ARP en 
tenslotte de De Savornin Lohmanstichting van de CHU. 

72 Brief van 9 april 1969, zie Elzinga 1982, p. 220-221 en Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 3, p. 1. 
73 Zie Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 7. 
74 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 1-2. Het zal de lezer opvallen dat er ruim een jaar zit tussen de 

beslissing om politiek-wetenschappelijke instituten te gaan subsidiëren en het indienen van een wets-
voorstel om een dergelijke subsidiëring mogelijk te maken. Tijdens de parlementaire behandeling van 
wetsvoorstel 11 105 heeft minister Geertsema van Binnenlandse Zaken (VVD), die zijn collega Beer-
nink (CHU) was opgevolgd in het nieuwe kabinet-Biesheuvel I, uitgelegd waar deze vertraging van-
daan kwam: voor de opstelling van de verdeelsleutel en voor het berekenen van het uit te trekken be-
drag was het noodzakelijk te beschikken over de exploitatierekeningen van de vijf bestaande weten-
schappelijke instituten. De laatste exploitatierekening werd pas in september 1970 ontvangen. Pas op 
dat moment kon de verdeelsleutel ontworpen worden en konden de besprekingen met het ministerie 
van Financiën worden gestart. Dat het wetsvoorstel pas in januari 1971 kon worden ingediend is dan 
ook niet verwonderlijk. Zie Handelingen II 1971/72, p. 367 en Burkens 1972, p. 120. De late indiening 
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Het wetsvoorstel kende slechts één artikel, waarin werd voorgesteld om in Hoofd-
stuk VII een artikel 37A op te nemen waarin een bedrag van f 425.000 beschikbaar 
werd gesteld ten behoeve van de subsidiëring van politiek-wetenschappelijke institu-
ten. Minister Beernink van Binnenlandse Zaken (CHU) motiveerde het voorstel als 
volgt: 
 

“De Regering acht het van groot belang, dat de politiek-wetenschappelijke in-
stituten zo goed mogelijk functioneren. Zij houden zich bezig met weten-
schappelijke studie en documentatie in het bijzonder ten behoeve van de poli-
tieke meningsvorming en vervullen daardoor een belangrijke taak binnen ons 
democratische staatsbestel. De samenleving wordt steeds complexer en zij ver-
andert in steeds sneller tempo. Deze tendenties versterken de behoefte aan we-
tenschappelijk onderzoek als basis van het politieke denken en handelen.”75 

 
In de memorie van toelichting stelde de minister zichzelf voorts de vraag of de sub-
sidie zou moeten worden verbonden aan politiek-wetenschappelijke arbeid als zo-
danig – waarbij het aan de politieke partijen werd overgelaten of zij het werk zelf 
zouden doen, dan wel dat zouden overlaten aan een speciaal daarvoor opgericht of 
op te richten instituut – of dat zij enkel zou moeten worden toegekend aan aparte 
rechtspersonen, die blijkens hun doestellingen ten behoeve van enige politieke 
groepering of politieke denkwijze hun wetenschappelijke arbeid verrichtten. Het 
leek de minister vanuit een oogpunt van controle op de uitgaven gewenst voor die 
laatste optie te kiezen. Concreet bracht dit met zich mee dat politieke partijen een 
politiek-wetenschappelijk instituut in de vorm van bijvoorbeeld een stichting moes-
ten creëren, voorzover zij nog niet over een dergelijk rechtspersoonlijkheid bezit-
tend instituut beschikten.76 
 De minister kondigde voorts aan dat hij een Subsidieregeling politiek-weten-
schappelijke instituten zou vaststellen, waarin de voorwaarden zouden worden vast-
gelegd waaronder aan de instituten subsidie zou worden verleend en waarin tevens 
de verdeelsleutel en enige procedurele regels gegeven zouden worden. Deze minis-
teriële regeling zou worden vastgesteld zodra de beide Kamers met de voorgestelde 
wijziging van de begroting hadden ingestemd en zij zou conform de wens van de 

                                                 

ook niet verwonderlijk. Zie Handelingen II 1971/72, p. 367 en Burkens 1972, p. 120. De late indiening 
en behandeling van het wetsvoorstel leidde overigens tot wonderlijke situaties. Op het moment dat de 
behandeling van de begroting voor 1972 alweer bijna aan de orde was, moest de behandeling van een 
voorstel tot wijziging van de begroting voor 1970 nog plaatsvinden! Zie Handelingen II 1971/72, p. 
173. Een enkele fractie kon dit niet meer volgen. De Tweede-Kamerfractie van D66 stemde bijvoor-
beeld tegen wetsvoorstel 11 105 tot wijziging van de begroting van 1970, maar had daarvóór reeds in-
gestemd met de begroting voor 1971 waarop een bedrag van f 550.000, - voor de politiek-
wetenschappelijke instituten was gereserveerd. Zie Handelingen II 1971/72, p. 368-369. Ten tijde van 
de behandeling van wetsvoorstel 11 105 door de Eerste Kamer was zelfs al een post voor 1972 betref-
fende de wetenschappelijke instituten door de Tweede Kamer geaccepteerd. Zie Handelingen I 
1971/72, p. 155.  

75 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 3, p. 1. 
76 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 3, p. 1. 
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wetenschappelijke instituten van de vijf grootste partijen terugwerken tot 1 januari 
1970.77 Een concept van de subsidieregeling was als bijlage aan de memorie van 
toelichting toegevoegd.78 
 
II.3.2  De parlementaire behandeling van wetsvoorstel 11 105 

 
Het wetsvoorstel werd op 29 september en 19 oktober 1971 in een plenaire verga-
dering van de Tweede Kamer behandeld.79 Op laatstgenoemde datum werd het 
voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De fracties van D66, SGP en 
GPV en het lid De Jong (afgescheiden NMP80) werd aantekening verleend, dat zij 
geacht wensten te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. Behandeling in de 
Eerste Kamer vond plaats op 14 december 1971, waarna op 21 december 1971 
hoofdelijk over het wetsvoorstel werd gestemd. Het voorstel werd met 54 stemmen 
tegen 10 aangenomen. Tegen stemden de fractie van de SGP, vier leden van de ARP, 
twee leden van de VVD, twee leden van D66 en één lid van de PvdA.81 Het wets-
voorstel werd vervolgens op 22 december 1971 door de regering bekrachtigd, 
waarna publicatie in het Staatsblad van 24 december 1971 plaatsvond.82 De subsidi-
ering van politiek-wetenschappelijke instituten werd tenslotte een feit toen minister 
Geertsema van Binnenlandse Zaken (VVD), de opvolger van de eerder genoemde 
Beernink, op 28 januari 1972 de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke insti-
tuten vaststelde.83  
 
II.3.3  De wenselijkheid van het subsidiëren van politieke partijen 

 
Doordat het voor de subsidiëring van de politiek-wetenschappelijke instituten be-
nodigde geld beschikbaar werd gesteld langs de weg van een wetsvoorstel tot wijzi-
ging van de begroting van Binnenlandse Zaken, was er enige gelegenheid voor een 
debat in het parlement speciaal gericht op het vraagstuk van de subsidiëring van 
politieke partijen. Het ging weliswaar formeel om het subsidiëren van politiek-
wetenschappelijke instituten, en niet om het subsidiëren van politieke partijen, maar 
diverse Kamerleden merkten op dat moeilijk volgehouden kon worden dat het ver-
strekken van subsidie aan politiek-wetenschappelijke instituten gelieerd aan politie-

                                                 
77 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 3, p. 1. 
78 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 4. 
79 Handelingen II 1971/72, p. 173-186 en p. 365-372. 
80 NMP staat voor Nederlandse Middenstandspartij. Deze partij vertegenwoordigde (ontevreden) 

middenstanders en behaalde bij de verkiezingen van 1971 twee zetels. De eerste zetel werd bezet door 
A.W. Te Pas, de tweede na veel geruzie door J.H. de Jong. Te Pas en De Jong raakten kort daarop on-
derling in conflict, waarop de laatstgenoemde zich afscheidde en een ‘kleine zelfstandige’ in de Tweede 
Kamer werd. Zie www.parlement.com  

81 Handelingen I 1971/72, p. 149-156 en 159-160. 
82 Stb. 1971, 772. 
83 Kamerstukken II 1971/72, 11 692, nr. 1. Zie ook Stcrt. 1972, 25, p. 7. 
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ke partijen iets principieel anders was dan het verstrekken van subsidie aan politieke 
partijen zelf.84  

In de Tweede Kamer zagen vooral de fracties van D66 en GPV weinig verschil 
tussen subsidiëring van aan politieke partijen gelieerde instituten en subsidiëring van 
politieke partijen zelf. Mevrouw Goudsmit betoogde namens de fractie van D66 dat 
het bij het aanhangige wetsvoorstel niet ging om subsidiëring van politiek-weten-
schappelijke instituten an sich, maar om subsidiëring van politiek-wetenschappelijke 
instituten, die gelieerd zijn aan politieke partijen, die op hun beurt weer vertegenwoordigd 
zijn in de Tweede Kamer. De band tussen instituut en Tweede Kamer werd in haar op-
tiek dusdanig direct gelegd, dat onmogelijk kon worden volgehouden dat het hier niet 
eigenlijk ging om subsidiëring van in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke 
partijen. De Tweede Kamer zou dáárover een debat moeten voeren in plaats van zich 
in allerhande bochten te wringen door te stellen dat het bij het onderhavige wets-
voorstel helemaal niet over subsidies aan partijen ging. Mevrouw Goudsmit be-
treurde het zeer dat over een toch zeer principiële vraag moest worden gediscussi-
eerd naar aanleiding van een begrotingswetje.85 

Ook de fractie van het GPV stelde zich op het standpunt dat subsidie voor de we-
tenschappelijke instituten van de politieke partijen in wezen niet zoveel anders was 
dan subsidie voor politieke partijen zelf. Volgens GPV-woordvoerder Jongeling86 
was het een kwestie van ‘linkerbroekzak en rechterbroekzak’. Het was zijns inziens 
namelijk onmogelijk waterdichte schotten aan te brengen tussen de politieke partij 
en het duidelijk daarmee gelieerde instituut.87 Subsidiëring van politieke partijen 
was in zijn ogen volstrekt verwerpelijk. Als de overheid over zou gaan tot het subsi-
diëren van politieke partijen, dan bracht dat volgens de heer Jongeling mee dat de 
overheid ook partijen moest gaan subsidiëren ‘waarvan zij in gemoede overtuigd is, 
dat zij schadelijk zijn voor het land’. De overheid zou tenslotte geen onderscheid 
mogen maken. Bovendien zou door subsidiëring worden bevorderd dat de partijtop 
loskwam van de aanhang en de leden, want ‘de zaak draait toch wel door’, ook al 
waren de aanhang en de leden in slaap gesukkeld en nauwelijks nog actief. De subsi-
die bleef toch wel binnenstromen en de afhankelijkheid van contributies en giften 
van de achterban werd dientengevolge steeds geringer. Op deze manier zouden 
volgens de heer Jongeling halfdode partijen worden geconserveerd, wat in zijn op-
tiek een verwerpelijke vorm van ‘politieke monumentenzorg’ was. Een partij die 
werkelijk in brand stond voor haar idealen, wist er ook geld voor te vinden, aldus het 
kamerlid. Overheidssteun was dan ook absoluut niet nodig.88 

                                                 
84 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 5, p. 3. 
85 Handelingen II 1971/72, p. 175-176. Overigens was mevrouw Goudsmit van mening dat “het helemaal 

niet zo verschrikkelijk verwerpelijk (is), subsidie aan politieke partijen te verlenen. Er zouden mijns in-
ziens redelijk goede redeneringen op te bouwen zijn, waarom dit van belang is, bij voorbeeld, omdat 
politieke partijen als zodanig goed werk doen ten behoeve van onze democratie.” 

86 Jongeling was naast Tweede-Kamerlid ook kinderboekenschrijver. Onder het pseudoniem ‘Piet Prins’ 
schreef hij onder meer het beroemde jeugdboek ‘Snuf de hond’. Zie www.parlement.com 

87 Handelingen II 1971/72, p. 177. 
88 Handelingen II 1971/72, p. 178; Handelingen II 1971/72, p. 369. 
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Ook in de Eerste Kamer werd het argument gehoord dat subsidiëring van politiek-
wetenschappelijke instituten in wezen neerkwam op subsidiëring van politieke par-
tijen. Die mening was bijvoorbeeld een deel van de fractie van de VVD toegedaan. 
De desbetreffende kamerleden waren van mening dat politieke partijen zouden 
moeten komen, groeien en verdwijnen naar gelang zij weerklank vonden bij de kie-
zers. De staat diende daarop in hun optiek geen invloed te hebben, ook niet door 
middel van een subsidie aan bestaande partijen, die daardoor een voorsprong zou-
den krijgen op nieuwe partijen.89 
 Het meest principiële en doorwrochte betoog tegen subsidiëring van politieke 
partijen werd in de Eerste Kamer gehouden door senator Boukema. Inderdaad: 
dezelfde Boukema die eerder in het ARP-partijblad Nederlandse Gedachten zijn be-
zwaren tegen partijsubsidiëring uiteen had gezet.90 Boukema constateerde dat het 
voor het goed functioneren van politieke partijen noodzakelijk was dat deze partijen 
wortelden in de samenleving, vertolkten wat bij de kiezers leefde en met hen een 
vertrouwensband hadden. Hij constateerde echter tevens dat er in de samenleving de 
nodige ontevredenheid bestond over het functioneren van de politieke partijen. Dit 
leidde tot het ontstaan van nieuwe politieke partijen91, splitsingen binnen bestaande 
partijen92, zwevende kiezers, dalende ledentallen van politieke partijen en daarmee 
gepaard gaande dalende inkomsten.  
 In een dergelijke situatie kon men besluiten om politieke partijen te gaan subsidi-
eren, maar daartegen bestonden ernstige bezwaren, aldus Boukema. In de eerste 
plaats was men dan eigenlijk alleen maar bezig met symptoombestrijding. De werke-
lijke oorzaken van de ontevredenheid werden door het verlenen van subsidies niet 
weggenomen. Daarnaast was het erg moeilijk om een goede verdeelsleutel te vinden, 
te weten een die recht deed aan het gelijkheidsbeginsel. Een ander belangrijk be-
zwaar was volgens Boukema dat onzekerheid bestond over de neveneffecten van het 
subsidiëren van politieke partijen. Zou de kiezer de politieke partij voortaan als ver-
lengstuk van de overheid gaan zien, terwijl het nu juist tot de taken van een politieke 
partij behoorde om die overheid te controleren? Of nog fraaier geformuleerd: 
“Wordt het aannemen van een subsidie niet beschouwd [door de kiezers, LD] als 
een prijsgeven van zelfstandigheid voor een schotel financiële linzenmoes?”93 
 Boukema had dus overwegende bezwaren tegen subsidiëring van politieke par-
tijen. Maar ook over de subsidiëring van de politiek-wetenschappelijke instituten 
was hij niet erg enthousiast. Natuurlijk was er het nodige vóór subsidiëring van der-
gelijke instituten te zeggen. De instituten verrichtten immers buitengewoon nuttig 
werk dat van groot algemeen belang was. Zonder subsidiëring zou dit werk tot stil-
stand komen, wat weer een vervlakking en een verschraling van het politieke leven 

                                                 
89 Handelingen I 1971/72, p. 152. 
90 Boukema 1968, p. 6-7. Boukema was op 28 april 1970 tot Eerste-Kamerlid benoemd. 
91 Zoals D66. 
92 Zo werd de PPR in 1968 opgericht door ‘christen-radicalen’ die zich hadden afgesplitst van de KVP en 

in mindere mate van de ARP.  
93 Handelingen I 1971/72, p. 150-151. 
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tot gevolg zou hebben. Maar tegen subsidiëring van politiek-wetenschappelijke 
instituten bestonden ook bezwaren, aldus Boukema. De subsidie die ten behoeve 
van deze instituten verstrekt zou worden kwam de facto namelijk óók ten goede aan 
de politieke partijen. Zij profiteerden immers van het werk van de instituten (hún 
instituten) en konden daarnaast het geld dat anders besteed zou worden aan weten-
schappelijk onderzoek nu gebruiken voor andere (partij)doeleinden. In dat licht 
beschouwd kwamen dus ook hier de bezwaren tegen subsidiëring van politieke par-
tijen weer prominent in beeld.94 Uiteindelijk stemde Boukema zelf tegen het wets-
voorstel. Bij hem voegden zich nog drie Eerste-Kamerleden van de ARP, waarmee 
een meerderheid van de uit zeven personen bestaande ARP-fractie zich tegen het 
wetsvoorstel keerde.95 
 
De regering heeft zelf altijd bestreden dat subsidiëring van politiek-wetenschap-
pelijke instituten in wezen hetzelfde was als subsidiëring van politieke partijen.96 In 
de memorie van antwoord merkte minister Beernink daarover tamelijk resoluut op: 
 

“De Regering zou, ware zij deze mening toegedaan, niet tot het onderhavige 
voorstel zijn gekomen. Het is voor ons staatsbestel van groot belang, dat er po-
litiek-wetenschappelijke instituten zijn, die zich bezighouden met wetenschap-
pelijke studie en documentatie, in het bijzonder ten behoeve van de politieke 
meningsvorming. Als wetenschappelijke instituten, die zeer arbeidsintensief 
zijn, staan zij daarmee gelijk aan andere instellingen, die in enige vorm weten-
schappelijk werk verrichten en die evenzeer door de gestegen lonen en prijzen 
hun arbeid zonder overheidssteun niet langer kunnen volhouden. De politieke 
partijen zijn daarentegen groeperingen van individuele kiezers, die bepaalde 
politieke doeleinden nastreven. Door het subsidiëren van deze groeperingen 
zou de overheid, wellicht zonder het te willen, deze partijen institutionaliseren 
en een afhankelijkheid creëren, die de vrije politieke meningsvorming zou be-
nadelen.”97 

 
De regering stelde zich dus op het standpunt dat subsidiëring van politieke partijen 
ongewenst was98, maar dat bij het onderhavige wetsvoorstel van (verkapte) subsidi-
ering van politieke partijen geen sprake was. Daarom hoefde in het kader van het 
wetsvoorstel ook niet over dit vraagstuk gediscussieerd te worden. Een principieel 
debat over de wenselijkheid van het verlenen van subsidie aan politieke partijen zou 

                                                 
94 Handelingen I 1971/72, p. 151. 
95 Handelingen I 1971/72, p. 160. 
96 Wel merkte de regering op dat de meest wenselijke situatie zou zijn dat de politieke partijen de weten-

schappelijke onderzoekingen die in hun opdracht werden verricht zélf zouden bekostigen. Een derge-
lijke situatie was volgens haar helaas niet meer mogelijk. Zie Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 
3. 

97 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 3. 
98 Zie ook Handelingen I 1971/72, p. 154. 
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volgens minister Geertsema op een ander tijdstip plaats dienen te vinden.99 Deze 
minister moest echter wel toegeven dat het niet mogelijk was om waterdichte schot-
ten te bouwen tussen een politieke partij en een daaraan gelieerd wetenschappelijk 
instituut. Maar, zo voegde de minister daaraan toe, er konden ook geen waterdichte 
schotten worden gebouwd tussen de politieke partijen en de fractiesecretariaten. De 
fractiesecretariaten deden ook wel eens werk dat door de partij zou worden gedaan 
als de secretariaten er niet waren en toch stond overheidssteun voor deze secretaria-
ten niet ter discussie.100 Natuurlijk bestond er de theoretische mogelijkheid dat de 
politiek-wetenschappelijke instituten allerhande werkzaamheden zouden gaan ver-
richten, die aan de betrokken partijen ten goede zouden komen en die niet konden 
worden gekwalificeerd als wetenschappelijke arbeid, maar de minister meende er-
van uit te mogen gaan dat de instituten zouden worden gebezigd voor het doel 
waarvoor zij in het leven waren geroepen. Hij wilde aan hen en aan de politieke par-
tijen dan ook het vertrouwen schenken waarop zij naar zijn mening recht hadden. 
Zou dit vertrouwen beschaamd worden, dan zou de subsidieregeling nader bezien 
worden.101 
 
Wellicht dat uit het voorgaande het beeld oprijst dat een overgrote meerderheid in 
beide Kamers niets zag in subsidiëring van politieke partijen en ook weinig gelukkig 
was met het subsidiëren van politiek-wetenschappelijke instituten. Dat beeld be-
hoeft in elk geval enige nuancering. In de eerste plaats verkreeg wetsvoorstel 11 105 
uiteindelijk in beide Kamers een ruime meerderheid. In de Tweede Kamer waren uit-
sluitend drie kleinere fracties tegen het voorstel102 en ook in de Eerste Kamer kwam de 
aanname van het voorstel geen moment in gevaar. Praktisch alle fracties, óók de tegen-
standers van subsidiëring, roemden de politiek-wetenschappelijke instituten (nog-
maals: hún instituten) om hun bijdrage aan het goede functioneren van het democra-
tisch bestel en achtten hun werk beslist in het algemeen belang. Dát rechtvaardigde 
voor een grote meerderheid in Tweede en Eerste Kamer een financiële bijdrage van 
de overheid.103 Dat tussen de instituten enerzijds en de politieke partijen anderzijds 
geen waterdichte schotten stonden, deed daaraan niet af. De instituten waren welis-
waar verbonden aan de politieke partijen, doch vormden afzonderlijke rechtsperso-
nen, die niet aan partijpropaganda deden, maar wetenschappelijk verantwoorde 
geschriften publiceerden die niet alleen voor de partijen zelf van belang waren, maar 
ook op de algemene meningsvorming in het land invloed uitoefenden.104 

                                                 
99 Handelingen II 1971/72, p. 365. 
100 Handelingen II 1971/72, p. 365 en 371. Zie voor de financiële ondersteuning van fracties paragraaf 

IV.4. 
101 Kamerstukken I 1971/72, nr. 23, p. 2; Kamerstukken I 1971/72, nr. 23a, p. 2; Handelingen I 1971/72, p. 

155. 
102 D66 beschikte over zeven zetels, het GPV over twee en de SGP over drie. Zie Bosmans 1999, p. 190-

191. 
103 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 5, p. 2. 
104 Handelingen I 1971/72, p. 152. 
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In de tweede plaats waren in het parlement niet louter tegenstanders van het sub-
sidiëren van politieke partijen te vinden. Zo gaf het Tweede-Kamerlid Veerman 
(ARP, maar tevens sprekend namens de fracties van KVP en CHU) te kennen dat in 
zijn optiek een subsidie voor politieke partijen ‘geen grote misdaad’ zou zijn. Hij 
voegde daaraan toe dat veel leden van KVP, ARP en CHU de stelling in de memorie 
van antwoord, dat subsidie aan politieke partijen ‘een volstrekt verkeerde zaak’ zou 
zijn105, beslist niet wilden onderschrijven.106 Binnen deze partijen hadden de eerder 
genoemde pleidooien van De Kwaadsteniet en Perquin ten faveure van overheids-
subsidiëring blijkbaar toch enig effect gehad! De grootste oppositiepartij, de PvdA, 
had over het subsidiëren van politieke partijen nog geen standpunt bepaald, aldus 
haar woordvoerder, de heer Laban.107 Daaruit volgt dat zij op dat moment in elk 
geval niet tégen was. 
 
II.3.4  Een alternatief? Extra steunverlening aan de fracties 

 
De regering heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel aangegeven dat de 
subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke instituten geheel los gezien moest 
worden van hetgeen in verband met het goed functioneren van de parlementaire 
fracties diende te geschieden. Als de fracties behoefte hadden aan directe weten-
schappelijke steun, dan was dat een zaak die in het kader van de bewerktuiging van 
de fracties diende te worden bezien. Dat was een zaak van de Kamer waar de rege-
ring buiten wilde blijven.108 Eerder had Boukema reeds aangegeven extra steunver-
lening aan de fracties in de Tweede Kamer te prefereren boven het verlenen van 
subsidies aan politieke partijen of hun wetenschappelijke instituten.109 Hij was van 
mening dat de fracties in staat zouden moeten worden gesteld om wetenschappelijk 
onderzoek te laten verrichten teneinde hun taak als onderdeel van het parlement 
naar behoren te kunnen vervullen. Subsidiëring van de fracties zou dan ook veel 
directer bijdragen aan het functioneren van het parlement en veel minder principiële 
en praktische bezwaren meebrengen dan subsidiëring van politieke partijen of hun 
wetenschappelijke instituten.110 Zijn gedachtegang vond wel enige weerklank in het 
parlement, doch uiteindelijk koos een ruime meerderheid in beide Kamers voor 
subsidiëring van de politiek-wetenschappelijke instituten en nam zij genoegen met 
het betoog van de regering dat de toerusting van de fracties een zaak van de Kamer 
zelf was.111 
 

                                                 
105 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 3. 
106 Handelingen II 1971/72, p. 181. 
107 Handelingen II 1971/72, p. 182. Eerder had de PvdA zich nog voorstander van getoond van recht-

streekse subsidiëring van politieke partijen. Dat beweert althans Numans. Zie Numans 1969, p. 1. 
108 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 2. 
109 Boukema 1968, p. 7. 
110 Zie voor die bezwaren paragraaf II.2.2. 
111 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 5, p. 2 en Handelingen II, 1971/72, p. 181. 
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II.3.5  De vorm van de subsidiëring 

 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de ondersteuning van de politiek-
wetenschappelijke instituten plaats zou vinden op basis van een post op de begro-
ting van Binnenlandse Zaken, gekoppeld aan een ministeriële subsidieregeling. Tij-
dens de parlementaire behandeling van wetsvoorstel 11 105 zijn tegen deze con-
structie van de zijde van het parlement de nodige bezwaren aangevoerd. In de Twee-
de Kamer verdedigde minister Geertsema de keuze voor deze constructie door erop 
te wijzen dat het nu eenmaal gebruikelijk was om subsidieregelingen bij ministeriële 
regeling vast te stellen. Op deze manier waren de subsidieregelingen bij gebleken 
onvolkomenheden ook gemakkelijker aan te passen dan wanneer voor een wet in 
formele zin zou worden gekozen. De minister gaf toe dat door de keuze voor een 
ministeriële regeling het amendementsrecht van de Tweede Kamer buitenspel werd 
gezet, maar wees erop dat de Kamer altijd een motie zou kunnen aannemen.112 

Het betoog van de minister maakte weinig indruk op de Eerste Kamerfracties 
van de PvdA en de PPR en overtuigde ook een deel van de fractie van D66 niet. Het 
leek deze kamerleden dat het – juist in een tijd van niet door een ieder gewaardeerde 
bezuinigingswoede van de regering ten aanzien van culturele en wetenschappelijke 
instellingen113 – bijzonder aangewezen was om het parlement vooraf mee te laten 
oordelen over eventuele schrapping van de nu voorgenomen subsidies. Regeling bij 
wet in formele zin leek deze kamerleden dan ook dringend gewenst, te meer daar de 
regering een motie ‘met mogelijk nauwelijks te vrezen consequenties’ naast zich neer 
kon leggen.114 Minister Geertsema legde daarop een nieuwe pijl op zijn boog: hij 
wees erop dat de Tweede Kamer naast de motie nog een tweede machtsmiddel ter 
beschikking stond. Zij kon weliswaar de ministeriële subsidieregeling zelf niet 
amenderen, maar was wel in staat de begrotingspost voor politiek-wetenschap-
pelijke instituten door amendering te beïnvloeden.115  

Het moge duidelijk zijn dat de Eerste Kamer niet echt onder de indruk was van 
dit argument. De Eerste Kamer ontbeert in het Nederlandse staatsrecht immers het 
recht van amendement.116 Zou zij bezwaar hebben tegen een begrotingspost of 
tegen een door de regering of de Tweede Kamer bewerkstelligde verandering daar-
van, dan zou zij de gehele begroting moeten verwerpen. Daar komt bij dat ook 
amendering door de Tweede Kamer de minister niet verplicht tot het uitgeven van 
het geld. Een bij amendement bewerkstelligde verhoging van een begrotingspost 
houdt immers slechts een machtiging in voor de minister om meer geld uit te ge-

                                                 
112 Handelingen II 1971/72, p. 366. 
113 Zie daarover onder andere Bosmans 1999, p. 89-94. Het kabinet (Biesheuvel I) zou uiteindelijk ook 

vallen vanwege een intern conflict over de bezuinigingen. 
114 Kamerstukken I 1971/72, 11 105, nr. 23, p. 1. 
115 Kamerstukken I 1971/72, 11 105, nr. 23a, p. 1. 
116 Artikel 84 Grondwet. 
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ven.117 Dat zag de minister zelf uiteindelijk ook in. Hij beloofde de subsidiëring van 
de politiek-wetenschappelijke instituten in een formele wet te zullen regelen zodra 
met deze vorm van subsidiëring enige ervaring zou zijn opgedaan.118 Bovendien 
kwam de bewindsman met de toezegging dat hij de ministeriële subsidieregeling niet 
zou wijzigen voordat de beide Kamers in de gelegenheid waren gesteld om daarover 
een oordeel uit te spreken. 
 
II.3.6  De Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten 1972 

 
Zoals gezegd was een concept van de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke 
instituten bij de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 11 105 gevoegd.119 Het 
parlement kon dus reeds vóór de vaststelling van de definitieve subsidieregeling 
kennis nemen van de voorlopige inhoud daarvan en trachten die te beïnvloeden. 
In artikel 1 van de uiteindelijke subsidieregeling120 werd bepaald dat subsidie kon 
worden verleend aan een rechtspersoon, die  
 
a. krachtens zijn doelstelling uitsluitend of in hoofdzaak wetenschappelijke arbeid 

verrichtte ten behoeve van een politieke groepering of van een politieke denk-
wijze,  

b. gelieerd was met een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke groepe-
ring en 

c. als zodanig door die groepering was aangewezen. 
 
De eis van rechtspersoonlijkheid werd gesteld om een duidelijke scheiding tussen de 
activiteiten van de politieke partij en de werkzaamheden van het daaraan verbonden 
wetenschappelijke instituut te kunnen maken en tevens om het criterium dat een 
instituut eigen inkomsten moest hebben (zie het hierna te bespreken artikel 2) 
werkbaar te maken. Tijdens de parlementaire behandeling van wetsvoorstel 11 105 
kwam de vraag aan de orde of een politieke partij wellicht meerdere wetenschappe-
lijke instituten zou kunnen aanwijzen, met als gevolg dat al deze instituten voor het 
volledige subsidiebedrag in aanmerking konden komen. Op grond van de letterlijke 
tekst van de concept-subsidieregeling zou die vraag bevestigend beantwoord moe-
ten worden. Minister Beernink gaf dat ronduit toe, maar zag geen mogelijkheid voor 
invoering van een numerus clausus, omdat hij dan als bewindsman gedwongen zou 
worden een keuze te maken uit twee of meer instituten die alle aan een in de Tweede 

                                                 
117 Handelingen I 1971/72, p. 150 en 152-153. De minister kan natuurlijk wel politieke problemen krijgen 

wanneer hij weigert het gevoteerde bedrag uit te geven. Zie ook Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, 
p. 663. 

118 Handelingen I 1971/72, p. 154. Zie voor de (mislukte) poging daartoe paragraaf II.6. 
119 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 4. 
120 Kamerstukken II 1971/72, 11 692, nr. 1. Zie ook Stcrt. 1972, 25, p. 7. 
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Kamer vertegenwoordigde politieke partij gelieerd waren en die die partij waar-
schijnlijk even lief waren.121  

Terecht nam de Tweede Kamer geen genoegen met dit argument. Het bezwaar 
van de minister was dan ook gemakkelijk te omzeilen door te bepalen dat het de 
politieke partijen zelf zouden zijn die uitmaakten welk instituut voor subsidie in aan-
merking kwam.122 Minister Geertsema zag de redelijkheid van deze argumentatie in 
en veranderde de subsidieregeling zó, dat niet meer dan één instituut per partij, door 
die partij aan te wijzen, voor subsidie in aanmerking kon komen.123 Dat was overi-
gens alleen voor de PvdA nadelig, want deze politieke partij beschikte destijds over 
twee wetenschappelijke instituten.124  

De subsidieregeling liet tenslotte in het midden wat onder ‘wetenschappelijke 
arbeid’ moest worden verstaan. Duidelijk werd wel dat de instituten wat dit betreft 
veel vertrouwen werd geschonken. De accountantscontrole op de aard en het karak-
ter van de werkzaamheden van de instituten zou een marginaal karakter dragen.125 
 
Artikel 2 bepaalde dat de subsidie zou worden verleend tot een bedrag, gelijk aan de 
overige inkomsten van de instituten. Een systeem van matching funds dus, waarbij 
kan worden opgemerkt dat de ‘overige inkomsten’ hoofdzakelijk bestonden uit bij-
dragen van de geestverwante politieke partijen.126 Dit systeem had volgens de rege-
ring als voordeel dat de stimulans voor de instituten om zelf inkomsten uit andere 
bronnen te verwerven niet verzwakt zou worden. Het was zeker niet de bedoeling 
dat de overheid álles zou gaan betalen.127 Hierbij gold dat de subsidie nimmer het 
nadelig verschil tussen de overige inkomsten van de instituten en het bedrag van de 
uitgaven te boven zou mogen gaan.128 Bovendien gold er een subsidieplafond. Het 
maximale subsidiebedrag werd gesteld op f 50.000 voor de instituten van politieke 

                                                 
121 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 2. 
122 Handelingen II 1971/72, p. 174 en 179.  
123 Kamerstukken II 1971/72, 11 105, nr. 8; Handelingen II 1971/72, p. 366. Elzinga heeft opgemerkt dat 

over de wijze waarop en de vorm waarin de aanwijzing diende plaats te vinden, niets was geregeld. 
Zijns inziens kon dat problemen opleveren wanneer de Tweede-Kamerfractie en de partij zich van el-
kaar los zouden maken. Wie zou in zo’n geval een instituut mogen aanwijzen, de fractie of het bestuur 
van de partij? Zie Elzinga 1982, p. 224. Uit de memorie van toelichting van het zo dadelijk te bespre-
ken wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten blijkt dat in de praktijk de aanwijzing geschiedde 
door een daartoe strekkende brief van de fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer. Zie Ka-
merstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 9. Bij besluit van 21 december 1994, Stcrt. 1994, 252, p. 4-5 is 
in de subsidieregeling expliciet opgenomen dat het de fractie is die het wetenschappelijke instituut 
aanwijst. 

124 Handelingen II 1971/72, p. 369. Naast de Wiardi Beckmanstichting was dat het Koos Vorrink Instituut. 
125 Kamerstukken II 1971/72, 11 105, nr. 6, p. 3. Zie ook Elzinga 1982, p. 223. 
126 Burkens 1972, p. 121. 
127 Zie Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 3, p. 1. Idem Handelingen II 1971/72, p. 366-367 en 371. 

Idem Kamerstukken I 1971/72, 11 105, nr. 23a, p. 2. 
128 Bij eigen inkomsten ter hoogte van f 40.000 en uitgaven ter hoogte van f 60.000 zou de subsidie dus 

hooguit f 20.000 bedragen, en niet f 40.000. Zie Elzinga 1982, p. 225. Dit systeem leidde ertoe dat re-
servevorming in beginsel uitgesloten was. Een wetenschappelijk instituut moest immers, wilde het 
korting vermijden, met de inkomsten correlerende activiteiten ontplooien en dus uitgaven doen. 
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partijen met minder dan 10 Tweede-Kamerleden, op f 75.000 voor die van partijen 
met tussen de 10 en 25 Tweede-Kamerleden en op f 100.000 voor die van partijen 
met meer dan 25 Tweede-Kamerleden. 

In de Tweede Kamer waren wel wat bezwaren te horen tegen deze verdeelsleu-
tel. Deze zou volgens sommigen te grof zijn nu het verschil in subsidie tussen een 
fractie van 10 leden en een fractie van 40 leden slechts f 25.000 bedroeg.129 Anderen 
vonden dat juist de kleinere politieke partijen in sterkere mate behoefte hadden aan 
wetenschappelijke steun dan de grotere en dat de voorgestelde verdeelsleutel uit 
dien hoofde te ruw was.130 Een enkele fractie betoogde zelfs dat alle instituten aan-
spraak zouden moeten kunnen maken op hetzelfde bedrag.131 Minister Beernink 
was echter niet overtuigd door deze bezwaren. Het kabinet, zo schreef hij, zag zich 
verplicht de beschikbare middelen op redelijke wijze te verdelen. Dat bracht met 
zich mee dat een beperkt bedrag zo verdeeld diende te worden dat enerzijds voor 
alle groepen binnen dat kader een redelijke subsidie kon worden vastgesteld, doch 
dat tevens van een bepaald minimum dat blijkens de praktijk voor de instituten in elk 
geval nodig zou zijn, moest worden uitgegaan. Hij achtte het voorts onwaarschijnlijk 
dat de eigen inkomsten van de instituten snel de f 100.000 zouden overstijgen, zodat 
extra subsidie bij meer dan 25 kamerleden geen zin zou hebben.132 De minister 
merkte op dat uit de Kamer geen voorstellen voor betere verdeelsleutels waren ge-
daan en stelde voor te bezien hoe de regeling in de praktijk zou uitpakken.133 
 
Over de artikelen 3 t/m 5 kunnen we kort zijn. Artikel 3 bepaalde dat de subsidie 
schriftelijk diende te worden aangevraagd, onder overlegging van de nodige financi-
ele bescheiden. Op grond van artikel 4 kon een voorschot op het subsidiebedrag 
worden toegekend op basis van een begroting voor het lopende of komende jaar.134 
Definitieve vaststelling van het subsidiebedrag zou plaatsvinden na vaststelling van 
de jaarrekening en goedkeuring daarvan door de Centrale Accountantsdienst van 
het ministerie van Financiën.135 Hiervóór bleek reeds dat de accountantscontrole 
bescheiden zou zijn. Minister Beernink merkte over het punt van de controle nog op 
dat accountantsonderzoek bij overheidssubsidie algemeen gebruikelijk was en geen 
inbreuk maakte op de vrijheid van de gesubsidieerde instellingen. De onafhankelijk-
heid van de instituten ten opzichte van de subsidieverlenende overheid was dan ook 
niet in het geding. Uiteraard moest nagegaan worden of de uitgaven van de institu-
ten reëel waren, maar men diende aan de politieke partijen en hun instituten toch het 

                                                 
129 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 5, p. 1. 
130 Handelingen II 1971/72, p. 180. 
131 Handelingen II 1971/72, p. 183. 
132 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 1. 
133 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 2. Zie eveneens Handelingen II 1971/72, p. 366. 
134 De regeling zelf bepaalde niet hoe hoog dat voorschot kon zijn. In de praktijk werd gewerkt met een 

percentage van 90%. Zie Stcrt. 1994, 252, p. 4-5. 
135 Later is deze taak overgenomen door de Accountantsdienst van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Zie Stcrt. 1991, 173, p. 11. 
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vertrouwen te schenken waar zij recht op hadden, aldus de minister.136 Zijn opvol-
ger Geertsema sloot zich daarbij aan. Artikel 5 bevatte tenslotte een indexeringsbe-
paling. Bepaald werd dat de subsidiebedragen per 1 januari van ieder jaar nader 
zouden worden vastgesteld in overeenstemming met de veranderingen in het loon-
peil. 
 
De subsidieregeling werd afgesloten door artikel 6, dat bepaalde dat de subsidierege-
ling (voor de goede orde: die was vastgesteld op 28 januari 1972) terug zou werken 
tot 1 januari 1970. Deze bepaling, die reeds in de concept-subsidieregeling voor-
kwam, leverde een verontwaardigde bijdrage van Burkens in het Nederlands Juristen-
blad op.137 Burkens richtte zijn pijlen op het feit dat de subsidieregeling voorschreef 
dat de subsidie slechts zou worden toegekend aan instituten die rechtspersoonlijk-
heid hadden. Op zichzelf kon dat volgens hem op pragmatische gronden nog wel 
verdedigd worden, maar dan alleen als de subsidieregeling louter voor de toekomst 
zou gelden. Deze subsidieregeling zou echter terugwerkende kracht hebben tot 1 
januari 1970, terwijl een instituut niet met terugwerkende kracht aan de eis van 
rechtspersoonlijkheid zou kunnen voldoen. Dat was nadelig voor de kleinere poli-
tieke partijen, die – zo vermoedde Burkens – ook kosten voor politiek-wetenschap-
pelijk onderzoek hadden gemaakt, maar dat onderzoek zelf hadden verricht, bij 
gebreke van een wetenschappelijk instituut dat rechtspersoonlijkheid bezat. De 
regering had daar geen rekening mee gehouden. Dergelijk onderzoek zou niet met 
terugwerkende kracht subsidiabel worden, daar het buiten instituutsverband was 
verricht. Met als logisch gevolg dat alle subsidie naar de vijf stichtingen zou gaan die 
reeds op 1 januari 1970 bestonden. Dezelfde vijf stichtingen dus die op subsidiëring 
van de politiek-wetenschappelijke instituten hadden aangedrongen! Burkens noem-
de dit met enig recht een ‘kras staaltje van rechtsongelijkheid’. 

Het betoog van Burkens kreeg enige bijval in de Tweede Kamer, met name van 
de fracties van DS’70 en de CPN, niet toevallig twee van de genoemde kleinere poli-
tieke partijen.138 In de Eerste Kamer wierp ook Boukema de vraag op of hier toch 
echt geen sprake was van strijd met het gelijkheidsbeginsel.139 Minister Geertsema 
toonde zich niet onder de indruk van deze kritiek. De kans op rechtsongelijkheid 
achtte hij slechts een theoretische, nu hem niet was gebleken van wetenschappelijke 
arbeid die anders dan binnen het verband van een rechtspersoon was verricht.140 De 
bewindsman gaf toe dat de terugwerkende kracht niet fraai was, maar betoogde dat 
zij voortvloeide uit harde toezeggingen aan de instituten dat de subsidie op 1 januari 
1970 beschikbaar zou zijn. Aan die toezeggingen achtte hij de regering op grond van 
beginselen van behoorlijk bestuur gebonden.141 Daar voegde de minister, die blijk-

                                                 
136 Kamerstukken II 1970/71, 11 105, nr. 6, p. 3. 
137 Zie Burkens 1971, p. 210-212. 
138 Handelingen II 1971/72, p. 180 en 183. 
139 Handelingen I 1971/72, p. 151. 
140 Handelingen II 1971/72, p. 368. 
141 Zie o.a. Handelingen I 1971/72, p. 155. 
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baar wat onderzoek had laten verrichten, in de Eerste Kamer nog aan toe dat de 
kwestie van de subsidiëring van de politiek-wetenschappelijke instituten reeds in 
1969 de nodige publiciteit had gekregen. Daarbij verwees de bewindsman onder 
meer naar een artikel van Numans in de NRC, waarin de kwestie van de subsidiëring 
van de wetenschappelijke instituten aan de orde zou zijn gekomen.142 Door alle 
publiciteit zou het voor politieke partijen zonder wetenschappelijk instituut toen al 
voldoende duidelijk moeten zijn geweest dat subsidie alleen zou worden verstrekt 
aan een instituut dat rechtspersoonlijkheid bezat. Deze partijen wisten dus wat er 
speelde en hadden voldoende mogelijkheden om voor 1 januari 1970 alsnog een 
wetenschappelijk instituut met rechtspersoonlijkheid op te richten, aldus de minis-
ter.143  

Mijns inziens is dit geen overtuigend betoog als men bedenkt dat de door de mi-
nister bedoelde publiciteit slechts betrekking had op gesprekken over subsidiëring 
van politiek-wetenschappelijke activiteiten en het kabinetsbesluit om daadwerkelijk 
tot subsidiëring daarvan over te gaan pas viel op 12 december 1969.144 Bovendien 
was eind 1969 nog allerminst zeker dat de Staten-Generaal, door middel van het 
goedkeuren van een wijziging van de begroting, de financiële middelen voor subsidi-
ering van de politiek-wetenschappelijke instituten beschikbaar zouden stellen. Het is 
dan wel erg riskant en potentieel kostbaar om direct een rechtspersoon op te richten. 
 
II.3.7  Wijzigingen in de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten 

 
De Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten is na haar eerste afkondi-
ging op 28 januari 1972 diverse malen gewijzigd. Ik bespreek hier de belangrijkste 
wijzigingen die zijn doorgevoerd tot aan de indiening van het in paragraaf II.6 te be-
spreken wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten in 1986.  

Verreweg de belangrijkste wijziging werd doorgevoerd bij besluit van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken van 16 december 1977.145 Als gevolg van dit besluit 
werd de verdeelsleutel aangepast. Allereerst konden alle wetenschappelijke institu-
ten voortaan aanspraak maken op een basisbedrag.146 Daarnaast werd bij de bereke-
ning van het subsidieplafond niet langer uitgegaan van de drie eerder genoemde en 
door sommigen te grof bevonden categorieën (minder dan 10 kamerleden, 10 tot en 
met 25 kamerleden, meer dan 25 kamerleden), maar gekozen voor een meer verfijn-
de regeling. Naast het eerder genoemde basisbedrag zouden de wetenschappelijke 
instituten voortaan aanspraak kunnen maken op een bedrag per Tweede-Kamerze-
tel, met dien verstande dat het toegevoegde bedrag per zetel daalde naarmate het 
aantal kamerzetels steeg. Dit was aldus uitgewerkt dat voor elk van de eerste tien 

                                                 
142 Numans 1969, p. 1. 
143 Handelingen I 1971/72, p. 155. 
144 Zie paragraaf II.3.1.  
145 Zie Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 33. 
146 Dat bedroeg aanvankelijk f 100.000, later teruggebracht tot f 85.000. Zie ook de volgende noot. 
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zetels een gelijk bedrag werd toegevoegd en daarna steeds voor elk van de volgende 
tien zetels een lager bedrag.147 
 De Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten is na haar totstand-
koming lange tijd geen onderwerp van het parlementaire debat meer geweest. Dit 
veranderde aan het begin van de jaren ’80, een tijd van forse bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven. Minister Rood van Binnenlandse Zaken (D66) was van mening 
dat de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten te zwaar op de begro-
ting drukte en besloot in het kader van de bezuinigingen om de subsidiebedragen 
met 1/6 deel te korten.148 Deze bezuinigingsmaatregel zorgde voor de nodige on-
vrede in de Tweede Kamer. Hetzelfde gold voor een soortgelijke korting op de sub-
sidies voor instituten voor politieke vorming en scholing, die sinds 1 januari 1975 
werden toegekend. Op deze onvrede en de gevolgen daarvan zal later nader worden 
ingegaan. In de volgende paragraaf zal eerst de introductie van de subsidies voor 
instituten voor politieke vorming en scholing worden besproken. 
 
Tabel C: totaal uitgekeerde subsidiebedragen in verband met subsidiëring van politiek-

wetenschappelijke instituten in de periode 1970-1982 (maal f 1.000), afgerond tot één cijfer achter 
de komma; Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangezien bij het ministerie soms gegevens 

ontbraken, zijn de onderstaande bedragen in een aantal gevallen zonder meer te laag, met name na 

1979. De cijfers wijken ook enigszins af van de door Elzinga 1982, p. 227 gegeven bedragen. De 

tabel is dan ook voornamelijk ter illustratie bedoeld.  

* gegevens CDA onbekend 

** gegevens CDA, CPN, SGP en PvdA onbekend 

 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

332,6 402,7 477,2 614,8 776,6 921,6 1.105,4 

       

1977 1978 1979 1980 1981 1982  

1.092,1 1.304,5 1.157,2* 977,6** 917,6** 1.031,3**  
 
 

II.3.8 Evaluatie 

 
De subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke instituten is in de juridische 
literatuur tamelijk kritisch ontvangen. Verschillende auteurs hebben er in navolging 

                                                 
147 Voor elk van de eerste 10 zetels was het bedrag f 5.000, voor elk van de 11e t/m de 20e zetel f 4.000, 

voor elk van de 21e t/m 30e zetel f 3.000, voor elk van de 31e t/m de 40e zetel f 2.000 en tenslotte voor 
elke zetel boven de 40 f 1.000. Bij besluit van 28 november 1978 werden met terugwerkende kracht 
tot 1 januari van dat jaar de basisbedragen verlaagd tot f 85.000 en de bedragen per kamerzetel ver-
hoogd naar resp. f 8.500, f 7.000, f 5.500, f 4.000 en f 2.500. Zie voor dit besluit Kamerstukken II 
1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 34. 

148 Besluit van 3 november 1982, te vinden in Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 36. 
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van Boukema149 op gewezen dat subsidiëring van politiek-wetenschappelijke institu-
ten zorgt voor ontlasting van de partijkas zodat er meer geld vrijkomt voor andere 
partijactiviteiten, bijvoorbeeld verkiezingscampagnes. Subsidiëring van politiek-
wetenschappelijke instituten komt dus in wezen neer op een vorm van subsidiëring 
van politieke partijen, ook al gebeurt dat indirect, namelijk via de band van het we-
tenschappelijke instituut.150 Over subsidiëring van politieke partijen is tijdens de 
behandeling van wetsvoorstel 11 105 echter slechts zijdelings gesproken, aangezien 
de regering van mening was dat het bij dat voorstel toch echt over iets anders ging. 
Het verbaast dan ook niet dan in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel elk 
spoor van een principiële stellingname ten aanzien van het vraagstuk van partijenfi-
nanciering ontbrak, iets waar Burkens in zijn eerder genoemde bijdrage in het Neder-
lands Juristenblad al op had gewezen. Het belang van de arbeid van de politiek-
wetenschappelijk instituten werd door de regering geheel geïsoleerd benadrukt en 
dat de partijkassen door de subsidiëring ontlast werden, leek voor haar zonder bete-
kenis.151  
 
Misschien nog wel belangrijker dan de financiële band tussen de politieke partij en 
haar wetenschappelijke instituut is de ideologische band die tussen deze organisaties 
bestaat. Subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten betekent subsidiëring 
van instituten die ideologisch verbonden zijn met politieke partijen, wetenschappelijk 
onderzoek doen tegen de achtergrond van die gezamenlijke ideologie en toch in de 
eerste plaats werkzaam zijn ten behoeve van hun geestverwante politieke partijen, 
zijnde hun voornaamste opdrachtgevers en geldschieters. Ook in dit opzicht kan men 
dus stellen dat subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten in wezen neer-
komt op subsidiëring van politieke partijen. Reeds kort na de totstandkoming van de 
Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten merkte de eerder genoemde 
Burkens terecht op dat ook op inhoudelijk vlak de activiteiten van de wetenschappelij-
ke instituten niet los te koppelen zijn van de verrichtingen van de politieke partijen 
zelf. Een rapport van het wetenschappelijk bureau van een bepaalde politieke partij 
zal immers altijd in zekere zin het signatuur van die partij dragen. Of zoals Burkens 
het formuleerde: “Niemand zal een rapport van de Wiardi Beckman Stichting ver-
slijten voor een ontboezeming uit, laat ons zeggen, christelijk-historische kring.” De 
instituten konden in de optiek van Burkens dan ook met recht worden gezien als 
verlengstukken van de verwante politieke partijen, waarmee hij overigens absoluut 
niet af wilde doen aan de wetenschappelijke waarde van hun geschriften. Wel bete-
kent deze constatering dat men met het subsidiëren van de wetenschappelijke insti-
tuten óók een stuk partijwerk subsidieert.152 Ook Roos & Peters menen dat alle 
partijactiviteiten, dus ook het onderzoek van een wetenschappelijk instituut, uitein-

                                                 
149 Boukema 1968, p. 7; Handelingen I 1971/72, p. 151. 
150 Roos & Peters 1970, p. 455-457; Burkens 1972, p. 119-123; Van der Linden 1979, p. 4. Zie ook 

opnieuw Boukema 1973, p. 292. 
151 Burkens 1971, p. 210-212. 
152 Burkens 1972, p. 121. 
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delijk ten dienste staan van dezelfde doelstellingen van een politieke partij. Politieke 
partijen zullen er niet voor terugdeinzen het wetenschappelijk onderzoek in te zet-
ten om de gunst van de kiezers te winnen.153 
 
Een derde punt van kritiek dat in de literatuur opduikt, is dat door subsidiëring van 
bepaalde activiteiten van politieke partijen aan die partijen impliciet een prioriteit in 
de uitvoering van hun taken wordt opgelegd. Dit speelde bij de subsidiëring van poli-
tiek-wetenschappelijke instituten zelfs in verhoogde mate, nu de op dat terrein gel-
dende subsidieregeling bepaalde dat het subsidiebedrag steeg naarmate de eigen in-
komsten van het wetenschappelijk instituut toenamen (matching funds). Politieke 
partijen zullen sterk de neiging hebben het maximum-subsidiebedrag te willen tou-
cheren, met als gevolg dat zij prioriteit zullen geven aan uitgaven ten bate van de 
wetenschappelijke instituten, aldus bijvoorbeeld Elzinga.154 Hun uitgavenpatroon 
wordt derhalve gestroomlijnd en hun activiteiten gestuurd (wat inherent is aan een 
doeluitkering). Daarmee is volgens critici beïnvloeding door de overheid van de 
activiteiten van politieke partijen een feit geworden.  

Die beïnvloeding hoeft overigens niet per se negatief beoordeeld te worden. De 
Commissie-Van den Berg, wier rapport over partijsubsidiëring nog aan de orde zal ko-
men in paragraaf III.2, constateerde bijvoorbeeld dat er door het systeem van doeluit-
keringen de facto sprake was van een zekere overheidsbemoeienis met de organisa-
tiestructuur van partijen, maar achtte deze overheidsinvloed beperkt, onvermijdelijk 
en tot op zekere hoogte ook wenselijk, en in elk geval veel wenselijker dan een situatie 
zonder enige overheidssubsidiëring of een situatie waarin algemene rechtstreekse 
subsidiëring van politieke partijen plaatsvond.155 
 
Nu de conclusie gerechtvaardigd is dat het bij subsidiëring van politiek-wetenschap-
pelijke instituten in wezen gaat om subsidiëring van politieke partijen (zij het indirec-
te), kan men met recht stellen dat de vele tegenstanders van subsidiëring van politieke 
partijen in het parlement, door akkoord te gaan met subsidiëring van wetenschappelij-
ke instituten, datgene hebben gekregen wat ze niet wilden.156 Bovendien rijst de vraag 
of het wel wenselijk is om vanuit de algemene middelen de financiële noden van de 
politieke partijen te lenigen. Die principiële vraag is echter tijdens de parlementaire 
behandeling van wetsvoorstel 11 105 zoals gezegd bewust terzijde geschoven, om-
dat dit wetsvoorstel niet over subsidiëring van politieke partijen zou gaan. Er was in 
de beide Kamers wel gesproken over subsidiëring van politiek-wetenschappelijke in-
stituten en dat die erg nuttig werk verrichtten stond niet ter discussie, maar waarom 

                                                 
153 Roos & Peters 1970, p. 456-457. 
154 Elzinga 1981, p. 265-266. Vgl. Van den Burg 1988, p. 530. De regering heeft tijdens de behandeling 

van het zo dadelijk te bespreken wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten bevestigd dat steeds de 
maximale subsidie werd uitgekeerd, behalve bij de wetenschappelijke instituten van SGP en RPF. Zie 
Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 9. 

155 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 48. 
156 Roos & Peters 1970, p. 457. Van der Linden spreekt zelfs van een ‘hypocriete aangelegenheid’, zie Van 

der Linden 1979, p. 4. 
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nu specifiek deze instituten gesubsidieerd moest worden en niet bijvoorbeeld poli-
tiek-wetenschappelijke arbeid in het algemeen of andere activiteiten die de politieke 
meningsvorming stimuleerden en beïnvloedden, bleef onduidelijk.  

Ook is niet gemotiveerd waarom van alle partijactiviteiten nu juist de weten-
schappelijke arbeid is uitgekozen als subsidiabele activiteit (mits in instituutsverband 
verricht). Heeft dat te maken met het wetenschappelijke karakter van de activiteit, 
hetgeen suggereert dat veel minder dan bij andere partijactiviteiten sprake is van een 
politieke activiteit en er dus minder weerstand zal bestaan tegen subsidiëring daar-
van? Het blijft onduidelijk, maar opvallend is wel dat tijdens de parlementaire behan-
deling over het wetenschappelijk gehalte van het werk van de instituten geen woord is 
gerept en ook de toch belangrijke vraag hoe onafhankelijk de instituten eigenlijk staan 
ten opzichte van hun moederpartij niet aan de orde is gekomen. Burkens heeft de hele 
gang van zaken illustratief genoemd voor de huidige staatkundige praktijk om funda-
mentele problemen door middel van pragmatische deeloplossingen van hun politieke 
stekels te ontdoen.157 En daar heeft hij toch een punt. 
 
II.4  Subsidiëring van instituten voor politieke vorming en scholing 
 
II.4.1  Parlementaire ontwikkelingen 

 
Toen de subsidie voor politiek-wetenschappelijke instituten eenmaal een feit was, 
begon er een balletje te rollen. Op 17 mei 1973 richtte André van der Louw, de 
toenmalige voorzitter van de PvdA, zich namens de besturen van PvdA, KVP, ARP, 
CHU, D66 en PPR tot staatssecretaris Meijer van CRM (PvdA) met een niet nader 
gemotiveerd verzoek om op korte termijn te komen tot subsidiëring van de vor-
mings- en scholingsactiviteiten van de politieke partijen en daarvan melding te ma-
ken in de regeringsverklaring.158 Aan dit verzoek werd door het nieuw aangetreden 
kabinet-Den Uyl gehoor gegeven: in de op 28 mei 1973 uitgesproken regeringsver-
klaring gaf de premier aan dat het kabinet positief stond tegenover de gedachte om 
‘vormings- en opleidingsactiviteiten’ van politieke partijen te ondersteunen. Het 
beraadde zich nog over de modaliteiten ervan.159  

Vervolgens vond er een briefwisseling plaats tussen de premier, minister De 
Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken en de voorzitters van een groot aantal poli-
tieke partijen. In een brief van 18 juni 1973 betoogden de voorzitters van ARP, 

                                                 
157 Burkens 1972, p. 121. Op p. 123 spreekt Burkens bovendien van een ‘piecemeal probleemoplossing’ 

die ‘typerend is voor de benadering van constitutionele vraagstukken in ons huidige politieke bestel’. 
Hij verwacht daarvan op langere termijn weinig goeds. 

158 Boonstra 1980, p. 194. Het valt op dat de brief was gericht aan de staatssecretaris van CRM en niet 
aan de minister van Binnenlandse Zaken of de premier. De reden hiervoor is vermoedelijk dat van 
staatssecretaris Meijer bekend was dat hij positief stond ten opzichte van subsidiëring van vormings- 
en scholingsactiviteiten van politieke partijen. De staatssecretaris was zelf oud-directeur van een vor-
mingsinstituut. Zie Boonstra 1980, p. 199. 

159 Handelingen II 1972/73, p. 1571. 
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CHU, KVP, DS’70, PPR, PSP en PvdA160 dat de politieke partijen door de jaren 
heen een belangrijke ontwikkeling hadden doorgemaakt. Zij waren begonnen als 
eenvoudige kiesverenigingen, maar waren uitgegroeid tot complexe organisaties 
met een breed scala aan werkzaamheden. Zo hielden de politieke partijen zich bezig 
met het signaleren van maatschappelijke problemen en de vertaling daarvan in poli-
tiek beleid, met het rekruteren van bestuurders en volksvertegenwoordigers en met 
het toetsen van politiek relevante plannen en voorstellen die door andere instanties 
dan politieke partijen (zoals actiegroepen) op de politieke agenda werden geplaatst. 
Thans was het volgens de voorzitters zo dat een grote diversiteit aan maatschappe-
lijke krachten invloed uitoefende op de politieke en bestuurlijke besluitvorming. 
Daarom dienden hoge eisen gesteld te worden aan de kwaliteit van bestuurders en 
politici en diende het democratische gehalte van de besluitvorming grotere aandacht 
te krijgen. Als gevolg hiervan waren veel politieke partijen vormings- en scholings-
projecten gestart die de politieke participatie van kiezers en leden beoogden te ver-
groten en te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de parlementaire democratie 
ten goede kwamen.161 Dit rechtvaardigde een financiële bijdrage van de kant van de 
overheid. 

Minister De Gaay Fortman reageerde positief op de brief van 18 juni en vroeg 
om uitgewerkte voorstellen.162 Ook uit de Tweede Kamer kwamen enthousiaste 
geluiden, hetgeen niet verwonderlijk is aangezien het verzoek om subsidiëring af-
komstig was van een groep politieke partijen die gezamenlijk een groot aantal zetels 
in de Kamer bezetten.163 Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse 
Zaken voor 1974164 hield het eerder genoemde Tweede-Kamerlid De Kwaadsteniet 
(ARP) opnieuw een krachtig pleidooi voor subsidiëring van politieke partijen als 
belangrijk middel om de politieke meningsvorming te bevorderen. Het subsidiëren 
van het vormings- en scholingswerk leek hem ‘een aanvaardbaar onderdeel om te 
beginnen met subsidiëring van het belangrijke werk, dat de politieke partijen in onze 
samenleving hebben te doen’.165 Minder enthousiast was de fractie van de VVD, die 
bij monde van mevrouw Kappeyne van de Coppello liet weten in het algemeen af-
wijzend ten opzichte van subsidiëring van politieke partijen te staan. De VVD vroeg 
zich af of met de voorgestelde subsidiëring van vorming en scholing niet een grens 

                                                 
160 Volgens Boonstra 1980, p. 194 was de brief niet mede afkomstig van D66. De hierna te bespreken Nota 

inzake de subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten en instituten voor politieke scholing en 
vorming (Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 10) suggereert dat dat wel het geval was. 

161 Boonstra 1980, p. 194-195; Elzinga 1982, p. 226-227. 
162 Uitgewerkte voorstellen kwamen op 4 december 1973. Zie Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, 

p. 12. 
163 De brief van 17 mei 1973 werd ondertekend door partijen die gezamenlijk 104 Tweede-Kamerleden 

hadden afgevaardigd. Zie Bosmans 1999, p. 190-191 en Boonstra 1980, p. 197. 
164 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot vaststelling van deze begroting meldde de regering 

dat zij met de besturen van de politieke partijen in overleg zou gaan treden over subsidiëring van het vor-
mings- en scholingswerk van die partijen. Zie Kamerstukken II 1973/74, 12 600 VII, nr. 2, p. 3. 

165 Handelingen II 1973/74, p. 471. Subsidiëring van politieke partijen was inmiddels een punt in het 
program van actie van de ARP en in de ‘Schets van beleid’ van de wetenschappelijke instituten van 
ARP, CHU en KVP. 
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zou worden overschreden.166 De minister hield de boot enigszins af en ging verder 
niet in op deze vraag. Hij herhaalde dat het kabinet positief stond ten opzichte van 
subsidiëring van scholing en vormingsactiviteiten en zei met belangstelling te wach-
ten op concrete suggesties van de kant van de politieke partijen.167 

In de op 14 september 1974 uitgesproken troonrede werd vervolgens aange-
kondigd dat er voor het eerst gelden waren uitgetrokken voor ‘subsidiëring van 
vormingsaktiviteiten van politieke partijen’.168 En inderdaad: artikel 37 van het 
wetsvoorstel tot vaststelling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1975 
bepaalde dat een bedrag van f 1.620.000 beschikbaar werd gesteld voor subsidie ten 
behoeve van de vormingsactiviteiten van politieke partijen.169 Voor een uitgebreid 
debat over subsidiëring van vormings- en scholingsactiviteiten of – breder – over 
subsidiëring van politieke partijen in het algemeen, was echter nauwelijks ruimte nu 
artikel 37 deel uitmaakte van een begroting met tientallen artikelen van zeer uiteen-
lopende inhoud. De facto heeft alleen de fractie van de VVD zich nog enigszins ge-
roerd. Zo gaf fractievoorzitter Wiegel tijdens de Algemene Beschouwingen aan niets 
te voelen voor de plannen van het kabinet om de vormingsactiviteiten van de politieke 
partijen te gaan subsidiëren. Met een dergelijke subsidie zouden politieke partijen 
stukje bij beetje afhankelijk worden gemaakt van de overheid. Daar voelde de heer 
Wiegel weinig voor, want dat zou kunnen leiden tot ‘de situatie, dat de overheid ter 
wille van ‘het veiligstellen van een veelzijdige meningsuiting’ gelden gaat besteden aan 
partijen zonder leden en zonder kiezers’.170 Uiteindelijk werd de Tweede-Kamerleden 
van VVD aantekening verleend dat zij geacht wensten te worden tegen artikel 37 van 
het begrotingswetsvoorstel te hebben gestemd.171 Aangezien het artikel overigens 
zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer werd aangenomen 
en de gehele begroting van Binnenlandse Zaken in de Eerste Kamer een hamerstuk 
was172, haalde de post voor subsidiëring van de vormingsactiviteiten van politieke 
partijen ongeschonden het Staatsblad.173 
 

                                                 
166 Handelingen II 1973/74, p. 478. 
167 Handelingen II 1973/74, p. 612 en 629. Overigens versprak de minister zich enigszins toen hij zei dat 

het kabinet in beginsel welwillend stond tegenover ‘een subsidiëring van de politieke partijen’. Me-
vrouw Kappeyne van Coppello zag hierin een ‘beginseluitspraak’ die het terrein van de subsidiëring 
van enkel vorming en scholing oversteeg, doch de bewindsman verduidelijkte dat zijn uitspraak ui-
teraard alleen op het vormings- en scholingswerk zag. 

168 Boonstra 1980, p. 195; Elzinga 1982, p. 228. 
169 Kamerstukken II 1974/75, 13 100 VII, nr. 1, p. 3; Kamerstukken II 1974/75, 13 100 VII, nr. 2, p. 48. 
170 Handelingen II 1974/75, p. 298. Dat uit zulke partijen ministers en staatssecretarissen werden gerekru-

teerd, leek de heer Wiegel voorlopig al meer dan genoeg… Zie voor de reactie van premier Den Uyl 
Handelingen II 1974/75, p. 392. 

171 Handelingen II 1974/75, p. 3240. Zie ook Handelingen II 1974/75, p. 820 waar mevrouw Kappeyne van 
de Coppello de woorden van de heer Wiegel herhaalt. 

172 Handelingen I 1974/75, p. 335-336. 
173 Stb. 1975, 123. 
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II.4.2  De Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten 1975 

 
Nadat de begrotingswet van Binnenlandse Zaken in het Staatsblad was verschenen, 
werd op 29 mei 1975 door minister De Gaay Fortman de Subsidieregeling politieke 
vormings- en scholingsactiviteiten vastgesteld. Deze subsidieregeling zou terugwer-
ken tot 1 januari 1975. Zij vertoonde de nodige overeenkomsten met de eerder be-
sproken Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten, doch tussen beide 
regelingen bestonden ook wel enkele – niet zo ondergeschikte – verschillen. Hieron-
der zal de regeling artikelsgewijs en beknopt besproken worden. 
 
Artikel 1 bepaalde dat subsidie kon worden verleend aan een rechtspersoon, die zich 
uitsluitend of in hoofdzaak bezig hield met politieke vormings- en scholingsactivitei-
ten ten behoeve van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke groepe-
ring en als zodanig door die groepering was aangewezen. De subsidie werd dus net 
als bij de wetenschappelijke instituten verstrekt aan een aparte rechtspersoon. Daar-
voor was volgens minister De Gaay Fortman gekozen ‘mede omdat rechtstreekse sub-
sidiëring van politieke partijen in ons land op bezwaren stuit’.174 Het behoeft dan ook 
geen verbazing te wekken dat veel politieke partijen spoedig overgingen tot het op-
richten van instituten voor vormings- en scholingsactiviteiten.175 Per politieke groe-
pering kon overigens – net zoals uiteindelijk bij de Subsidieregeling politiek-weten-
schappelijk instituten – niet meer dan één instituut worden aangewezen. 
 
In artikel 2 werd aangegeven welke activiteiten onder meer konden worden aange-
merkt als vormings- en scholingsactiviteiten als bedoeld in artikel 1. Van een limita-
tieve opsomming was – gelet op het gebruik van de woorden ‘onder meer’ – geen 
sprake. De opgesomde activiteiten waren: 
 
a. het houden van politieke vormingscursussen voor leden en aspirant-leden van de 

partij, van het partijkader, en voor gekozen vertegenwoordigers van de partij in 
openbare organen als gemeenteraden en provinciale staten; 

b. het voorbereiden en samenstellen van documentatiemateriaal voor scholen, ver-
enigingen en vergelijkbare instellingen, die omtrent de politieke doeleinden van 
de partij voorlichting vroegen; 

c. het opleiden van personen, die met de leiding of de uitvoering van cursussen of 
met het geven van voorlichting waren of werden belast en 

                                                 
174 Stcrt. 1975, 105, p. 1. 
175 Zie voor een overzicht Boonstra 1980, p. 201. Overigens is het enigszins merkwaardig dat in de 

begrotingswetten steeds een post werd opgenomen voor subsidiëring van de vormingsactiviteiten van 
de politieke partijen, terwijl op grond van de ministeriële subsidieregeling de subsidie werd niet werd 
verstrekt aan de politieke partijen zelf, maar aan de daaraan gelieerde instituten voor vorming en scho-
ling. Mijns inziens is dit een indicatie dat de begrotingswetgever zeer goed inzag dat hier sprake was 
van subsidiëring van partijwerk, en derhalve van subsidiëring van politieke partijen. De begrotingspost 
die de subsidiëring van het politiek-wetenschappelijke werk mogelijk maakte, luidde wel steeds ‘subsi-
die aan politiek-wetenschappelijke instituten’.  
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d. het voorbereiden, vervaardigen en verspreiden van materiaal en documentatie, 
die voor de genoemde cursussen en voorlichting nodig waren. 

 
De Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten verschilde op dit 
punt van de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten. Daar ontbrak 
een opsomming van activiteiten die als politiek-wetenschappelijke arbeid konden 
worden aangemerkt immers geheel. Men mag overigens aannemen dat de instituten 
zeer veel vrijheid werd gegund om te bepalen wat zij in het kader van het vormings- 
en scholingswerk wilden gaan doen, net zoals dat bij de politiek-wetenschappelijke 
arbeid het geval was. De bemoeienis van de overheid, in casu de minister van Bin-
nenlandse Zaken, met de inhoudelijke of kwalitatieve invulling van het werk, was 
nihil.176  

De subsidieregeling maakte voorts niet duidelijk wat nu precies het verschil is 
tussen scholing en vormingswerk. Mijns inziens gaat het bij de eerste activiteit in de 
hoofdzaak om het overdragen van kennis, bijvoorbeeld over beleidsterreinen, proce-
dures en wetgeving, alsmede om het verwerven van vaardigheden als debat- en ge-
sprekstechnieken en (vooral tegenwoordig) mediatraining. Vorming heeft dan, zoals 
de term reeds suggereert, vooral betrekking op het vormen van de leden, dat wil zeg-
gen het onderwijzen van deze mensen in de beginselen en het programma van de 
politieke partij en de geschiedenis daarvan. Men zou dus kunnen zeggen dat vor-
ming meer politiek-ideologisch gekleurd is dan scholing.177 De grens tussen beide 
typen werk is echter vloeiend en veel activiteiten zullen zowel trekken van vor-
mingswerk als van scholingswerk hebben. 
 
Het tweede lid van artikel 2 voegde nog toe dat tot de subsidiabele uitgaven onder 
meer behoorden:  
 
a. uitgaven in verband met de salariëring van het personeel dat in verband met de 

vormings- en scholingsactiviteiten in dienst was genomen;  
b. uitgaven in verband met de inrichting en functionering van bureauruimte voor 

dat personeel;  
c. reis- en verblijfskosten van dat personeel en  
d. daarmee vergelijkbare uitgaven. 
 
Dat brengt ons bij de hoogte van de subsidie. Op de berekening daarvan hadden 
namelijk de artikelen 3 en 4 betrekking. Artikel 3 bepaalde dat, wanneer de subsidia-
bele uitgaven van een instituut minder dan f 30.000 bedroegen, de subsidie 90% van 
die uitgaven bedroeg. Bedroegen de uitgaven f 30.000 of meer, dan gold een andere 
en veel ingewikkeldere regeling, die in artikel 4 was vastgelegd. De subsidie bedroeg 
dan een basisbedrag van f 27.000, vermeerderd met een bedrag dat: 

                                                 
176 Vgl. Boonstra 1980, p. 196. 
177 Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 9. 
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a. maximaal 70% van de uitgaven boven de f 30.000 besloeg doch  
b. niet hoger was dan een bedrag dat weer werd berekend aan de hand van het aan-

tal Tweede-Kamerzetels dat werd ingenomen door de verwante politieke partij. 
Hier gold, net als bij de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten, 
dat het bedrag per kamerzetel afnam naarmate het aantal zetels van een politieke 
partij steeg.178  

 
Opvallend is dat een koppeling van het subsidiebedrag aan de eigen inkomsten van 
de instituten achterwege is gelaten. In tegenstelling tot de Subsidieregeling politiek-
wetenschappelijke instituten gold hier dus geen systeem van matching funds. Reeds in 
de voorstellen die de politieke partijen op verzoek van de minister van Binnenlandse 
Zaken hadden opgesteld ontbrak een dergelijke koppeling.179 Aanvankelijk had het 
kabinet daar de nodige bezwaren tegen. Juist door het gebruik van een systeem van 
matching funds kwam immers tot uitdrukking dat de subsidie een aanvullend karakter 
had en dat het niet de overheid was die de primaire verantwoordelijkheid voor de 
financiering van partijpolitieke activiteiten droeg. In hetgeen de partijen voorstelden 
zou volgens het kabinet juist wel een primaire verantwoordelijkheid van de overheid 
gezien kunnen worden, aangezien volgens die voorstellen boven een bepaald bedrag 
maar liefst 80% van de kosten uiteindelijk voor rekening van de overheid zouden 
komen. Dit klemde te meer daar het bij het politieke vormings- en scholingswerk – 
nog meer dan bij het politiek-wetenschappelijke werk – toch vooral ging om een 
partijpolitieke zaak.180 Het kabinet zag dus meer in het vasthouden aan de koppeling 
tussen het subsidiebedrag en de eigen inkomsten van het instituut.181 

In reactie hierop gaven de politieke partijen aan dat bij het politieke vormings- en 
scholingswerk inderdaad een partijbelang betrokken was, doch niet alléén een par-
tijbelang. Het werk zou immers in belangrijke mate het goed functioneren van de 
parlementaire democratie bevorderen en daarom gezien kunnen worden als een 
activiteit van algemeen belang. Vasthouden aan de koppeling tussen subsidiebedrag 
en eigen inkomsten zou er volgens de partijen toe leiden dat een maximale subsidie 
alleen zou kunnen worden gerealiseerd als de politieke partijen zelf grote bedragen 
aan het vormingswerk gingen besteden en dat was gezien de staat waarin de partijfi-
nanciën zich bevonden een volstrekt onmogelijke zaak. Als dan toch aan de koppe-
ling zou worden vastgehouden, dan zou het zo belangrijke vormings- en scholings-
werk niet van de grond kunnen komen.182 Dat wilde het kabinet natuurlijk ook niet. 

                                                 
178 Elzinga 1982, p. 228. Het bedrag per zetel was voor de eerste tien zetels f 9.000, voor de 11e t/m de 20e 

zetel f 7.500, voor de 21e t/m de 30e zetel f 6.000, voor de 31e t/m de 40e zetel f 4.500 en voor elke zetel 
boven de 40 f 3.000. 

179 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 12. 
180 Politiek-wetenschappelijk werk wordt immers in zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de partij-

leiding uitgevoerd, terwijl vormings- en scholingswerk zonder overwegende invloed van de partijlei-
ding zich moeilijk laat voorstellen. 

181 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 13. 
182 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 13. 
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Over deze kwestie is dan ook binnen het kabinet uitvoerig gediscussieerd. Het resul-
taat van de discussie is terug te vinden in de Subsidieregeling politieke vormings- en 
scholingsactiviteiten. Daaruit kan worden afgeleid dat gezocht is naar een compro-
mis waarin uiteindelijk de politieke partijen grotendeels hun zin hebben gekregen. 
Het systeem van matching funds werd verlaten en in ruil daarvoor zou de (maximum) 
subsidie wat lager zijn dan de partijen zelf hadden voorgesteld.183  
 
Met de bespreking van de eerste vier artikelen van de Subsidieregeling politieke 
vormings- en scholingsactiviteiten is de kern van deze regeling gegeven. Over de rest 
van de artikelen kunnen we dan ook kort zijn. Artikel 5 zag op de situatie dat subsi-
die werd toegekend over een gedeelte van een kalenderjaar, artikel 6 regelde de aan-
vraagprocedure, artikel 7 had betrekking op de vaststelling van de subsidie door de 
minister van Binnenlandse Zaken en artikel 8 bevatte een regeling over voorschot-
ten.184 Artikel 9 was een indexeringsbepaling die de jaarlijkse aanpassing van de in 
de artikelen 3 en 4 genoemde bedragen regelde, artikel 10 bepaalde dat geen subsi-
die werd verstrekt indien een instituut uit andere hoofde rijkssubsidie genoot en 
artikel 11 bepaalde dat de subsidieregeling terugwerkte tot 1 januari 1975. 
 
II.4.3  Wijzigingen in de Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten 

 
De Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten is na haar vaststel-
ling op 29 mei 1975 een aantal maal gewijzigd. Deze wijzigingen, die weinig om het 
lijf hadden en daarom onbesproken zullen blijven, zijn steeds gelijktijdig met wijzi-
gingen in de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten tot stand geko-
men. Net als deze regeling is ook de Subsidieregeling politieke vormings- en scho-
lingactiviteiten sinds haar totstandkoming niet meer ten principale aan de orde ge-
weest. Dit veranderde toen aan het begin van de jaren ’80 minister Rood van Bin-
nenlandse Zaken (D66) in het kader van de bezuinigingen van de regering besloot 
om de subsidiebedragen voor de vormings- en scholingsinstituten met 1/6 deel te 
korten.185 Deze bezuinigingsmaatregel zorgde samen met de gelijksoortige korting 
van de subsidies voor het politiek-wetenschappelijke werk voor de nodige onvrede 
in de Tweede Kamer. In de volgende paragraaf zal daarop nader worden ingegaan. 
 

                                                 
183 Uit Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 12 blijkt dat de financiële situatie van de politieke partij-

en op dat moment doorslaggevend geacht werd om de eis van eigen inkomsten achterwege te laten. 
184 Ten hoogste 75% van het vermoedelijk toe te kennen bedrag aan subsidie. 
185 Besluit van 3 november 1982, te vinden in Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 43. 
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Tabel D: totaal uitgekeerde subsidiebedragen in verband met subsidiëring van politieke vormings- 

en scholingsactiviteiten in de periode 1975-1982 (maal f 1.000), afgerond tot één cijfer achter de 

komma; Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel de door het ministerie verstrekte gege-

vens betreffende deze vorm van subsidiëring veel vollediger waren dan die betreffende de subsidië-

ring van de politiek-wetenschappelijke instituten, moeten de onderstaande cijfers toch met enige 

voorzichtigheid benaderd worden. 
 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

466,1 1.068,0 1.299,0 1.396,2 1.521,3 1.694,1 1.783,4 1.960,8 
 
II.4.4  Evaluatie 

 
Het blijft opvallend hoe snel de beslissing om over te gaan tot subsidiëring van de 
vormings- en scholingsactiviteiten van politieke partijen is genomen. Het verzoek 
van 17 mei 1973 werd nauwelijks twee weken later al de facto gehonoreerd in de 
regeringsverklaring. Voor deze snelle besluitvorming voert Boonstra twee redenen 
aan. De eerste reden heeft te maken met het tijdstip van aantreden van het nieuwe 
kabinet-Den Uyl. Dat was slechts enkele dagen voordat het verzoek om subsidie 
binnenkwam, beëdigd, te weten op 11 mei 1973. Boonstra betoogt dat in de periode 
direct volgend op de kabinetsformatie (de periode waarin de regeringsverklaring 
wordt voorbereid) dikwijls zonder de gebruikelijke ambtelijke voorbereiding snel 
een aantal beslissingen wordt genomen zonder dat deze op hun mogelijke positieve 
en negatieve gevolgen worden geëvalueerd. Dat de partijen van wie het verzoek 
afkomstig was meer dan twee derden van het aantal zetels in de Tweede Kamers 
bezetten, zal ook zeker hebben geholpen.186 

De tweede reden heeft te maken met de samenstelling van het kabinet. De PvdA 
keerde in mei 1973 na de nodige jaren oppositie te hebben gevoerd in de regering 
terug187 en de VVD, die deel had uitgemaakt van het kabinet-De Jong (1967-1971) 
en de kabinetten-Biesheuvel I en II (1971-1973), nam op haar beurt plaats in de 
oppositiebankjes. Het toetreden van de PvdA tot het kabinet leidde tot een wijziging 
in het regeringsbeleid ten aanzien van de omvang en de reikwijdte van overheidsbe-
moeienis met het maatschappelijk leven. Binnen de drie grote confessionele partijen 
(KVP, CHU en ARP) had inmiddels een meerderheid geen bezwaar meer tegen het 
subsidiëren van bepaalde activiteiten van politieke partijen.188 Ook de PvdA was 
voorstander van het subsidiëren van dergelijke activiteiten en werkte dan ook graag 
mee aan de realisering daarvan. De VVD had wél bezwaren tegen een dergelijke 
subsidie. De partij was weliswaar eerder nog akkoord gegaan met subsidiëring van 
politiek-wetenschappelijke instituten, doch dit was wellicht meer ingegeven door 

                                                 
186 Boonstra 1980, p. 197. 
187 De laatste regeringsdeelname van de PvdA was in het kabinet-Cals (1965-1966). De deelname aan dát 

kabinet was weer de eerste regeringsdeelname van de PvdA sinds het kabinet-Drees IV (1956-1958). 
188 Zie ook de opmerkingen van het Tweede-Kamerlid De Kwaadsteniet (ARP) tijdens de behandeling 

van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1974 (Handelingen II 1973/74, p. 471. 
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het feit dat over de subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten afspraken 
waren gemaakt in het regeerakkoord van het kabinet-Biesheuvel I, waaraan de VVD 
zoals gezegd deelnam.189  

De veranderde samenstelling van het kabinet na de verkiezingen van 29 novem-
ber 1972 had dus gevolgen voor de houding van de overheid ten aanzien van subsi-
diëring van het vormings- en scholingswerk van politieke partijen.190 In een mum 
van tijd werd binnen het kersverse kabinet de beslissing genomen dat een dergelijke 
subsidiëring er zou komen en een kleine anderhalf jaar later was de benodigde be-
grotingspost, gecombineerd met een ministeriële subsidieregeling tot stand ge-
bracht. Zoals gezegd was er geen ruimte voor een uitgebreid debat over de subsidië-
ring van de vormings- en scholingsinstituten, noch voor debat over de subsidiëring 
van politieke partijen zelf. De gekozen constructie (begrotingspost + ministeriële 
regeling) was daar mede debet aan. Dat is buitengewoon jammer, want bij de subsi-
diëring van vormings- en scholingsinstituten geldt natuurlijk hetzelfde als bij subsi-
diëring van politiek-wetenschappelijke instituten: in wezen is sprake van subsidië-
ring van politieke partijen, ook al gebeurt dat dan indirect. Immers, ook hier geldt dat 
de subsidiëring een ontlasting van de partijkas inhoudt, zodat meer middelen be-
schikbaar zijn om voor andere partijactiviteiten ingezet te worden.  

Daarnaast geldt dat de ideologische band tussen de vormingsinstituten en de po-
litieke partijen niet alleen onmiskenbaar aanwezig is, maar zelfs sterker is dan de 
band tussen de wetenschappelijke instituten en de geestverwante politieke partijen 
in wiens opdracht zij werkzaamheden verrichten. Waar immers het wetenschappe-
lijke werk in zekere onafhankelijkheid ten aanzien van de partijleiding wordt ver-
richt – dat is althans de bedoeling – , geldt voor het vormings- en scholingswerk dat 
dit zich moeilijk laat voorstellen zonder inhoudelijke bemoeienis van het partijbe-
stuur. Het gaat hier immers om onderwijs in de beginselen en het programma van de 
politieke partij en de geschiedenis daarvan.191 Met andere woorden: hier is nog duide-
lijker dan bij de wetenschappelijke instituten sprake van partijwerk, zodat subsidiëring 
van dit partijwerk ook op inhoudelijke gronden als subsidiëring van politieke partijen 
moet worden aangemerkt. Een fenomeen waar praktisch iedereen in politiek Den 
Haag nog steeds tegen was, maar tegelijkertijd een fenomeen dat steeds verder werd 
uitgebouwd. 

                                                 
189 Zie de discussie tussen de heer Wiegel en mevrouw Goudsmit (D66), weergegeven in Handelingen II 

1971/72, p. 174. Laatstgenoemde komt daar tot de conclusie dat de VVD eigenlijk tegen het wets-
voorstel is. Zie ook Burkens 1972, p. 122. 

190 Boonstra 1980, p. 199. 
191 Vgl. Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 49. 
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II.5  Subsidiëring van politieke instituten: stopzetten of handhaven? 

 
II.5.1  Verzet tegen de bezuinigingen 

 
De in de vorige paragrafen besproken bezuinigingsmaatregelen van minister Rood192 
waren uiteraard ook verwerkt in het wetsvoorstel tot vaststelling van de begroting van 
Binnenlandse Zaken voor het jaar 1983.193 De Tweede Kamer reageerde kritisch. Het 
kamerlid Van der Sanden (CDA), gesteund door zijn collega Patijn (PvdA), consta-
teerde een in zijn ogen opmerkelijke discrepantie tussen de bezuinigingen op de sub-
sidies voor de politiek-wetenschappelijke instituten en de korting die de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid zou treffen. Tegenover een korting van rond 
de 20% op de subsidies voor de wetenschappelijke instituten stond een korting van 
‘slechts’ 3% voor wat betreft de WRR. Van der Sanden vroeg de regering uitdruk-
kelijk beide bezuinigingen procentueel meer met elkaar in overeenstemming te 
brengen. Zijn betoog kreeg bijval van de kant van de VVD.194 

Premier Lubbers gaf hierop aan dat hij het kamerlid niet geheel kon volgen in 
diens stelling dat het werk van de wetenschappelijke instituten (ten behoeve van de 
politieke partijen) en dat van de WRR (voornamelijk ten behoeve van de regering) 
vergelijkbaar waren. De WRR had immers de taak om integraal te adviseren en deed 
dit niet naar sectoren of een bepaalde ‘koker’ van politieke opvattingen, maar voor de 
samenleving als geheel. Hoe waardevol het werk van de politiek-wetenschappelijke 
instituten ook was, het ging daarbij volgens Lubbers toch vooral om deelvisies. De 
premier kon de heer Van der Sanden dan ook nog minder volgen in zijn impliciete 
stelling dat het hanteren van dezelfde kortingspercentages voor de hand lag. Wel 
beloofde hij deze percentages nog eens te zullen bezien.195 Klaarblijkelijk kon de 
Tweede Kamer hiermee voorlopig leven, want de begroting haalde ongeamendeerd 
het Staatsblad.196 
 
Een jaar later liepen de zaken heel anders. Opnieuw zette de regering in de begroting 
van Binnenlandse Zaken het mes in de subsidies voor de politiek-wetenschappelijke 
instituten en de instituten voor politieke vorming en scholing197 en ditmaal weigerde 
de Kamer met de voorgestelde bezuinigingen in te stemmen. Het hiervoor reeds 
enkele malen genoemde kamerlid De Kwaadsteniet (inmiddels CDA) diende, ge-
steund door collega’s van PvdA, VVD, GPV, CPN, D66, SGP en RPF, op 17 oktober 
1983 een amendement in dat strekte tot verhoging van de (zojuist door de regering 

                                                 
192 Overigens werd diezelfde minister Rood een dag na het vaststellen van de ministeriële regelingen 

waarbij de bezuinigingen hun beslag kregen, ontslag verleend, net als de overige bewindslieden van het 
minderheids- en overgangskabinet-Van Agt III. Het was toen 4 november 1982. Hierop brak het tijd-
perk-Lubbers aan. Zie www.parlement.com.  

193 Zie Kamerstukken II 1982/83, 17 600 VII, nr. 1, p. 2 en Kamerstukken II 1982/83, 17 600 VII, nr. 3, p. 4. 
194 Handelingen II 1982/83, p. 823. 
195 Handelingen II 1982/83, p. 825. 
196 Stb. 1983, 196. 
197 Kamerstukken II 1983/84, 18 100 VII, nr. 1, p. 2 en Kamerstukken II 1983/84, 18 100 VII, nr. 2, p. 64. 
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verlaagde) posten voor de politiek-wetenschappelijke instituten en de instituten 
voor politieke vorming en scholing.198 De dekking voor deze verhogingen zou moe-
ten worden gevonden in een korting van de bedragen die voor de WRR, de Stichting 
Burgerschapskunde (het latere Instituut voor Publiek en Politiek) en het Nederlands 
Centrum voor Democratische Burgerschapskunde waren gereserveerd.  

Ter motivering van zijn amendement voerde De Kwaadsteniet aan dat er een 
duidelijk verband bestond tussen enerzijds het inventariserende, beleidsalternatie-
ven doorrekenende en knelpunten signalerende werk van de WRR en anderzijds het 
werk van de politieke partijen en hun wetenschappelijke instituten, waaruit opvat-
tingen over de gewenste ontwikkeling van de samenleving en de daarbij passende 
hoofdlijnen van beleid voortkwamen. Voor het verwezenlijken van en richting geven 
aan het overheidsbeleid was het noodzakelijk dat er naast de WRR en andere institu-
ten van de regering, krachtige en behoorlijk functionerende politiek-wetenschappe-
lijke instituten bestonden. Voor de instandhouding van deze instituten had de (begro-
tings)wetgever terecht en zeer bewust medeverantwoordelijkheid aanvaard, aldus De 
Kwaadsteniet. Als geconstateerd moest worden dat bezuinigen op het wetenschap-
pelijke werk onvermijdelijk was, dan dienden wel eisen van evenredigheid in acht ge-
nomen te worden. Derhalve moest de WRR wat inleveren, zodat meer middelen 
vrijkwamen voor de politiek-wetenschappelijke instituten. Voor het vormingswerk 
van de politieke partijen, dat onmisbaar was voor de doorwerking van ideeën bij bre-
de lagen van de bevolking, gold mutatis mutandis hetzelfde.199 
 In reactie op het amendement-De Kwaadsteniet betoogde minister Rietkerk van 
Binnenlandse Zaken (VVD), in navolging van de premier een jaar eerder, dat de 
politiek-wetenschappelijke instituten enerzijds en de WRR anderzijds, niet in alle 
opzichten vergelijkbare grootheden waren. Immers, de instituten waren vormen van 
particulier initiatief waarvoor in beginsel door de partijen zelf de middelen dienden 
te worden opgebracht. De WRR was daarentegen een door de overheid ingesteld 
lichaam dat zich expliciet richtte op advisering van de regering.200 Premier Lubbers 
sloot zich bij dit betoog aan. Hij wees erop dat de instituten primair gesitueerd wa-
ren binnen de politieke partijen, waarmee de eerste verantwoordelijkheid van de 
politieke partijen zelf was gegeven. Dat gegeven maakte een zeker onderscheid tus-
sen deze instituten en de officiële adviesorganen van de overheid aanvaardbaar. De 
kosten van laatstgenoemde organen kwamen uiteraard geheel voor rekening van het 
Rijk. Als derhalve gekort werd op de subsidies voor de instituten, dan betekende dat 
nog niet dat precies dezelfde korting moest worden doorgevoerd betreffende de 
WRR of andere adviesorganen van de overheid. Een gelijkwaardige en evenwichtige 
behandeling vereiste hier geen strikte gelijkheid, aldus de premier, die er tevens op 
wees dat de WRR óók ten behoeve van de Kamer werkzaam was.201 

                                                 
198 Kamerstukken II 1983/84, 18 100 VII, nr. 11. 
199 Handelingen II 1983/84, p. 520. 
200 Handelingen II 1983/84, p. 526; De WRR is ingesteld bij wet van 30 juni 1976, Stb. 1976, 24. 
201 Handelingen II 1983/84, p. 553. 
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 Het betoog van de premier en de minister van Binnenlandse Zaken kon de Twee-
de Kamer niet overtuigen.202 Het amendement-De Kwaadsteniet werd dan ook op 
28 februari 1984 met algemene stemmen aangenomen.203 Belangrijker was echter 
iets anders. De Kamer voelde wel aan dat met het aannemen van één amendement de 
strijd nog niet beslecht zou zijn. De kans bestond immers dat in de begrotingswets-
voorstellen voor de volgende dienstjaren de door de Kamer bewerkstelligde verho-
gingen door de regering weer ongedaan gemaakt zouden worden. Dan moesten op-
nieuw amendementen worden ingediend met als gevolg ‘jaarlijks terugkerende ondui-
delijke vertoningen’.204 Daar had de Kamer geen zin in. Zij vroeg dan ook reeds in 
oktober 1983 bij monde van het eerder genoemde kamerlid De Kwaadsteniet aan de 
regering om haar binnen drie maanden een notitie toe te sturen over de subsidiëring 
van politiek-wetenschappelijke instituten en instituten voor politieke vorming en 
scholing.205 Dat zou dan een ‘weloverwogen notitie’ moeten zijn, waarin ‘de rege-
ring blijkt geeft van het kennen van de feitelijkheden en de politieke wenselijkheden, 
onder andere gelet op de geschiedenis ter zake, gelet op het belang van de zaak, gelet 
op de bevoorrechte positie van de regering in de samenleving ten aanzien van de we-
tenschappelijke advisering en gelet op de opvattingen van deze Kamer’.206 Het ka-
merlid Wiebenga (VVD) stelde bovendien de vraag aan de orde of de subsidieregelin-
gen niet in de vorm van een wet zouden moeten worden gegoten.207 Premier Lubbers 
zegde hierop de gevraagde notitie toe en beloofde daarin in te gaan op de mogelijke 
totstandkoming van een formele wet die de subsidiëring zou gaan regelen.208 
 
II.5.2  Nota inzake de subsidiëring van politieke instituten 

 
Bij brief van 13 september 1984 heeft minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken de 
‘Nota inzake de subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten en instituten 
voor politieke scholing en vorming’ (hierna: politieke instituten) aan de Tweede Ka-
mer aangeboden.209 In de nota nam de regering het standpunt in dat op het terrein 

                                                 
202 Het kamerlid De Kwaadsteniet meende ‘in redelijkheid te kunnen vasthouden aan een vergelijkbaar-

heid tussen de WRR en wetenschappelijke instituten’. Zie Handelingen II 1983/84, p. 556. 
203 Handelingen II 1983/84, p. 3329. Overigens werd de dekking voor de verhoging van de posten voor de 

wetenschappelijke instituten en de instituten voor vorming en scholing uiteindelijk grotendeels elders 
gevonden. De post voor de WRR werd slechts marginaal verlaagd en de overige dekking werd gevon-
den door verlaging van posten op de begrotingen voor WVC (Sociaal en Cultureel Planbureau), Eco-
nomische Zaken (Centraal Planbureau) en VROM (Rijks Planologische Dienst). Zie Kamerstukken II 
1983/84, 18 100 III, nr. 11; Kamerstukken II 1983/84, 18 100 XVI, nr. 17; Kamerstukken II 1983/84, 18 
100 XIII, nr. 85; Kamerstukken II 1983/84, 18 100 XI, nr. 60. Hoewel deze verlagingen formeel het ge-
volg waren van door de Tweede Kamer aangenomen amendementen, werd wel schertsend van de 
‘amendementen-Lubbers’ gesproken, omdat het de premier was die erop had aangedrongen de dek-
king op een andere wijze te regelen. Zie Handelingen II 1983/84, p. 553 en p. 845. 

204 Aldus het kamerlid De Kwaadsteniet; Handelingen II 1983/84, p. 520. 
205 Handelingen II 1983/84, p. 520. 
206 Handelingen II 1983/84, p. 556. 
207 Handelingen II 1983/84, p. 557. 
208 Handelingen II 1983/84, p. 557. 
209 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2. 
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van de financiering van de politieke instituten de primaire verantwoordelijkheid bij 
de politieke partijen zelf lag. Zij ondervonden immers het directe voordeel van de 
verrichte werkzaamheden. Het feit dat de primaire verantwoordelijkheid bij de poli-
tieke partijen lag, nam echter niet weg dat de overheid in bepaalde gevallen op het 
financiële vlak aanvullend op zou kunnen treden. Dat kon het geval zijn wanneer het 
politiek-wetenschappelijke werk en het politieke vormings- en scholingswerk mede 
dienstbaar waren aan het algemeen belang. Volgens de regering was dat inderdaad 
het geval. Zij verwees naar ‘de belangrijke functie, welke politieke partijen vervullen 
voor een goed functioneren van onze parlementaire democratie en (…) het maat-
schappelijke nut van een goede politieke scholing en vorming van de bevolking’. 
Hiermee was de rechtvaardiging voor financiële tegemoetkomingen van de zijde van 
de overheid gegeven. De regering sprak met nadruk van een ‘rechtvaardiging’, want 
zij meende dat van een verplichting tot subsidiëring geen sprake was. De kwestie van 
de subsidiëring was dus in de eerste plaats een beleidsvraagstuk.210 
 De regering stelde zichzelf vervolgens de vraag of de tijd wellicht rijp was om 
over te gaan tot directe subsidiëring van politieke partijen, daarmee impliciet toege-
vend dat reeds sprake was van indirecte subsidiëring van politieke partijen.211 In het 
verleden was gekozen voor subsidiëring van aparte, aan de politieke partijen gelieer-
de rechtspersonen, doch de vraag was gerezen of dit nu wel de meest wenselijke 
vorm was. De regering beantwoordde die vraag zonder meer bevestigend: subsidië-
ring van aan politieke partijen gelieerde instituten was juist, subsidiëring van politie-
ke partijen zelf was dat niet. Volgens haar moest de kwestie namelijk bezien worden 
in het licht van de discussies over de wenselijkheid van een wettelijke regeling van 
het partijwezen in het algemeen. Over de vraag of er een Wet op de politieke partijen 
moest komen, was in het verleden212 en ook recentelijk nog213 uitvoerig gediscussi-

                                                 
210 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 22. 
211 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 22. 
212 De regering verwees ondermeer naar het eindrapport van de staatscommissie van advies inzake het 

kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen van 1958. Daarin was te lezen dat ‘alles samen-
genomen, althans voor het tegenwoordige, gegeven de toestand van het Nederlandse partijwezen, 
moet worden geoordeeld, dat voor enigerlei wettelijke regeling met betrekking tot het politieke par-
tijwezen niet voldoende aanleiding bestaat’ (Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 14; Eindrap-
port staatscommissie van advies inzake het kiesstelsel en wettelijke regeling der politieke partijen 
1958, p. 51). Ook werd het eindrapport van de staatscommissie Cals-Donner uit 1971 aangehaald, 
waarin een meerderheid van de commissie zich tegen een grondwettelijke bepaling over politieke par-
tijen keerde. De uit een dergelijke bepaling noodzakelijkerwijs voortvloeiende regelgeving zou volgens 
de meerderheid van de commissie niet realiseerbaar of niet wenselijk zijn. Volgens hen droeg dergelij-
ke regelgeving onvermijdelijk het risico in zich dat de vrijheid van politieke partijvorming zou worden 
aangetast en dat de rechten van politieke minderheden onvoldoende zouden zijn gewaarborgd (Ka-
merstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 14; Eindrapport staatscommissie Cals-Donner 1971, p. 96-
98). Tenslotte wees de regering erop dat bij de behandeling van de Nota inzake het grondwetsherzie-
ningsbeleid en bij de Grondwetsherziening van 1983 duidelijk was gebleken dat regering en parle-
ment weinig voelden voor een grondwettelijke bepaling over politieke partijen, laat staan voor een 
wettelijke regeling van het partijwezen (Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 14 en 22.). 

213 Tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken voor 1984 had premier Lubbers nog 
opgemerkt niet zo te geloven in een wet op het partijwezen (Handelingen II 1983/84, p. 554). 
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eerd, waarbij regering en parlement telkenmale een wettelijke regeling van het partij-
wezen van de hand hadden gewezen, in de stellige overtuiging dat de wetgever terug-
houdendheid diende te betrachten ten aanzien van de bemoeienis met politieke partij-
en. 

De regering was van mening dat dezelfde argumenten die pleitten tegen een wet-
telijke regeling betreffende politieke partijen eveneens moesten leiden tot afwijzing 
van directe partijsubsidiëring. Een dergelijke subsidiëring was volgens haar immers 
nauwelijks denkbaar zonder gelijktijdige erkenning van de publiekrechtelijke status 
van politieke partijen en het vaststellen van een wet op de politieke partijen. De rege-
ring heeft deze stelling helaas nauwelijks toegelicht.214 Zij merkte slechts op dat de 
Europese landen die een vorm van directe subsidiëring van politieke partijen ken-
den, over het algemeen ook een wet op de politieke partijen hadden, daarbij verwij-
zend naar de situatie in West-Duitsland en Oostenrijk.215 

 
De regering voelde dus niets voor directe subsidiëring van politieke partijen. Wel 
waren er volgens haar nog steeds redenen aanwezig voor indirecte financiële tege-
moetkomingen van de zijde van de overheid. Dat bracht haar bij de vraag of de hui-
dige situatie, waarin subsidie werd verstrekt aan wetenschappelijke instituten en 
instituten voor politieke vorming en scholing die waren verbonden aan politieke 
partijen, moest worden gehandhaafd of dat wijziging hiervan wenselijk was.216 De 
regering was van mening dat er drie mogelijkheden waren: 
 
1.  Stopzetting van de subsidiëring; 
2.  Continuering van de huidige situatie en 
3.  Handhaving van de subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten en stop-

zetting van de subsidiëring van politieke vormings- en scholingsactiviteiten.217 
 
Wat betreft de eerste optie schreef de regering dat stopzetting van de subsidiëring 
serieus was overwogen, doch dat hier in 1983 vanaf was gezien omdat een en ander 
‘een te zware aanslag zou betekenen op het functioneren van de politieke partijen 
binnen ons staatsbestel’.218 Niettemin bleef stopzetting voor de regering een reëel 
alternatief, aangezien het door de instituten verrichte werk toch vooral ten goede 

                                                 
214 De stelling lijkt te zijn overgenomen van Burkens. Zie Burkens 1972, p. 123. Ook bij Burkens ont-

breekt echter een nadere uitleg. 
215 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 18 en 20-22. Zie voor Duitsland paragraaf VI.3. 
216 Bij de beantwoording van deze vraag bracht de regering nog maar eens naar voren dat van een directe 

vergelijkbaarheid van het werk van de politiek-wetenschappelijke instituten en dat van de WRR geen 
sprake kon zijn. Hetzelfde gold voor het werk van de vormingsinstituten van de politieke partijen en 
dat van de Stichting Burgerschapskunde (het latere Instituut voor Publiek en Politiek) en het Neder-
lands Centrum Democratische Burgerschapskunde, instellingen die in tegenstelling tot de aan politie-
ke partijen gelieerde vormingsinstituten niet vanuit één politieke visie opereerden (Kamerstukken II 
1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 24). 

217 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 25. 
218 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 25. 
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kwam aan de politieke partijen en er nog altijd sprake was van een dringende nood-
zaak om te bezuinigen. 

De tweede optie, continuering van de huidige situatie, hield in dat de bestaande 
subsidieregelingen zouden worden gehandhaafd, maar dat tegelijkertijd enige niet 
gerechtvaardigde verschillen tussen beide regelingen zouden worden opgeheven. De 
regering vond het bijvoorbeeld onwenselijk dat de Subsidieregeling politiek-weten-
schappelijke instituten wél een koppeling tussen de eigen inkomsten en de maximale 
subsidie kende, en de Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten 
niet.219 Het behoeft geen betoog dat de instituten zelf, die bij de voorbereiding van 
de Nota waren betrokken, het meest voelden voor dit alternatief.220 
 De regering voelde echter voorlopig het meest voor de derde optie. Zij achtte het 
namelijk verdedigbaar dat er een onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds het 
politiek-wetenschappelijke werk en anderzijds het politieke vormings- en scholings-
werk. Het wetenschappelijke werk kwam de kwaliteit van de politieke besluitvorming 
in het parlement ten goede en daarom kon volgens de regering worden volgehouden 
dat de gehele overheid van dat werk profiteerde. Dat was minder evident bij het poli-
tieke vormings- en scholingswerk. Daar ging het toch vooral om partijpolitieke activi-
teiten, vanuit één bepaalde ideologie en ten behoeve van eigen (toekomstig) kader. 
Derhalve kon volgens de regering worden volgehouden dat met de werkzaamheden 
van de politiek-wetenschappelijke instituten in sterkere mate het algemeen belang 
werd gediend en er dus voor de overheid meer reden was om de subsidiëring op dat 
terrein te handhaven.221  

Tenslotte kwam de vraag aan de orde of de subsidiëring van de instituten moest 
worden geregeld in een wet in formele zin. De instituten zelf hadden al aangegeven 
sterk te hechten aan een wettelijke basis voor de subsidiëring.222 De regering was 
daar niet principieel tegen, maar het leek haar wenselijk de discussie met de Kamer 
af te wachten alvorens hierover een definitief standpunt in te nemen.  
 
De partijen in de Tweede Kamer waren duidelijk in hun oordeel over de Nota: stopzet-
ting van de subsidiëring van de politieke instituten – hún instituten – was volstrekt niet 
aan de orde, waarmee de eerste optie verworpen werd. Ook de derde optie, handhaving 
van de subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten en stopzetting van de sub-
sidiëring van politieke vormings- en scholingsactiviteiten, werd resoluut van tafel ge-
veegd. Over de tweede optie, continuering van de huidige situatie, was de Kamer wel 
enthousiast. Zij was tevens van mening dat er een formele wet moest komen waarin de 
subsidiëring van de politiek-wetenschappelijke instituten en de instituten voor vorming 

                                                 
219 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 23 en 25. 
220 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 1. 
221 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 26-27. 
222 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 1 en 28. 
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en scholing zou worden geregeld. In de breed gesteunde motie-Wiebenga/Alders ver-
zocht de Kamer de regering dan ook een wetsvoorstel terzake in te dienen.223 
 
II.5.3  Evaluatie 

 
De regering heeft mijns inziens in de Nota subsidiëring politieke instituten terecht 
betoogd dat het vraagstuk van de subsidiëring van deze instituten, en in het verleng-
de daarvan het vraagstuk van de subsidiëring van politieke partijen, in de eerste 
plaats een beleidsvraagstuk is. Met de erkenning dat politieke partijen en hun institu-
ten werkzaam zijn in het algemeen belang is met andere woorden dus wel een recht-
vaardiging voor overheidssteun gegeven, doch geen verplichting.224 Op dit punt lijkt 
de argumentatie van de regering mij juist. 

Een ander deel van het betoog van de regering heeft mij evenwel minder kunnen 
overtuigen. De stelling dat subsidiëring van politieke partijen nauwelijks denkbaar is 
zonder gelijktijdige erkenning van de publiekrechtelijke status van de politieke par-
tijen en het vaststellen van een partijenwet, werd zonder nadere motivering voor 
waar aangenomen, terwijl het hier toch om een petitio principii gaat. Dat de stelling 
onjuist is, blijkt wel uit de totstandkoming van de zo dadelijk te bespreken Wet sub-
sidiëring politieke partijen in 1999.225 Deze wet bevat wel regels over directe subsi-
dieverlening aan politieke partijen, doch bemoeit zich geenszins met de interne or-
ganisatie van de partijen en kan dan ook moeilijk worden gezien als de Wet op de 
politieke partijen die regering en parlement ongewenst achtten vanwege de mogelij-
ke aantasting van de vrijheid van politieke partijvorming.  

Natuurlijk is dit in zekere zin wijsheid achteraf, maar de regering had de onaan-
nemelijkheid van haar stelling ook in 1984 al kunnen zien. Haar argument dat ande-
re Europese landen die wel een vorm van subsidiëring van politieke partijen kenden, 
over het algemeen ook een – in Nederland als ongewenst beschouwde – wet op de 
politieke partijen kenden, is zwak. Met dit gegeven is immers nog geen enkel causaal 
verband tussen die subsidiëring en de aanwezigheid van een dergelijke wet aange-
toond. Men zou zelfs kunnen betogen dat uit de door de door de regering gegeven 
voorbeelden van West-Duitsland en Oostenrijk eerder blijkt dat de speciale (grond)-
wettelijke status van de politieke partijen in die landen aanleiding is geweest om tot 
subsidiëring over te gaan. Immers, wanneer aan politieke partijen in de wetgeving 
een bepaalde publieke taak wordt toegekend, dan ligt een – op z’n minst gedeeltelijke 
– publieke financiering toch meer voor de hand. Het vervullen van een publieke taak 

                                                 
223 Kamerstukken II 1984/85, 18 543, nr. 3; Handelingen II 1984/85, p. 3953. Alleen de fractie van de SGP 

stemde tegen de motie, die op 12 maart 1985 werd aangenomen. 
224 Aldus ook Boukema 1973, p. 301. 
225 Stb. 1999, 257. Zie paragraaf III.4 e.v. 
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hoeft immers niet louter met contributies van leden en giften van derden te worden 
gefinancierd.226  

Doch daarmee is natuurlijk niet gezegd dat ook het omgekeerde waar is, namelijk 
dat subsidiëring van politieke partijen onvermijdelijk leidt tot een (grond)wettelijke 
regeling van het partijwezen. Temeer niet daar de regering in de Nota ook de situatie 
in Zweden en Denemarken besprak en uit de bespreking daarvan bleek dat deze lan-
den uitgebreide subsidiëring van politieke partijen kenden, doch géén wet op de poli-
tieke partijen. Sterker nog: deze landen kenden (in elk geval ten tijde van het opstel-
len van de Nota) geen enkele overheidscontrole op de besteding van de subsidies en 
geen enkele verplichting tot het openbaar maken van inkomsten en uitgaven!227 
 
Mijn conclusie is dat wederom een mooie gelegenheid om te discussiëren over het hoe 
en waarom van een rechtstreekse subsidie aan politieke partijen ongebruikt is gelaten 
en dat de argumentatie waarom een dergelijke subsidie niet gewenst was terwijl een 
subsidie voor gelieerde instituten dat wél was, niet kan overtuigen. Voorlopig zagen 
regering en parlement echter het meeste heil in het omzetten van de ministeriële sub-
sidieregelingen in een wet in formele zin, een operatie die in de volgende paragraaf aan 
de orde zal komen. 
 
II.6  De Wet subsidiëring politieke instituten die er nooit kwam 
 
De regering gaf gehoor aan de motie-Wiebenga/Alders en diende op 5 mei 1986 een 
voorstel voor een Wet subsidiëring politieke instituten bij de Tweede Kamer in.228 In 
de nu volgende paragraaf zal aan de hand van een aantal thema’s het wetsvoorstel 
besproken worden. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
  
• de gronden voor overheidssubsidiëring;  
• de ontvangers van de subsidies; 
• het aanvullende karakter van de subsidiëring;  
• de mogelijkheid van reservevorming;  
• opschorting en intrekking van de subsidie en tenslotte  

                                                 
226 Artikel 21 lid 1 van het Duitse Grundgesetz bepaalt: “Die Parteien wirken bei der politischen Willens-

bildung des Volkes mit.” Artikel 1 van het Gesetz über die politischen Parteien werkt de ‘Aufgaben’ 
van de politieke partijen vervolgens verder uit. Op de Duitse Grondwet en deze partijenwet zal in pa-
ragraaf VI.3 nog nader worden ingegaan. In het hoofdstuk over Duitsland zal inderdaad blijken dat het 
feit dat politieke partijen een öffentliche Aufgabe hebben vaak wordt genoemd als een van de redenen 
om hen te subsidiëren (zie bijvoorbeeld Schwartmann 1995, p. 24-25). 

227 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 19. Zie ook Elzinga 1982, p. 255-258 en vooral Nassma-
cher 2003, p. 128-133. Laatstgenoemde concludeert dat de besteding van subsidiegelden in Zweden 
geheel aan de partij wordt overgelaten. Er zijn geen regels die voorschrijven voor welke doelen het 
geld mag worden gebruikt en er wordt zelfs niet gecontroleerd of het doel wel politiek is. Ook zijn er 
geen regels over openbaarmaking van giften, verboden giften en grenzen aan verkiezingsuitgaven. 
Nassmachers conclusie is veelzeggend: “Although political parties to a great extent depend on state aid 
for their income, they enjoy great organizational freedom”. 

228 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 1-2. 
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• een punt waarop het wetsvoorstel uiteindelijk zou sneuvelen: de uitsluiting van 
de politieke instituten van in de Eerste Kamer vertegenwoordigde politieke par-
tijen.  

 
De paragraaf wordt afgesloten met een evaluatie van het voorafgaande. 
 
II.6.1  Gronden voor overheidssubsidiëring 

 

In de memorie van toelichting onderschreef de regering het standpunt van de Twee-
de Kamer dat zowel het politiek-wetenschappelijke werk, als ook het politieke scho-
lings- en vormingswerk een belangrijke bijdrage leverden aan het goed functioneren 
van de parlementaire democratie. Juist vanwege het belang van dit werk voor de 
democratie diende de overheid door te gaan met het leveren van een financiële bij-
drage ter bestrijding van de kosten die de politieke instituten ervoor moesten ma-
ken.229 Deze zeer belangrijke bijdrage aan het goede functioneren van de Neder-
landse democratie kon overigens niet verhoeden dat de eerder besproken kortingen 
op de subsidies in het wetsvoorstel door zouden werken. Dit moest volgens de rege-
ring zeker niet worden uitgelegd als een onderwaardering van de taak en functie van 
de politieke instituten. Het was nu eenmaal noodzakelijk dat ook de politieke institu-
ten een bijdrage leverden aan de – met het oog op de financieel-economische situatie 
in het land – onvermijdelijke bezuinigingen. Van een structurele verhoging van het 
beschikbare budget kon dan ook geen sprake zijn.230 Dit leidde tot het nodige gemor 
in de Tweede Kamer, waarbij wederom een vergelijking werd getrokken met de 
bedragen die voor de WRR werden uitgetrokken. En uiteraard wees de regering 
wederom de rechtstreekse vergelijkbaarheid van WRR en politiek-wetenschap-
pelijke instituten van de hand.231 

Later heeft de regering toch een structurele verhoging van de subsidies doorge-
voerd. Dit als gevolg van het amendement-Hermans c.s., dat door de Tweede Kamer 
in het kader van de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 
1988 werd aangenomen.232 Het amendement bewerkstelligde dat de post voor de 
WRR werd verlaagd en die voor de politieke instituten werd verhoogd. De kennelij-
ke bedoeling van het amendement was dat de verhoging zou doorwerken in het 
wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten. De regering koos daarop eieren voor 
haar geld en diende een nota van wijziging in, waarmee de structurele verhoging een 
feit werd.233 
 

                                                 
229 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 2; Handelingen II 1987/88, p. 3840; Handelingen I 1988/89, 

p. 110. 
230 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 7. 
231 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 8; Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 8, p. 1 en 3. 
232 Kamerstukken II 1987/88, 20 200 VII, nr. 18; Handelingen II 1987/88, p. 1807. 
233 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 8, p. 2 en nr. 9. 
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Interessant is, dat naast de bijdrage van de politieke instituten aan het goede functio-
neren van de democratie als grondslag voor de subsidieverlening (het ‘democratie-
argument’) in de Tweede Kamer ook over een andere grondslag is gediscussieerd, 
althans een poging daartoe is gewaagd. Het Tweede-Kamerlid Schutte (GPV) legde 
namelijk een relatie tussen het verlenen van subsidie en het verwezenlijken van 
grondrechten. Daarbij verwees hij naar een preadvies van Hirsch Ballin voor de 
Vereniging voor Administratief Recht234, waarin de stelling werd verdedigd dat in 
een ontwikkelde democratische en sociale rechtsstaat de wezenlijke staatstaken ten 
opzichte van het maatschappelijk middenveld zijn te begrijpen als verwerkelijking 
van grondrechten. Subsidiëring moest in dat licht dan ook gezien worden als gelde-
lijke overheidssteun voor de realisering van grondrechten. Toegespitst op het wets-
voorstel stelde Schutte de vraag aan de orde of de subsidies aan de politieke instituten 
moesten worden gezien als instrumenten om de vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid van politieke vereniging en vergadering te helpen verwerkelijken.235 Schutte 
liet daarbij overigens wel doorschemeren dat hij zelf niet achter het standpunt van 
Hirsch Ballin stond. Zijns inziens stonden klassieke grondrechten en subsidiëring op 
gespannen voet met elkaar. Klassieke grondrechten beoogden immers primair een 
staatsvrije sfeer te garanderen en hieruit was volgens hem geen overheidstaak te 
destilleren om activiteiten die op basis van deze grondrechten werden ontplooid te 
ondersteunen.236 

Minister Van Dijk (CDA) reageerde instemmend op het betoog van Schutte. 
Zijns inziens moesten de subsidies aan de politieke instituten zeker niet gezien wor-
den als instrumenten om de uitoefening van klassieke grondrechten mogelijk te ma-
ken. De mate waarin de Staat geacht kon worden de grondrechten te respecteren 
kon in zijn optiek op geen enkele wijze verbonden worden geacht met het al dan niet 
verstrekken van subsidies of de hoogte van die subsidies. In negatieve zin was er 
echter wel degelijk een verband tussen subsidiëring en klassieke grondrechten, want 
het subsidie-instrument en de daaruit voortvloeiende controle op de besteding van de 

                                                 
234 Hirsch Ballin 1988, p. 16-71, m.n. p. 42. 
235 Handelingen II 1987/88, p. 3815-3816. 
236 Handelingen II 1987/88, p. 3816. Schutte verwees ook naar een reactie van Van der Burg op het pread-

vies van Hirsch Ballin. Ook Van der Burg meende dat klassieke grondrechten en subsidiëring op ge-
spannen voet met elkaar stonden. Vrijheidsrechten beoogden immers de vrijheid van de burger tegen-
over de overheid te garanderen, terwijl subsidiëring diezelfde burger weer afhankelijk maakte van de 
overheid. Aan de subsidiëring waren bovendien vaak voorwaarden verbonden. Daarnaast leerde de 
ervaring dat subsidieverlening altijd wel in enigerlei mate invloed had op het functioneren van de ge-
subsidieerde organisatie. Vaak stemden organisaties hun feitelijke werkzaamheden immers af op de 
subsidiemogelijkheden. Stroomlijning dus. Het zou volgens Van der Burg naïef zijn te denken dat dit 
verschijnsel zich bij de uitoefening van klassieke grondrechten niet voor zou doen. Voorts meende hij 
dat subsidiëring de positie van de functionarissen ten opzichte van de leden zou versterken en dat het 
moeilijk was om de uitoefening van grondrechten te subsidiëren zonder daarbij sommige organisaties 
boven andere te bevoordelen. Dat probleem speelde zijns inziens ook bij het wetsvoorstel subsidiëring 
politieke instituten, omdat op grond daarvan alleen instituten van in de Tweede Kamer vertegen-
woordigde politieke groeperingen werden gesubsidieerd. Zie Van der Burg 1988, p. 530. Dit laatste 
zou later ook in de Eerste Kamer voor problemen zorgen. 
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gelden konden juist wel eens een gevaar opleveren voor de uitoefening van de klassie-
ke grondrechten, in het bijzonder daar waar de uitoefening van die grondrechten zeer 
nauw gekoppeld was aan niet-inmenging van de Staat. Daarom was volgens de minis-
ter een grote mate van behoedzaamheid van de kant van de overheid geboden bij het 
inzetten van het subsidie-instrument. Vandaar ook dat de subsidiëring van de politie-
ke instituten alleen maar aanvullend kon zijn (zie artikel 6, aanhef en sub a van het 
wetsvoorstel) en de controle op de besteding van de gelden een zo klein mogelijk 
rechtmatigheidstoets diende in te houden, die zeker niet mocht verworden tot een 
doelmatigheidscontrole.237 

Het betoog van minister Van Dijk is door de Tweede Kamer niet weersproken. 
Sterker nog: er is überhaupt niet op gereageerd. Voor het betoog van Schutte geldt 
hetzelfde. Hieruit valt af te leiden dat het ‘democratie-argument’ als grondslag voor 
de subsidiëring van politieke instituten werd geaccepteerd (de instituten kregen 
uiteraard weer veel lof toegezwaaid door zowel regering als Tweede Kamer) en het 
‘grondrechten-argument’ werd verworpen, zij het grotendeels impliciet.  
 
II.6.2  Geen rechtstreekse subsidiëring… 

 
Uit artikel 2 j° 1 van het wetsvoorstel blijkt dat de subsidie zou worden verstrekt aan 
een instituut, zijnde een aparte rechtspersoon verbonden aan een politieke groepe-
ring. Directe subsidiëring van politieke partijen was dus nog steeds niet aan de orde. 
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wees de regering erop dat recht-
streekse subsidiëring van politieke partijen in het verleden steeds was afgewezen 
door zowel de regering als het parlement. Tijdens de bespreking van de Nota subsi-
diëring politieke instituten was gebleken dat de Tweede Kamer nog steeds achter dit 
uitgangspunt stond. Daarom was het uitgangspunt gehandhaafd in het wetsvoorstel 
subsidiëring politieke instituten.238 

Deze redenering werd niet door iedereen kritiekloos overgenomen.239 De rege-
ring kwam daarop met een meer inhoudelijk betoog. Het antwoord op de vraag 
waarom niet moest worden overgegaan tot rechtstreekse subsidiëring van politieke 
partijen moest volgens haar gezocht worden in de staatkundige ontwikkeling van 
Nederland en de positie van de politieke partijen daarin. Het vrij algemeen gedeelde 
verzet tegen rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen was in de optiek van de 
regering met name ingegeven door de overweging dat overheidssubsidiëring de 
onafhankelijkheid van de politieke wilsvorming in gevaar zou kunnen brengen. Bo-
vendien zou rechtstreekse subsidiëring het gevaar kunnen inhouden dat de bestaan-

                                                 
237 Handelingen II 1987/88, p. 3840-3841. Zie over de discussie tussen Schutte en minister Van Dijk ook 

Jansen 1991, p. 22. 
238 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 3. 
239 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van de fractie van D66, te vinden in Kamerstukken II 1986/87, 19 

508, nr. 4, p. 4. De fractie van de PvdA vond ‘nog steeds niet dat dat (= subsidiëring van politieke par-
tijen) onmiddellijk zou moeten gebeuren’ en dat terughoudendheid geboden was, maar was wel van 
mening over het vraagstuk nooit echt discussie gevoerd was. Zie Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 
4, p. 2 en Handelingen II 1987/88, p. 3817. 
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de partijpolitieke verhoudingen bestendigd werden. Dat was niet juist, want de om-
vang van de kiezersgunst, onder meer blijkende uit actieve steun vanuit het particu-
liere initiatief, diende primair deze verhoudingen te bepalen. Naar de stellige over-
tuiging van de regering hadden deze in het verleden maatgevende overwegingen om 
niet tot rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen over te gaan, nog immer 
niet aan kracht ingeboet.240 De Tweede Kamer kon met deze uitleg leven of stemde 
er van harte mee in.241 
 
II.6.3  … maar subsidiëring van instituten die werkzaam zijn ten behoeve van een politie-

ke groepering 

 
De subsidie kwam dus niet rechtstreeks ten goede aan de politieke partijen, maar 
werd verstrekt aan met de politieke partijen verbonden instituten, zoals reeds ge-
schiedde op basis van de bekende ministeriële regelingen. Krachtens artikel 1 van 
het wetsvoorstel ging het bij een instituut om ‘een rechtspersoon, die krachtens zijn 
doelstelling hetzij uitsluitend of in hoofdzaak wetenschappelijke arbeid verricht, 
hetzij zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met politieke vormings- en scho-
lingactiviteiten, ten behoeve van een politieke groepering’. Deze bepaling riep in de 
beide Kamers en ook bij de Raad van State een aantal vragen op. 
 In de eerste plaats vroegen sommigen zich af waarom geen definities van de 
begrippen ‘wetenschappelijke arbeid’ en ‘politieke vormings- en scholingsactivitei-
ten’ in het wetsvoorstel waren opgenomen. De gedachte achter deze vraag is duide-
lijk: de overheid diende wel goed te overdenken wat zij precies ging subsidiëren. De 
Raad van State wees er in dit verband op dat in artikel 2 van de geldende Subsidiere-
geling politieke vormings- en scholingsactiviteiten wél definities waren opgenomen, 
doch dat deze voor wat betreft het onderhavige wetsvoorstel verplaatst waren naar 
de memorie van toelichting.242 Volgens de regering was het minder wenselijk om de 
in de memorie van toelichting opgenomen opsomming van activiteiten over te heve-
len naar het wetsvoorstel zelf. Met de opsomming beoogde zij naar eigen zeggen 
slechts aan te geven wat feitelijk de afgelopen jaren onder ‘wetenschappelijke arbeid’ 
en ‘politieke vormings- en scholingsactiviteiten’ was verstaan. De opsomming was 
zeker niet bedoeld om de begrippen strak af te bakenen en de regering achtte het 
geenszins uitgesloten dat binnen het kader van de doelstellingen van de politieke 
instituten andere en nieuwe activiteiten tot ontwikkeling zouden komen, die zeer 
wel onder de genoemde begrippen konden worden opgenomen.243  

Derhalve bleef de ‘definitie’ van ‘politieke vormings- en scholingsactiviteiten’ in 
de memorie van toelichting staan (deze was woordelijk gelijk aan die in de ministeri-

                                                 
240 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 4; Handelingen II 1987/88, p. 3840. 
241 Zo bijvoorbeeld de Tweede-Kamerfractie van de VVD, die meende dat door rechtstreekse subsidië-

ring een ‘ongezonde verhouding’ tussen de partijen en de overheid zou kunnen ontstaan. Zie Hande-
lingen II 1987/88, p. 3814. Zie ook Jansen 1991, p. 22. 

242 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, B, p. 3. 
243 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, B, p. 3. 
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ele subsidieregeling) en hetzelfde gold voor de definitie van ‘wetenschappelijke ar-
beid’.244 Daaronder kon onder meer worden verstaan: 

 
a. het onderzoeken, vanuit een bepaalde politieke denkwijze, van vraagstukken van 

maatschappelijk belang, in het bijzonder die van staatkundige, sociale, economi-
sche of juridische aard; zulk onderzoek te bevorderen en omtrent zodanige 
vraagstukken van voorlichting te dienen; 

b. het wetenschappelijk voorbereiden en het doen uitgeven van geschriften en rap-
porten; 

c. het leveren van bijdragen tot standpuntbepalingen binnen een bepaalde politieke 
denkwijze of politieke groepering.245  

 
In de Eerste Kamer vroeg de fractie van het CDA zich af of de door de regering ge-
kozen weg nu wel zo’n gelukkige was. De memorie van toelichting was immers op 
geen enkele wijze juridisch bindend, terwijl de wet waarmee uiteindelijk gewerkt 
moest worden dat wel was. En daarin ontbraken definities die de wet toch zouden 
verduidelijken.246 In reactie hierop gaf de regering wederom aan dat de begrippen 
niet strak konden worden afgebakend en dat in de toekomst mogelijkerwijs ook 
andere, nu nog niet opgenomen activiteiten tot de doelstelling van een instituut zou-
den kunnen worden gerekend. Daaraan voegde zij toe dat het opnemen van een 
definitie van de begrippen in de wet het gevaar met zich meebracht dat de subsidie-
verstrekker, de minister van Binnenlandse Zaken dus, inhoudelijk moest gaan be-
oordelen of nieuwe werkzaamheden, die niet in de definitie waren opgenomen, niet 
strijdig waren met doel- en werkzaamheid van een instituut. De minister zou zich 
dan op partijpolitiek terrein moeten begeven en een inhoudelijke toetsing moeten 
verrichten. Volgens de regering was dat zeer ongewenst. Bovendien bleef de memo-
rie van toelichting een belangrijke bron bij interpretatiegeschillen over de wet.247 

Het blijft na het lezen van de argumentatie van de regering een raadsel waarom 
destijds dan wel een definitie van ‘politieke vormings- en scholingsactiviteiten’ in de 
gelijknamige subsidieregeling is opgenomen en waarom die definitie vervolgens al 
die jaren is gehandhaafd. Daar zou dan toch ook het gevaar van inhoudelijke toetsing 
door de overheid op de loer moeten hebben gelegen. Bovendien zou mijns inziens 
het hele probleem zijn opgelost wanneer in het wetsvoorstel gekozen was voor een 
niet-limitatieve opsomming van activiteiten en was aangegeven dat onder ‘weten-
schappelijke arbeid’ en ‘politieke vormings- en scholingsactiviteiten’ onder meer 
moest worden verstaan etc. etc. Zo stond het trouwens ook in de Subsidieregeling 
politieke vormings- en scholingsactiviteiten en in de memorie van toelichting zelf. 
Op deze wijze zouden toekomstige activiteiten, waaraan bij indiening van het wets-

                                                 
244 De lezer herinnere zich dat een omschrijving van het begrip in de Subsidieregeling politiek-

wetenschappelijke instituten ontbrak. 
245 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 8. 
246 Kamerstukken I 1987/88, 19 508, nr. 210a, p. 1. 
247 Kamerstukken I 1987/88, 19 508, nr. 210b, p. 2. Vgl. Hirsch Ballin 1988, p. 56. 
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voorstel nog niet was gedacht, al bij voorbaat gedekt zijn. Het heeft echter niet zo 
mogen zijn. 
 
In de tweede plaats merkte de fractie van de SGP op dat ook van het begrip ‘politieke 
groepering’ geen definitie in het wetsvoorstel was opgenomen. Namens deze fractie 
vroeg de heer Van den Berg zich af of het niet de voorkeur verdiende een dergelijke 
definitie in artikel 1 op te nemen.248 Ook dat achtte de regering ongewenst. Bewust 
was niet omschreven wat onder een ‘politieke groepering’ moest worden verstaan, 
want ‘daarmee zou de regering in het wetsvoorstel als het ware criteria hebben moe-
ten neerleggen om de vraag te beantwoorden, wat in Nederland een politieke groe-
pering is en wat niet’, aldus minister Van Dijk in de Tweede Kamer.249 Gekozen was 
daarom voor een andere oplossing. Wanneer een ‘groepering, partij of welke aard 
van groepering ook’ erin zou slagen zetels in de Tweede Kamer te verwerven en 
daarop een ondersteunend politiek instituut zou aanwijzen, dan zou dat instituut in 
aanmerking komen voor subsidie. Aldus behoefde de regering zich niet te verdiepen 
in de vraag wat in Nederland eigenlijk een politieke groepering was. Kortom: als een 
bepaalde entiteit wat zetels in de Tweede Kamer heeft behaald, dan is zij klaarblijke-
lijk een politieke groepering! 
 
Tenslotte valt op dat het wetsvoorstel alleen zag op politiek-wetenschappelijke insti-
tuten en instituten voor politieke scholing en vorming. De subsidiëring van politieke 
jongerenorganisaties, die sinds 1 januari 1976 plaatsvond (zie paragraaf II.8), was 
buiten het voorstel gehouden en hetzelfde gold voor organisaties en projecten op het 
terrein van de emancipatie. De regering motiveerde deze bewuste keuze met het 
nogal vage argument dat ‘dergelijke vormen van op (concrete) activiteiten gerichte 
subsidiëring250 zich niet goed op één lijn laten stellen met de (meer algemene) subsidi-
ering van politiek-wetenschappelijke instituten en instituten voor politieke vormings- 
en scholingsactiviteiten ten behoeve van politieke groeperingen’. Bovendien was de 
subsidiëring van politieke jongerenorganisaties en emancipatieprojecten ingebed in 
respectievelijk het jeugdbeleid (dat viel onder het ministerie van WVC, voorheen 
CRM) en het emancipatiebeleid (dat viel onder het ministerie van Sociale Zaken), 
zodat de regering geen reden zag deze vormen van subsidiëring uit een samenhan-
gend sectorbeleid te lichten en onder te brengen in het wetsvoorstel subsidiëring 
politieke instituten.251 
 Deze opstelling kwam de regering op de nodige kritiek te staan. De Raad van 
State was van mening dat onvoldoende was aangetoond dat er bezwaren bestonden 
tegen harmonisatie van de subsidieregelingen voor respectievelijk politiek-weten-

                                                 
248 Handelingen II 1987/88, p. 3821-3822. 
249 Handelingen II 1987/88, p. 3842. 
250 Op dat moment geschiedde de subsidiëring van politieke jongerenorganisaties op basis van jaarlijks 

aan te leveren programma’s van werkzaamheden, die door de minister van CRM (later WVC) moes-
ten worden goedgekeurd. Zie paragraaf II.8. 

251 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 2. 

65



OVERHEIDSSUBSIDIËRING VAN POLITIEKE PARTIJEN DEEL I: INDIRECTE SUBSIDIËRING 

 

schappelijke instituten, instituten voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten 
en politieke jongerenorganisaties. Deze regelingen waren naar het oordeel van de 
Raad nauw met elkaar verbonden en het plan van de regering om er twee te laten 
voortbestaan in de vorm van een formele wet, terwijl de derde een ministeriële rege-
ling bleef, behoefde naar zijn oordeel dan ook nadere motivering.252 Ook diverse 
kamerfracties vonden de redenen die de regering aanvoerde wel erg mager.253 

De regering verweerde zich tegen deze kritiek met een beroep op een amende-
ment-Kamp/Dijkstal, dat tijdens de parlementaire behandeling van de Welzijnswet 
was ingediend.254 Dit amendement had voorgesteld om politieke jongerenorganisa-
ties buiten de werkingssfeer van de Welzijnswet te houden, maar was door de 
Tweede Kamer verworpen. Derhalve vielen politieke jongerenorganisaties nu als 
gevolg van een beslissing van de Kamer binnen de Welzijnswet.255 Of zoals minister 
Van Dijk het uitdrukte: “Ik heb te maken met een uitspraak van de Kamer dat dit 
werk hoort onder de Welzijnswet en niet onder het wetsvoorstel subsidiëring van 
politieke instituten. Dat heb ik als een gegeven te aanvaarden.”256 

De regering voerde bovendien het volgende aan: als niet het jeugdbeleid als het 
bindende kader van de subsidiëring van de politieke jongerenorganisaties zou wor-
den gezien, maar het onderhavige wetsvoorstel, dan zou de principiële vraag gesteld 
moeten worden of de werkzaamheden ten behoeve van politieke vorming en scho-
ling van jongeren niet volledig in de werkzaamheden van de politieke vormings- en 
scholingsinstituten geïntegreerd moesten worden. Daar was de regering geen voor-
stander van, zonder overigens aan te geven waarom niet.257 Dat bracht de fractie van 
de RPF weer tot de vraag wat er eigenlijk voor bezwaren tegen een dergelijke inte-
gratie konden worden aangevoerd.258 De regering antwoordde dat zij op zichzelf 
geen bezwaren tegen integratie had – politieke partijen hadden de vrijheid om daar-
toe desgewenst over te gaan – maar dat naar haar mening bij het werk van de politie-
ke jongerenorganisaties duidelijk de invalshoek van het jeugdbeleid prevaleerde. Dat 
rechtvaardigde dat er twee aparte geldstromen waren: één voor de subsidiëring van 
de vormings- en scholingsinstituten en één de politieke jongerenorganisaties.259 

Voorgaande argumentatie van de regering roept uiteraard vragen op. Dat twee 
aparte geldstromen gerechtvaardigd zijn wil immers niet zeggen dat dús ook ge-
rechtvaardigd is dat de ene geldstroom bij wet in formele zin geregeld is en de ande-
re bij ministeriële regeling, noch dat de ene geldstroom bij het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken vandaan komt en de andere bij het ministerie van WVC. Daar 

                                                 
252 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, B, p. 1-2. 
253 Zie bijvoorbeeld de opmerkingen van PvdA en VVD, Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 4, p. 3. 
254 Kamerstukken II 1986/87, 18 957, nr. 53. Zie ook hierna paragraaf II.8.4. 
255 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 2. 
256 Handelingen II 1987/88, p. 3845. Het amendement-Kamp/Dijkstal was een kleine week voordat de 

Tweede Kamer het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten vaststelde, 
verworpen. 

257 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 3. 
258 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 6, p. 5. 
259 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 8, p. 6. 
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komt nog bij dat de regering zelf toegaf dat politieke jongerenorganisaties activitei-
ten ontplooiden die gelijkenis vertoonden met de activiteiten van de politieke vor-
mings- en scholingsinstituten, dus er waren ook best redenen om de twee subsidie-
stromen samen te laten smelten.260 Maar het mocht niet zo zijn. De fractie van de 
VVD sputterde nog wel behoorlijk tegen en noemde de argumenten van de regering 
‘uitermate zwak’, maar tot een amendement om de subsidiëring van politieke jonge-
renorganisaties wél onder het wetsvoorstel te brengen is het niet gekomen. Dat is ook 
wel begrijpelijk gezien het lot van het eerder genoemde amendement-Kamp/Dijkstal, 
dat eveneens van de VVD-fractie afkomstig was.261 
 
II.6.4  Het aanvullende karakter van de subsidiëring 

 
Volgens de regering kwam het door de politieke instituten verrichte werk primair 
ten goede aan de politieke groeperingen waaraan die instituten gelieerd waren. Ui-
teraard kwam dit werk ook ten goede aan het functioneren van de parlementaire 
democratie en was het verrichten ervan dientengevolge in het algemeen belang – 
deze overweging was zelfs de grond om tot subsidiëring over te gaan – maar toch 
stond in de optiek van de regering voorop dat in de eerste plaats de politieke partijen 
zelf profiteerden. Derhalve kon de subsidiëring van de kant van de overheid enkel 
een aanvullend karakter hebben. Dat moest dan ook het uitgangspunt van de Wet 
subsidiëring politieke instituten zijn.262 
 De regering koos dientengevolge bewust voor een systeem van matching funds 
met betrekking tot beide soorten instituten. Voor zowel de politiek-wetenschappe-
lijke instituten als voor de instituten voor politieke vorming en scholing gold dus dat 
de maximale subsidie werd gekoppeld aan de eigen inkomsten van de instituten (ar-
tikel 6, aanhef en sub a). In de Nota subsidiëring politieke instituten had de regering 
al betoogd dat het niet te verdedigen was dat de Subsidieregeling politiek-weten-
schappelijke instituten wél een koppeling tussen de eigen inkomsten van het insti-
tuut en de maximale subsidie kende, en de Subsidieregeling politieke vormings- en 
scholingsactiviteiten niet. Zij had dan ook aangegeven dat als de beide regelingen 
zouden blijven bestaan, in elk geval dít niet-gerechtvaardigde verschil zou moeten 
verdwijnen.263 Het verschil was in de ogen van de regering met name daarom niet 

                                                 
260 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 2. Zie ook Elzinga 1982, p. 266-267. Boonstra had al in zijn 

dissertatie uit 1980 de stelling verdedigd dat het politieke jongerenwerk moest worden gezien als 
vormings- en scholingswerk van politieke partijen. Hij meende dat er dan ook onvoldoende argumen-
ten waren om de subsidiëring van dit werk bij CRM onder te brengen terwijl de verantwoordelijkheid 
voor de subsidiëring van het politieke vormings- en scholingswerk bij Binnenlandse Zaken lag. Zijns 
inziens was het beter geweest in de subsidieregeling voor vormings- en scholingsactiviteiten een bepa-
ling op te nemen dat een gedeelte van de subsidie besteed moest worden aan het werk met jongeren. 
Zie Boonstra 1980, p. 192-193. 

261 Handelingen II 1987/88, p. 3814 en 3849. 
262 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 4. 
263 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2, p. 23 en 25. Zie voor het ontstaan van dit verschil paragraaf 

II.4.2. 
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gerechtvaardigd omdat het op grond van de geldende Subsidieregeling politieke vor-
mings- en scholingsactiviteiten mogelijk was dat de overheid meer dan de helft (nl. 
70%) van de kosten van het vormings- en scholingswerk betaalde. Daardoor kwam 
het aanvullende karakter van de subsidiëring niet tot zijn recht en verdween de pri-
maire verantwoordelijkheid van de politieke partijen naar de achtergrond. De re-
gering achtte het dan ook verstandiger aansluiting te zoeken bij de Subsidieregeling 
politiek-wetenschappelijke instituten.264 
 
De opvattingen van de regering zijn niet onbestreden gebleven. De fractie van de 
PPR was bijvoorbeeld bang dat door het systeem van matching funds met name de 
scholingsinstituten van kleinere politieke partijen in de problemen zouden komen. 
Dergelijke instituten hadden immers nauwelijks mogelijkheden om zelfstandig in-
komsten te verwerven en het was volgens de PPR te verwachten dat de partijen zelf 
niet in staat zouden zijn om voldoende middelen vrij te maken voor het vormings- 
en scholingswerk. Dat zou betekenen dat dit werk op den duur bij de kleinere partij-
en zou verdwijnen. Een en ander was uiteraard niet bevorderlijk voor het goede 
functioneren van de parlementaire democratie.265 
 Ook de fractie van D66 was kritisch. Zij achtte een eigen bijdrage van tenminste 
50% niet per definitie juist. Met het werk van de instituten was immers – dat onder-
schreef ook de regering – een groot algemeen belang gediend, te weten de kwaliteit 
van de politieke besluitvorming en van het openbaar bestuur.266 De fractie wees er 
bovendien op dat veel van de instituten – terecht – terughoudend waren bij het aan-
nemen van bijdragen van bedrijven en dat veel bedrijven eveneens terughoudend 
waren om politiek georiënteerde activiteiten te ondersteunen. Wanneer de politieke 
instituten door het systeem van matching funds dus feitelijk gedwongen zouden wor-
den de eigen inkomsten te verhogen, dan zouden zij in de problemen kunnen ko-
men.267 

De regering pareerde deze kritiek door erop te wijzen dat de instituten tot het 
particuliere initiatief behoorden. Dat bracht met zich mee dat het essentieel was dat 
een instituut in belangrijke mate steun ondervond van ‘degenen die zich op de be-
treffende politieke groepering oriënteren en door middel van financiële bijdragen 
het werk van het instituut van de eigen groepering in stand houden’. Kortom: de 
instituten dienden in belangrijke mate (financiële) steun te ondervinden van de politie-
ke partijen waaraan zij gelieerd waren en van de leden en donateurs-sympathisanten 
daarvan. De rol van de overheid diende slechts een aanvullend karakter te hebben. Met 

                                                 
264 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 4. 
265 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 4, p. 8. 
266 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 4, p. 9. 
267 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 6, p. 2-3. Het is niet geheel duidelijk of de fractie hiermee bedoel-

de dat er überhaupt geen alternatieve financieringsbronnen waren óf dat het systeem van matching 
funds de instituten in de armen van het bedrijfsleven zou drijven. Overigens is de wens om dat te voor-
komen een veelgehoord argument om tot overheidssubsidiëring over te gaan (zie bijvoorbeeld het be-
toog van Boukema in paragraaf II.2.2). De redenering is dan dat overheidssubsidiëring misschien on-
gewenst is, maar dat financiering door het bedrijfsleven nog veel erger is. 
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het vragen van een eigen bijdrage van ten minste 50% werd in de optiek van de rege-
ring het meest recht gedaan aan het uitgangspunt dat de instituten zelf, c.q. de poli-
tieke partijen zelf primair voor de financiering verantwoordelijk waren.268  
   
II.6.5  Reservevorming 

 
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel hebben diverse fracties 
zich afgevraagd of het niet wenselijk was om de instituten toe te staan tot op zekere 
hoogte gelden af te zonderen om aldus reserves te vormen. Op die manier zouden 
programma’s voor de langere termijn beter mogelijk worden.269 Minister Van Dijk 
liet namens de regering weten daar niets voor te voelen: “Reservevorming uit de 
subsidiegelden in zijn algemeenheid wijs ik af.”270  
 De Tweede-Kamerleden Dijkstal en Wiebenga (VVD) waren niet overtuigd door 
dit niet verder gemotiveerde standpunt en zij dienden dan ook een amendement in 
om reservevorming mogelijk te maken. Aan artikel 2 zou een tweede lid moeten 
worden toegevoegd, inhoudende dat tot de in het eerste lid bedoelde uitgaven mede 
werd gerekend een bedrag van ten hoogste één tiende deel van de toe te kennen 
subsidie, ter vorming van een reserve.271 Dijkstal motiveerde dit amendement door 
erop te wijzen dat het voor een behoorlijke bedrijfsvoering gewenst was dat institu-
ten de mogelijkheid werd geboden een bepaald bedrag te reserveren voor grote 
uitgaven die in de komende jaren moesten worden gedaan.272 Minister Van Dijk 
toonde zich zeer ongelukkig met het amendement, dat naar zijn mening duidelijk 
afweek van de bedoeling van het wetsvoorstel. De subsidie was immers bedoeld als 
financiële bijdrage aan daadwerkelijke uitgaven in verband met daadwerkelijke acti-
viteiten, en niet voor het opbouwen van een aardig vermogen door de instituten.273 
Het amendement werd dan ook door de minister ontraden.274 Tevergeefs, want het 
werd op 10 mei 1988 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangeno-
men.275 
 
II.6.6  Opschorting en intrekking van de subsidie 

 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten bleek 
duidelijk dat artikel 15 voor veel Kamerleden een steen des aanstoots was. Dat was 
ook niet verwonderlijk, want de daarin neergelegde bepaling over opschorting van 
de subsidiëring ging wel érg ver. Artikel 15 bepaalde dat indien het Openbaar Mi-
nisterie een vordering instelde tot ontbinding van een gesubsidieerd instituut we-

                                                 
268 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 9-10; Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 8, p. 4. 
269 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 4, p. 11. 
270 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 14. 
271 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 11. 
272 Handelingen II 1987/88, p. 3815. 
273 Handelingen II 1987/88, p. 3847-3848. 
274 Handelingen II 1987/88, p. 3848. 
275 Handelingen II 1987/88, p. 3859. 
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gens strijd van het doel of de werkzaamheid van dat instituut met de openbare 
orde, de subsidieverlening werd opgeschort. Het enkele instellen van een vordering 
door het Openbaar Ministerie was voor opschorting dus al voldoende.  

Ook de regering erkende dat het om een ingrijpende maatregel ging. Haar uit-
gangspunt was dan ook dat politieke partijen en hun instituten zich vrij moesten 
kunnen uiten en vrij moesten kunnen functioneren. De overheid diende zich daarom 
in beginsel te onthouden van een inhoudelijke beoordeling van hun activiteiten en 
zich in het kader van de subsidiëring neutraal op te stellen.276 Op dit uitgangspunt 
waren echter uitzonderingen. Indien doel of werkzaamheid van een instituut in strijd 
met de openbare orde kwamen, dan kon de overheid niet afzijdig blijven, aldus de 
regering. Het ging in dergelijke gevallen immers om handelingen die inbreuk maak-
ten op de grondvesten van de rechtsstaat. Als een instituut derhalve ontbonden werd 
op vordering van het OM, dan hield de subsidiëring op, ook zonder artikel 15 van 
het wetsvoorstel. Er was in een dergelijk geval immers geen te subsidiëren rechts-
persoon meer. 

Echter, ook voorafgaand aan de rechterlijke uitspraak tot ontbinding moest vol-
gens de regering opschorting van de subsidie mogelijk zijn, aangezien het ging om 
activiteiten die mogelijk277 inbreuk maakten op de grondvesten van de rechtsstaat. 
Het leek de regering niet wenselijk om voor zo’n geval aan de minister van Binnen-
landse Zaken (het subsidieverlenende orgaan) de bevoegdheid toe te kennen te be-
slissen over opschorting van de subsidie. Dat zou niet stroken met het eerder ge-
noemde beginsel dat de overheid zich diende te onthouden van een inhoudelijke 
beoordeling van de activiteiten van politieke partijen en hun instituten en zich in het 
kader van de subsidiëring neutraal diende op te stellen. Daarom kon volgens de 
regering de opschorting van de subsidie het beste gekoppeld worden aan de proce-
dure die kon278 leiden tot beëindiging van de subsidiëring. 
 De regering had nog een tweede argument waarom artikel 15 noodzakelijk was. 
Dit argument was ontleend aan het Internationaal Verdrag inzake Uitbanning van 
alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR)279, waarbij ook Nederland partij was 
(en is). Op grond van artikel 2 lid 1 sub b van dit verdrag was en is Nederland ver-
plicht om rassendiscriminatie, ongeacht de personen of organisaties die deze toe-
passen, niet aan te moedigen, te verdedigen of te steunen. Wanneer in redelijkheid 
gesteld kon worden dat een door de overheid gesubsidieerd politiek instituut zich 
schuldig maakte aan rassendiscriminatie, dan betekende dat dat de overheid feitelijk 
steun verleende aan die discriminatie, hetgeen het IVUR verbood. Vanaf dát mo-
ment diende de overheid zich dan ook van elke vorm van steun te onthouden. Der-

                                                 
276 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 5. De regering spreekt zelfs van ‘het beginsel dat de overheid 

zich bij de subsidieverlening dient te onthouden van een inhoudelijke beoordeling van deze activitei-
ten’. 

277 Met de nadruk op ‘mogelijk’. Juist het feit dat een concrete inbreuk op de grondvesten van de rechts-
staat nog niet was vastgesteld door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, bracht opstand bij een 
groot deel van de Tweede-Kamerfracties teweeg. 

278 Met weer de nadruk op ‘kon’. 
279 Trb. 1966, 237. 
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halve dwongen (ook) verdragsverplichtingen tot introductie van een regeling zoals 
neergelegd in artikel 15, aldus de regering.280 
 
Met de verwijzing naar artikel 2 IVUR is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor 
opname van artikel 15 in het wetsvoorstel gegeven: de wens om de instituten van 
racistische politieke partijen aan te pakken. Bij de verkiezingen van 8 september 
1982 behaalde de extreemrechtse Centrumpartij namelijk één zetel, waarmee de 
Tweede Kamer weer een politieke partij in haar midden had die racisme en xenofo-
bie niet schuwde.281 Het behalen van deze ene zetel bracht met zich mee dat de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau Centrumpartij op grond van de Subsidierege-
ling politiek-wetenschappelijke instituten recht had op subsidie voor haar activitei-
ten. Daaromtrent ontstond in het jaar 1984 een behoorlijke rel toen een onbekend 
gebleven derde de concept-nota ‘Nederland voor de Nederlanders’ aan een verslag-
gever van de VARA toespeelde, die op zijn beurt het rapport in de publiciteit bracht. 
Dit rapport, geschreven door de voorzitter van het bestuur van het Wetenschappe-
lijk Bureau, verdedigde kort gezegd de stelling dat het beleid van de Nederlandse 
overheid ten aanzien van etnische minderheden een schandelijke inbreuk op de 
rechten van de autochtone bevolking vormde en dat autochtone Nederlanders dien-
tengevolge een beroep konden doen op noodweer ter rechtvaardiging van geweld 
tegen buitenlanders.  

Het rapport leidde tot een civiele procedure van de Anne Frank Stichting tegen 
het Wetenschappelijk Bureau282, maar ook tot een kort geding tegen de Staat, aange-
spannen door een aantal minderhedenorganisaties. Zij voerden aan dat de Staat 
jegens hen onrechtmatig handelde door in strijd met onder meer artikel 2 lid 1 sub b 
IVUR subsidie te verstrekken aan het Wetenschappelijk Bureau terwijl dit politiek-
wetenschappelijke instituut zich schuldig maakte aan rassendiscriminatie. De Presi-
dent van de Rechtbank Den Haag verklaarde de eisende partijen niet-ontvankelijk in 
hun vordering en kwam aan een inhoudelijke behandeling van de zaak dus niet 
toe.283 Het lijkt mij aannemelijk dat de gebeurtenissen rond het Wetenschappelijk 
Bureau van de Centrumpartij mede redengevend zijn geweest voor opname van 
artikel 15 in het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten. 
 

                                                 
280 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 5-7. 
281 Bosmans 1999, p. 131. De zetel werd bezet door het kamerlid Janmaat. Deze werd in 1984 uit de 

partij gezet, maar weigerde zijn zetel op te geven en richtte met medestanders de Centrumdemocraten 
op. 

282 Zie Pres. Rb. Amsterdam 10 mei 1984, KG 1984, 165 en Hof Amsterdam 13 september 1984, NJ 
1985, 409. 

283 Pres. Rb. Den Haag 28 september 1984, AB 1985, 275. De President oordeelde dat een brief van de 
minister van Binnenlandse Zaken aan de eisende partijen moest worden aangemerkt als een weigering 
om tot stopzetting van de subsidiëring van het Wetenschappelijk Bureau over te gaan voordat het ge-
rechtelijk vooronderzoek in de zaak van het concept-rapport zou zijn afgerond. Volgens de President 
was hier sprake van een op grond van de Wet Arob voor beroep vatbare beschikking, waartegen de ei-
sende partijen voorlopige voorziening hadden kunnen vragen bij de Voorzitter van de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State. 
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Niettegenstaande de goede bedoelingen van de regering, stuitte haar standpunt in de 
Tweede Kamer op veel kritiek.284 Een aantal fracties vond het onaanvaardbaar dat 
nog voordat enige rechterlijke uitspraak was gedaan, reeds een maatregel ten uitvoer 
zou worden gelegd die de facto het einde van het politieke instituut zou kunnen 
betekenen. In reactie hierop onderschreef de regering de stelling dat in een rechts-
staat de rechter diende vast te stellen of in een concreet geval sprake was van rassen-
discriminatie. Niettemin was zij van mening dat als pas ná een onherroepelijke uit-
spraak van de rechter in de subsidie kon worden ingegrepen, de situatie kon ont-
staan dat de overheid gedwongen werd gedurende lange tijd in strijd met het IVUR 
feitelijk steun te verlenen aan rassendiscriminatie.285 Daarom meende zij dat artikel 
15 niet gemist kon worden.  

Deze redenering aan de hand van het IVUR is wat merkwaardig en in elk geval 
onvolledig, want de artikelen 2:15 en 2:16 BW (oud) zagen net als het huidige artikel 
2:20 BW op ontbinding van een rechtspersoon wegens strijd van doel of werkzaam-
heid van die rechtspersoon met de openbare orde en onder dat begrip viel en valt 
veel meer dan alleen rassendiscriminatie.286 Handhaving van artikel 15 kon dan ook 
eigenlijk niet verdedigd worden op grond van artikel 2 lid 1 sub b IVUR alleen. Nog 
afgezien van de vraag of het Verdrag daadwerkelijk vereiste wat de regering beweer-
de, had het artikel dan louter moeten zien op een vordering tot ontbinding wegens 
vermeende rassendiscriminatie en niet op het veel bredere ‘strijd met de openbare 
orde’.287 
 
Veel Tweede-Kamerfracties vroegen zich af of artikel 15 van het wetsvoorstel zich 
wel verdroeg met de uitgangspunten van de rechtsstaat. Zo ontstond dus een enigs-
zins merkwaardige situatie, aangezien de regering nu juist had betoogd dat artikel 15 
geïntroduceerd was ter bescherming van de grondvesten van diezelfde rechtsstaat. 
De Tweede Kamer stond geenszins alleen in haar opvattingen. Zij kon verwijzen 
naar een reactie van het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten 
(NJCM) op het wetsvoorstel, waarin werd geconstateerd dat de voorgestelde rege-
ling op gespannen voet stond met onder andere het presumptio innocentiae-beginsel, 
oftewel het beginsel dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Volgens 
een aantal kamerleden kon pas in redelijkheid gesteld worden dat sprake was van 

                                                 
284 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 4, p. 9-11. 
285 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 13. 
286 Bijvoorbeeld het gebruik van geweld of bedreiging daarmee, het stelselmatig niet afdragen van pre-

mies en frauderen, ongerechtvaardigde aantasting van de vrijheid van anderen of van de menselijke 
waardigheid, het weerstreven van rechterlijke uitspraken en zelfs het heulen met vreemde mogendhe-
den die het Nederlandse volk zouden willen onderdrukken. Zie Kamerstukken II 1984/85, 17 476, nr. 
5, p. 3. Zie ook Handelingen II 1987/88, p. 3819 en 3822. 

287 In artikel 16 van de latere Wet subsidiëring politieke partijen (zie hierna paragraaf III.4) zou worden 
neergelegd dat de aanspraak op subsidie verviel wanneer de politieke partij op grond van de artikelen 
137c, d, e, f, of g, of artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht was veroordeeld tot een on-
voorwaardelijke geldboete. Deze artikelen zien specifiek op discriminatoire delicten. In artikel 16 
Wspp wordt dus wel altijd een rechterlijke uitspraak vereist voordat in de subsidiëring kan worden in-
gegrepen. 
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rassendiscriminatie door een politiek instituut, wanneer de rechter uitspraak had 
gedaan. In hun optiek kon dus pas na een rechterlijk vonnis in de subsidiëring van de 
instituten worden ingegrepen.288 

De regering deelde deze kritiek niet. Volgens haar was van strijd met het pre-
sumptio innocentiae-beginsel geen sprake omdat artikel 6 lid 2 EVRM, waarnaar het 
NJCM had verwezen, niet van toepassing zou zijn op de procedure ex artikel 
2:15/2:16 BW. Deze procedure zou volgens de regering namelijk niet zijn aan te 
merken als een ‘vervolging wegens een strafbaar feit’. Een nogal formalistische stel-
ling die geen rekening houdt met het gegeven dat rechtsbeginselen (die dikwijls 
ongeschreven en daardoor amorf zijn) vaak een veel bredere strekking hebben dan 
een pure wets- of verdragstekst. Voorts meende de regering dat de stelling dat pas in 
de subsidiëring van instituten kon worden ingegrepen na een uitspraak van de rech-
ter in haar algemeenheid niet juist was. Derhalve diende artikel 15 gehandhaafd te 
blijven.289 De Tweede Kamer had echter het laatste woord in deze kwestie. Een 
meerderheid bleef overwegende bezwaren tegen het artikel houden en het artikel is 
dan ook uiteindelijk geschrapt als gevolg van een breed gesteund amendement van 
het kamerlid Schutte (GPV). Alleen de fracties van PSP en PPR stemden tegen het 
amendement.290  
 
II.6.7  … vertegenwoordigd in de Tweede Kamer 

 

Uit artikel 2 van het wetsvoorstel bleek dat de subsidie alleen werd toegekend aan 
instituten die werkzaam waren ten behoeve van politieke groeperingen die bij de 
verkiezingen zetels voor de Tweede Kamer hadden verworven. Dat was volledig in 
overeenstemming met de bestaande ministeriële regelingen, maar veel fracties vroe-
gen zich af of toch niet op de een of andere wijze rekening moest worden gehouden 
met de situatie dat een politieke partij wel zetels had in de Eerste Kamer, maar niet in 
de Tweede.291 De regering meende in elk geval van niet. De keuze voor het zeteltal 
van een politieke groepering in de Tweede Kamer als grondslag voor de subsidiebe-
rekening was ingegeven door het feit dat bij die Kamer binnen het Nederlandse 
parlement het politieke primaat lag. De zetelverdeling in de Tweede Kamer was bij 
uitstek te beschouwen als de afspiegeling van het draagvlak dat elk van de politieke 
groeperingen in de samenleving had.  

Daarmee was volgens de regering overigens helemaal niet gezegd dat de institu-
ten hun werkzaamheden alleen ten behoeve van de Tweede-Kamerfracties zouden 
mogen verrichten. Ook de leden van de Eerste Kamer, en overigens ook andere 
partij-organen, konden vanzelfsprekend gebruik maken van de diensten die het 
instituut bood. De regering was dan ook geen voorstander van het treffen van een 

                                                 
288 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 6, p. 4 en 6. 
289 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 8, p. 5-6. 
290 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 10; Handelingen II 1987/88, p. 3816-3817, 3845-3846 en 3859.  
291 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 4, p. 4-6. 
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voorziening voor de – uitzonderlijke292 – situatie dat een politieke groepering alleen 
in de Eerste Kamer vertegenwoordigd was. Daar waren volgens de regering boven-
dien praktische bezwaren aan verbonden, aangezien de verkiezingen voor Eerste en 
Tweede Kamer niet synchroon liepen, waardoor de subsidiebedragen vaker gewij-
zigd zouden moeten worden.293 

Het merendeel van de fracties in de Tweede Kamer kon leven met de argumenta-
tie van de regering, hoewel het kamerlid Van Nieuwenhoven (PvdA) door middel 
van een amendement nog wel probeerde een voorziening voor de Eerste Kamer te 
bewerkstellingen.294 Dat werd echter verworpen, met de stemmen van PvdA, D66, 
PPR en PSP vóór en die van VVD, CDA en de kleine christelijke partijen tegen.295 In 
de Eerste Kamer liepen de zaken stroever. Niet verwonderlijk, want ook al was de 
situatie dat een politieke partij wel in de Eerste, doch niet in de Tweede Kamer ver-
tegenwoordigd was zeer zeldzaam, het ging om een principiële kwestie: is het aan-
vaardbaar dat instituten van partijen met alleen een vertegenwoordiging in de Eerste 
Kamer geheel van subsidiëring worden uitgesloten?  

Hoe men daar ook over denkt, het hoeft geen verbazing te wekken dat juist de 
Eerste Kamer zelf die vraag ontkennend beantwoordde. Zij was van mening dat niet 
principiële, maar praktische overwegingen de regering ertoe hadden geleid om al-
leen de zetelverdeling in de Tweede Kamer een rol in de subsidietoekenning te laten 
spelen. Er waren volgens haar ook andere systemen van toedeling denkbaar die 
meer recht zouden doen aan de plaats van de Eerste Kamer in het grondwettelijk 
bestel en die tegelijkertijd uitvoerbaar zouden zijn.296 Daar kwam nog bij dat na de 
grondwetsherziening van 1983 de Eerste Kamer dezelfde zittingsduur als de Twee-
de Kamer had gekregen en haar leden sindsdien allen gelijktijdig aftraden.297 Daar-

                                                 
292 De regering gaf het voorbeeld dat tussen 1969 en 1971 de PPR wel in de Eerste Kamer, maar niet in 

de Tweede Kamer vertegenwoordigd was. Na de verkiezingen van 1986 was de CPN niet langer in de 
Tweede, maar nog wel in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. 

293 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5, p. 6-7; Handelingen II 1987/88, p. 3843-3844. Overigens lijken 
deze praktische bezwaren vooral te gelden wanneer de wet principieel de zeteltallen in zowel Tweede 
als Eerste Kamer als uitgangspunt voor het berekenen van de subsidie zou nemen en niet zozeer wan-
neer alleen een voorziening wordt getroffen voor de uitzonderlijke situatie dat een partij alleen in de 
Eerste, maar niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is. In het eerste geval is immers na elke ver-
kiezing van een Tweede of Eerste Kamer een herberekening van alle subsidies noodzakelijk, in het 
tweede geval in beginsel alleen na een verkiezing van de Tweede Kamer. 

294 Kamerstukken II 1987/88, 19 508, nr. 12. Opvallend is dat het kamerlid in de toelichting stelt: “Hier-
mee wordt beoogd politieke partijen die na een verkiezing niet meer vertegenwoordigd zijn in de 
Tweede Kamer, maar nog wel in de Eerste Kamer, tot de daarop volgende Tweede-Kamerverkiezin-
gen subsidie te verlenen op basis van de vertegenwoordiging in de Eerste Kamer.” Er is dus blijkbaar 
wel degelijk sprake van subsidiëring van politieke partijen! 

295 Handelingen II 1987/88, p. 3859. Overigens had minister Van Dijk het amendement ‘met de meeste 
klem’ ontraden (zie Handelingen II 1987/88, p. 3853). 

296 Kamerstukken I 1987/88, 19 508, nr. 210c. 
297 Bij de grondwetsherziening van 1922 was de zittingsduur van de leden van de Eerste Kamer op zes 

jaar bepaald. Bij de herziening van 1983 is die periode op vier jaar vastgesteld. De Eerste-Kamerleden 
worden sindsdien allen gelijktijdig gekozen, terwijl de Eerste Kamer daarvóór om de drie jaar voor de 
helft werd vernieuwd. Zie Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 474-475. 
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door kon de samenstelling van de Eerste Kamer op bepaalde momenten zelfs een 
actuelere stand van de machtsverhoudingen geven dan die van de Tweede Kamer.298 
De voltallige Eerste Kamer vroeg de minister dan ook haar op dit punt tegemoet te 
komen door middel van een novelle. Geëist werd dat aan de politieke instituten van 
partijen die wel in de Eerste, maar niet (meer) in de Tweede Kamer vertegenwoor-
digd waren, een basisbedrag zou worden uitgekeerd.299 Minister Van Dijk bleek 
echter niet bereid om concessies te doen, waardoor een patstelling ontstond.300 
Daarop besloot de Eerste Kamer de afdoening van het wetsvoorstel voor onbepaal-
de tijd aan te houden. 

Op het moment dat de Eerste Kamer besloot het wetsvoorstel aan te houden, 
was de parlementaire behandeling ervan al twee en een half jaar onderweg. Het 
voorstel werd immers op 5 mei 1986 ingediend en pas op 10 mei 1988 aangenomen 
door de Tweede Kamer. Behandeling in de plenaire Eerste Kamer vond pas plaats 
op 1 november 1988, zodat de oorspronkelijk geplande inwerkingtreding op 1 ja-
nuari 1988301 allang geen optie meer was. Bij nota van wijziging had de regering dan 
ook al bewerkstelligd dat de Wet subsidiëring politieke instituten op een bij ko-
ninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking zou treden. Een dergelijk koninklijk 
besluit is er nooit gekomen. Dat hoefde ook niet, want bijna twee jaar na het aan-
houden van het wetsvoorstel, op 11 september 1990, besloot de Eerste Kamer het 
wetsvoorstel alsnog te verwerpen omdat het naar haar mening principieel onjuist 
was om instituten van enkel in de Eerste Kamer vertegenwoordigde politieke partij-
en geheel van subsidie uit te sluiten. Zeer opvallend is dat de verwerping geschiedde 
met algemene stemmen.302 De Tweede Kamer had het voorstel juist met algemene 
stemmen aangenomen.303 
 

                                                 
298 Met dien verstande dat de opkomst bij de verkiezingen voor provinciale staten (waarvan de leden weer 

de Eerste-Kamerleden kiezen) doorgaans veel lager is dan bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Vgl. 
Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 463-464. 

299 Handelingen I 1988/89, p. 109-110. Het feit dat het kamerlid Van der Meer (PvdA) sprak van ‘discri-
minatie’ van de Eerste Kamer is mijns inziens een treffende illustratie van het feit dat dat begrip reeds 
eind jaren ’80 aan aanzienlijke inflatie onderhevig was. 

300 Handelingen I 1988/89, p. 113. 
301 Zie artikel 16 van het oorspronkelijke wetsvoorstel, Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 1-2, p. 4. De 

opname van artikel werd door de regering als volgt gemotiveerd: “Hoewel het streven van de regering 
erop is gericht nog in 1986 de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel af te ronden, is gekozen voor 
het tijdstip van 1 januari 1988 teneinde de politiek-wetenschappelijke instituten en de instituten voor 
politieke vormings- en scholingsactiviteiten alsmede de politieke groeperingen, ruimschoots de gelegen-
heid te geven op de nieuwe regeling in te spelen [curs. LD]” (zie Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3). 
Klaarblijkelijk ging de regering ervan uit dat het wetsvoorstel, dat toch immers niet veel meer deed dan 
twee ministeriële regelingen tot wet verheffen, een pseudo-hamerstuk zou zijn. 

302 Handelingen I 1989/90, p. 1444. 
303 Handelingen II 1987/88, p. 3859. Ceterum censeo Senatum delendum esse. 
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II.6.8  Evaluatie 

 
Deze hele gang van zaken roept wellicht de vraag op of het wel zinvol was het wets-
voorstel subsidiëring politieke instituten te behandelen. Het is toch immers verwor-
pen en daarmee nooit wet geworden. Mijn antwoord luidt bevestigend. De debatten 
tussen regering en parlement geven waardevolle informatie over kwesties als de gron-
slag voor subsidiëring van politieke instituten (en indirect partijen), de wenselijkheid 
van rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen, het aanvullende karakter van de 
subsidie, de mogelijkheden tot intrekking en opschorting van de subsidie en de positie 
van de Eerste Kamer. Over veel van deze kwesties zou later, bij de behandeling van 
het voorstel dat uiteindelijk leidde tot de Wet subsidiëring politieke partijen, op-
nieuw gediscussieerd worden en de opstelling van de Eerste Kamer noopte de rege-
ring bij latere wetsvoorstellen terdege met de opvattingen (en wensen!) van dit or-
gaan rekening te houden.  
 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat regering en parlement subsidiëring van 
politieke instituten gerechtvaardigd achtten vanwege de bijdragen die dergelijke insti-
tuten leverden aan het goed functioneren van de parlementaire democratie. Daarmee 
werd het ‘democratie-argument’ aanvaard als grondslag voor de subsidiëring van poli-
tiek-wetenschappelijke instituten en instituten voor politieke vorming en scholing. 
Tegelijkertijd werd – zij het grotendeels impliciet – het argument verworpen als zou 
de subsidiëring gezien moeten worden als overheidssteun voor de verwezenlijking 
van de grondrechten op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. De 
vraag is echter of het ‘grondrechten-argument’ terecht is verworpen. Een enkel 
woord hierover.  

Wil men subsidiëring van politieke partijen of daaraan gelieerde instellingen en 
organisaties verdedigen op basis van de grondrechten van vrijheid van meningsui-
ting en vrijheid van vereniging, dan kan dat ruwweg op twee manieren. In het eerste 
geval geven de grondrechten aanleiding tot subsidiëring in de zin dat zij gebruikt 
worden ter motivering van de beslissing om tot subsidiëring over te gaan. De beslis-
sing om al dan niet te subsidiëren blijft evenwel een vrije: er is sprake van een be-
leidskwestie. Deze visie, die mij juist lijkt, is – zoals hiervoor reeds bleek – wel bekri-
tiseerd omdat subsidiëring en klassieke grondrechten met elkaar op gespannen voet 
zouden staan. Mij lijkt echter dat de subsidiëring, ondanks haar inherent sturende 
karakter, op zichzelf nog geen inmenging in de grondrechten oplevert en dat voorzo-
ver wel een dergelijke inmenging aangenomen moet worden, deze beperkt is en 
wordt overvleugeld door de mogelijkheden die de subsidie biedt om het grondrecht 
– beter dan voorheen – te kunnen uitoefenen. Subsidiëring en klassieke grondrech-
ten komen pas in een gespannen verhouding ten opzichte van elkaar te staan wan-
neer de subsidiërende overheid aan de subsidie allerhande voorwaarden, voorschrif-
ten en andere verplichtingen verbindt. Deze kunnen onder omstandigheden wel 
degelijk als beperkingen van grondrechten worden aangemerkt en dienen dan ook te 
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voldoen aan de eisen die de desbetreffende grondrechtelijke bepalingen aan beper-
kingen stellen.304  

Het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten kende evenwel geen bepalin-
gen die inmengingen in de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging 
inhielden en de overheidscontrole op de activiteiten van de instituten was, zoals de 
regering terecht stelde, zeer gering305, zodat het ‘grondrechten-argument’ best stand 
had kunnen houden. Temeer daar het sterk in het verlengde van het ‘democratie-
argument’ ligt. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en democratie 
zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden: een democratie laat zich zonder 
deze grondrechten niet denken, zodat het ‘grondrechtenargument’ eigenlijk reeds 
deels in het ‘democratie-argument’ besloten ligt. 

Een stap verder gaat de tweede wijze van de verdediging van de subsidiëring van 
politieke partijen en hun instituten op basis van de genoemde politieke grondrech-
ten. In deze benadering vloeit uit de grondrechten niet enkel de negatieve verplichting 
voor de overheid voort om zich te onthouden van inmenging daarin, maar tevens de 
positieve verplichting om die maatregelen te nemen welke de uitoefening van het 
grondrecht mogelijk moeten maken. Op grond van deze benadering kan men dus 
verdedigen dat sprake is van een verplichting om tot subsidiëring over te gaan, wan-
neer zonder deze financiële steunverlening uitoefening van het grondrecht illusoir 
zou worden. Deze benadering sluit aan bij de leer van de positieve verplichtingen, 
welke door het Europees Hof voor de Rechten van Mens in het kader van het 
EVRM is ontwikkeld. Mijn inziens gaat het echter te ver om aan te nemen dat uit de 
Grondwet of het EVRM een verplichting voor de overheid voort zou vloeien om 
politieke partijen of hun instituten financieel te ondersteunen. Het blijft in mijn 
optiek een beleidskwestie, waarbij een positieve beslissing evenwel prima met een 
verwijzing naar grondrechten gemotiveerd kan worden.306 Op deze kwestie zal later 
nog terug worden gekomen.307 
 
Uit het voorgaande is tevens duidelijk geworden dat er in het parlement nog steeds 
overwegende bezwaren bestonden tegen het rechtstreeks subsidiëren van politieke 
partijen. Regering en parlement waren het er zonder veel discussie over eens dat de 
tijd daar nog niet – zo ooit – rijp voor was. Daarmee bleef, ondanks de verwerping 
van het wetsvoorstel, een merkwaardige situatie voortbestaan: overheidssubsidië-
ring van politieke partijen als zodanig bestond niet en werd afgewezen, maar door 
de bestaande vormen van indirecte steunverlening vond subsidiëring van politieke 
partijen wel degelijk plaats.308 In de literatuur waren inmiddels al de nodige voorstel-

                                                 
304 Hirsch Ballin 1988, p. 68. 
305 Zie ook hierna en vgl. Hirsch Ballin 1988, p. 56. 
306 Vgl. Kortmann 2005, p. 402-403: “(…) de vrijheid van vereniging garandeert niet iedereen het lid-

maatschap van een politieke partij, van de landelijke vereniging van nertsenfokkers of de Willem-
Alexander-Maxima-fanclub, evenmin als deze organisaties aan het grondrecht een aanspraak op overheids-
steun ontlenen [curs. LD]. 

307 Zie paragraaf III.4.12. 
308 Elzinga 1982, p. 219-220. 
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len gedaan om wél tot rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen over te gaan. 
Elzinga is bijvoorbeeld in zijn dissertatie uitgebreid op deze kwestie ingegaan. Het is 
zaak even stil te staan bij zijn bevindingen en aanbevelingen.  

Volgens Elzinga kon geen andere conclusie getrokken worden dan dat het par-
tijwezen in Nederland gesubsidieerd werd en dat politieke partijen hier te lande in 
belangrijke mate van de (indirecte) inkomsten uit subsidies afhankelijk waren.309 
Vervolgens stelde Elzinga dat invoering van een systeem waarbij één algemene uit-
kering wordt toegekend aan de politieke partijen zélf de voorkeur verdiende boven 
het huidige systeem van doeluitkeringen, dat de financiële bestedingsvrijheid van de 
politieke partijen naar zijn smaak te zeer beperkte, een deel van de partijactiviteiten 
buiten de democratisch georganiseerde en gecontroleerde partijopbouw plaatste en 
ten onrechte niet-uniforme subsidievoorwaarden hanteerde.310  

In zijn optiek liet rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen zich op drie 
gronden verdedigen. In de eerste plaats kon volgens Elzinga door het subsidiëren 
van politieke partijen het primaat van de beslissingsmacht van de politieke instellin-
gen worden onderstreept. Een sterk ontwikkeld partijwezen kan ongewenste in-
vloedsuitoefening door andere maatschappelijke organisaties tegengaan, terwijl een 
door gebrek aan financiële middelen zwak geworden partijensysteem er juist toe kan 
leiden dat dergelijke organisaties ten onrechte een dominante rol gaan spelen in het 
besluitvormingsproces. Politieke partijen moeten dus de middelen hebben om zich 
in het politieke besluitvormingsproces in ieder geval te kunnen meten met de overi-
ge participerende organisaties en verbanden.  

De tweede grond voor subsidiëring lag in het verlengde hiervan: subsidiëring van 
politieke partijen verbetert de zelfstandige positie van het partijwezen. Door subsi-
diëring kan worden voorkomen dat politieke partijen afhankelijk worden van niet-be-
langeloos gedane giften en sponsorgelden. Daartoe wordt dan wel een zekere afhanke-
lijkheid van de overheid gecreëerd, maar volgens Elzinga is dat niet al te bezwaarlijk 
omdat de creatie van deze afhankelijkheid kan dienen om de effecten van andere (nog 
minder gewenste) afhankelijkheden te corrigeren.  

Tenslotte meende Elzinga dat partijsubsidiëring een middel kon zijn om de in-
vloed van overheid op de verhouding politieke partij-volksvertegenwoordiging te 
neutraliseren. Die verhouding was volgens hem enigszins scheef getrokken door een 
aanzienlijke uitbreiding van de financiële ondersteuning van de fracties, waardoor 
het primaat van de volksvertegenwoordiger ten opzichte van de politieke partij werd 
benadrukt. Elzinga achtte meer evenwicht op dit punt wenselijk.311 
 Met name de eerste twee argumenten zouden in het parlementaire debat naar 
aanleiding van het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten niet misstaan heb-
ben. Ook had best wat meer aandacht besteed kunnen worden aan de bezwaren 
tegen het bestaande systeem van doeluitkeringen met inherent weinig bestedings-
vrijheid, een vorm van indirecte subsidiëring van politieke partijen die met het wets

                                                 
309 Elzinga 1982, p. 262-265. 
310 Elzinga 1982, p. 276-278. 
311 Elzinga 1982, p. 270-274. 
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voorstel werd gecontinueerd. Het wetsvoorstel bood een mooie gelegenheid om 
over rechtstreekse financiële steunverlening aan politieke partijen te discussiëren, 
maar de beide Kamers lieten deze gelegenheid grotendeels aan zich voorbij gaan.312 
Daarbij zullen psychologische motieven zeker hebben meegespeeld. Met het recht-
streeks subsidiëren van politieke partijen zou toch een grens worden overschreden 
en het gevoel dat een overheidssubsidie voor het zo bijzondere maatschappelijke 
verschijnsel van de politieke partij gewoon ‘not done’ was, werd breed gedeeld. Dat 
de facto wel degelijk sprake was van subsidiëring van politieke partijen en dat die 
subsidiëring in omvang en belang sinds begin jaren ’70 sterk was toegenomen, deed 
daaraan klaarblijkelijk niet af. 
 
II.7  Vervolg subsidiëring van politieke instituten 
 
Na de verwerping van het hiervoor besproken wetsvoorstel subsidiëring politieke 
instituten is de praktijk waarbij de politiek-wetenschappelijke instituten en de insti-
tuten voor politieke vorming en scholing op basis van ministeriële regelingen wer-
den gesubsidieerd, nog enige jaren voortgezet. In deze subsidieregelingen is tot aan 
de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen op 1 juli 1999 nog 
een aantal wijzigingen aangebracht, waarvan de belangrijkste hieronder kort zullen 
worden besproken. 
 
II.7.1  Afscheid van matching funds 

 
Een zeer belangrijke wijziging in de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke 
instituten werd doorgevoerd bij besluit van 6 december 1991.313 Bij dit besluit werd 
het systeem van matching funds namelijk per 1 januari 1992 afgeschaft. Waarom dat 
precies gebeurde valt uit het besluit zelf niet af te leiden, aangezien elke toelichting 
ontbreekt. Duidelijk is wel dat een en ander zonder overleg met de Tweede Kamer is 
gebeurd. Het vermoeden van Koole314 dat het systeem om ‘praktische redenen’ is 
verlaten, is door de regering bevestigd in de later te bespreken ‘Notitie positie en 
subsidiëring politieke partijen’. Daar werd namelijk geschreven dat het systeem was 
gestuit op ‘lastige uitvoeringsproblemen’ en derhalve ‘terecht’ uit de subsidieregeling 
was geschrapt.315 Hoe dit ook zij, met ingang van 1 januari 1992 was de subsidie niet 
langer gekoppeld aan de eigen inkomsten van de wetenschappelijke instituten, doch 
betrof zij uitsluitend een basisbedrag (in 1992: f 129.468) en een bedrag per kamer-

                                                 
312 Alleen de fractie van D66 heeft gewezen op het gevaar van financiële afhankelijkheid van bedrijven en 

andere organisaties. 
313 Stcrt. 1991, 250, p. 24. 
314 Koole 1997, p. 171. 
315 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 12. 
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zetel, dat zoals bekend terugliep naarmate de politieke partij waaraan het instituut 
was verbonden meer zetels had behaald.316 
 
II.7.2  Nieuwe subsidieregelingen in 1995 

 
Een volgende belangrijke stap werd eind 1994 gezet. Bij twee besluiten van 21 de-
cember 1994317 werden de oude Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke insti-
tuten van 28 januari 1972 en de oude Subsidieregeling politieke vormings- en scho-
lingsactiviteiten van 29 mei 1975 ingetrokken en werden twee nieuwe subsidierege-
lingen vastgesteld. Deze werden – weinig origineel – de Subsidieregeling voor poli-
tiek-wetenschappelijke instituten 1995 en de Subsidieregeling voor politieke vor-
mings- en scholingsactiviteiten 1995 genoemd. Inhoudelijk was er niet heel veel 
veranderd. Wel waren enige onduidelijkheden weggewerkt en waren de beide rege-
lingen meer met elkaar in overeenstemming gebracht, iets wat de regering met het 
verworpen wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten al had willen bewerkstelli-
gen. 
 In de eerste plaats werd nu in beide subsidieregelingen expliciet gemaakt dat het 
de fractie was die een wetenschappelijk instituut, dan wel een instituut voor vorming 
en scholing aanwees en dus niet (het bestuur van) de politieke partij. Dit sloot goed 
aan bij de bestaande praktijk waarin de aanwijzing geschiedde door een daartoe 
strekkende brief van de fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer.318 
 In de tweede plaats bevatte de Subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke 
instituten voortaan ook een niet-limitatieve opsomming van subsidiabele politiek-
wetenschappelijke activiteiten, een opsomming die de Subsidieregeling voor politie-
ke vormings- en scholingsactiviteiten al sinds jaar en dag kende. Subsidiabel waren 
onder meer: 
 
a. het houden van symposia, congressen en andere bijeenkomsten, gericht op de 

verdere ontwikkeling van het gedachtegoed van de politieke partij; 
b. het uitgeven of doen uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift en andere 

wetenschappelijke publicaties en 
c. het adviseren van organen en van gekozen en benoemde politici van de politieke 

partij. 
 
Aangenomen mag worden dat deze opsomming een declaratoir karakter had, met 
andere woorden dat genoemde activiteiten reeds onder de oude subsidieregeling 
subsidiabel waren. 

                                                 
316 Het bedrag per zetel was inmiddels voor de eerste tien zetels f 12.946, voor de 11e t/m de 20e zetel f 

10.661, voor de 21e t/m de 30e zetel f 8.378, voor de 31e t/m de 40e zetel f 6.096 en voor elke zetel bo-
ven de 40 f 3.809. 

317 Stcrt. 1994, 252, p. 4-5.  
318 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 9. Zie ook Elzinga 1982, p. 224 en Elzinga & Wisse 1988, p. 64. 
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 Tenslotte waren de nieuwe subsidieregelingen in zeker opzicht ‘strenger’ voor de 
beide soorten politieke instituten. In diverse artikelen werden de instituten sancties 
in het vooruitzicht gesteld wanneer zij zich niet hielden aan de bepalingen van de 
subsidieregelingen. Zo kon het niet tijdig indienen van een begroting ertoe leiden 
dat de minister verstrekking van subsidie of een subsidievoorschot achterwege 
liet.319 Nieuw was voorts dat de instituten verplicht werden ten behoeve van de sub-
sidievaststelling een inhoudelijk verslag over de in het desbetreffende jaar uitgevoer-
de activiteiten te overleggen. Het niet overleggen daarvan – of van de reeds langer 
vereiste jaarrekening plus accountantsrapport – kon ertoe leiden dat de subsidie op 
nul werd vastgesteld.320 Tot slot kon het niet meewerken met de Accountantsdienst 
van Binnenlandse Zaken of het niet tijdig terugbetalen van teveel ontvangen voor-
schotten leiden tot korting op het definitieve subsidiebedrag.321 
 
II.7.3  Instituten van politieke groeperingen vertegenwoordigd in de Eerste Kamer 

 
De Subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke instituten 1995 en de Subsi-
dieregeling voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten 1995 hebben gegolden 
tot 1 juli 1999. Op die dag trad de in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid te be-
spreken Wet subsidiëring politieke partijen in werking. Vooruitlopend op die wet, 
die ook subsidie zou gaan toekennen aan politieke partijen die uitsluitend zetels in de 
Eerste Kamer hadden, heeft minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken bij besluit 
van 7 januari 1997322 bepaald dat de beide ministeriële regelingen ook van toepas-
sing waren op politieke instituten die waren aangewezen door fracties van politieke 
groeperingen die uitsluitend in de Eerste Kamer waren vertegenwoordigd. Daarmee 
kreeg de Eerste Kamer meer dan zes jaar na de verwerping van het wetsvoorstel 
subsidiëring politieke instituten alsnog haar zin. 

                                                 
319 Artikel 4 lid 2 Subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke instituten 1995 en artikel 4 lid 2 

Subsidieregeling voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten 1995. Het voorschot bedroeg ove-
rigens maximaal 80% van de vermoedelijk uit te betalen subsidie. In de oude subsidieregelingen was 
dat voor de wetenschappelijke instituten 90% (op basis van een vaste praktijk; in de regeling zelf was 
daarover niets bepaald) en voor de vormings- en scholingsinstituten 75%. 

320 Artikel 6 lid 2 Subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke instituten 1995 en artikel 6 lid 2 
Subsidieregeling voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten 1995. 

321 Artikel 6 lid 6 Subsidieregeling voor politiek-wetenschappelijke instituten 1995 en artikel 6 lid 6 
Subsidieregeling voor politieke vormings- en scholingsactiviteiten 1995. 

322 Stcrt. 1997, 8, p. 7. Zie ook Stcrt. 1997, 230, p. 9. 
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Tabel E: totaal uitgekeerde bedragen ten behoeve van subsidie voor politiek-wetenschappelijke 

instituten en politieke vormings- en scholingsactiviteiten van partijen in de periode 1983-1999 

(maal f 1.000). Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel de door het ministerie verstrekte 
gegevens tamelijk volledig waren, moeten de onderstaande cijfers toch met enige voorzichtigheid 

benaderd worden. In een aantal gevallen zijn de genoemde bedragen zonder meer te laag. 

 
 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

PWI 880,0* 1.853,6 802,6** 800,6*** 685,2*** 614,6† 

PV&S 1.665,4 1.566,4 1.300,2@ 1.294,7@ 1.293,7@ 1.358,3@ 

       

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

PWI 1.441,6 1.736,2 1.787,0‡ 2.130,1‡ 2.645,7 2.869,7 

PV&S 1.525,6 1.823,4 1.755,8# 2.306,6¥ 2.628,2 2.728,4 

       

 1995 1996 1997 1998 1999323  

PWI 3.252,5 3.188,1 3.349,3 3.205,3 847,7  

PV&S 2.898,5 3.048,4 3.149,8 3.126,3 765,1  

* CDA, PvdA en CPN onbekend. 
** CDA, PvdA, CPN, RPF, SGP en EVP onbekend. 

*** CDA, PvdA, SGP en RPF onbekend. 

† CDA, PvdA, SGP, RPF en PPR onbekend. 

‡ D66 en RPF onbekend. 

@ D66 en PSP onbekend. 

# D66, RPF en GPV onbekend 

¥ RPF en GPV onbekend 
 

 
 
II.8  Subsidiëring van politieke jongerenorganisaties 

 
II.8.1  Aanloop 

 
Op 6 augustus 1971 verzond het dagelijks bestuur van de Nederlandse Politieke Jon-
geren Contact Raad (NPJCR)324 een brief aan minister Engels van Cultuur, Recrea-

                                                 
323 Op 1 juli 1999 werd de Wet subsidiëring politieke partijen van kracht, hetgeen de lagere bedragen 

verklaart. Zie Hoofdstuk III. 
324 De Stichting Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad werd in 1965 opgericht als een samen-

werkingsverband van politieke jongerenorganisaties en groepen jonge leden van politieke partijen. 
Rondom de subsidiëring van de NPJCR heeft zich trouwens ook het nodige voorgedaan. In 1962 
kwam het rapport van de Commissie Subsidiëring Politiek Jongerenwerk uit. Daarin werd gepleit 
voor subsidie aan de PJCR – min of meer een voorloper en de ‘moeder’ van de NJPCR – voor bepaalde 
werkzaamheden. De Commissie achtte het evenwel principieel onjuist dat de overheid rechtstreeks 
subsidie zou verlenen aan de politieke jongerenorganisaties omdat daarmee ‘de onafhankelijkheid en 
de zelfstandige politieke meningsvorming in gevaar wordt gebracht’. Omdat subsidies doorgaans en-

82



II.8 SUBSIDIËRING VAN POLITIEKE JONGERENORGANISATIES 

 

tie en Maatschappelijk Werk (KVP) met een aanvraag voor subsidiëring van het 
werk van de politieke jongerenorganisaties. Subsidiëring van deze organisaties was 
volgens de NPJCR om twee redenen gerechtvaardigd. In de eerste plaats wees hij op 
het belang van de politieke vorming en bewustwording van jongeren en het bieden 
van mogelijkheden voor daadwerkelijke politieke participatie. Daarnaast rechtvaar-
digde de onmogelijkheid voor de jongerenorganisaties om, gelet op de aard van het 
ledenbestand (werkende jongeren, scholieren en studenten), de contributies te ver-
hogen een bijdrage van de kant van de overheid.325 
 Het was van meet af aan duidelijk dat het verzoek weinig kans van slagen had. 
Eerder dat jaar had staatssecretaris Vonhoff (VVD) van hetzelfde departement na-
melijk al principiële bezwaren geuit tegen het subsidiëren van het werk van politieke 
jongerenorganisaties. Zijns inziens zou dat een aanzet zijn voor de subsidiëring van 
politieke partijen zelf en daar voelde de bewindsman niets voor. Bovendien was de 
staatssecretaris van mening dat de politieke jongerenorganisaties door geïnteres-
seerde jongeren financieel mogelijk gemaakt moesten worden. Lukte dat niet, dan 
was de aantrekkingskracht van deze organisaties klaarblijkelijk te zwak en dan moes-
ten ze daar maar wat aan doen.326  

Uit het antwoord van de staatssecretaris op de aanvraag van de NPJCR bleek dat 
de bewindsman nog niet van gedachten was veranderd: bij brief van 8 oktober 1971 
deelde hij de NPJCR mede geen termen aanwezig te achten tot subsidiëring van 
politieke jongerenorganisaties over te gaan. De Tweede-Kamerleden Meijer, Vrolijk 
en Voogd (PvdA) stelden over deze afwijzing schriftelijke vragen.327 In antwoord op 
deze vragen schreef de staatssecretaris dat het werk van de politieke jongerenorgani-
saties naar zijn mening zeer verwant was met de doeleinden en het werk van de poli-
tieke partijen. En aangezien politieke partijen niet door de overheid gesubsidieerd 
dienden te worden, moest voor politieke jongerenorganisaties hetzelfde gelden.328 
 
Toen een kleine twee jaar later uit de regeringsverklaring van het kersverse kabinet-
Den Uyl bleek dat de regering in principe bereid was het scholings- en vormings-
werk van politieke partijen te subsidiëren, gloorde ook voor de politieke jongeren-

                                                 

kel aan rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties werden toegekend, werd in 1965 de Stichting 
NPJCR opgericht. In 1965 en 1966 zijn verzoeken om subsidiëring echter afgewezen door de minis-
ter van CRM. De officiële reden voor de afwijzing was dat de begroting voor subsidiëring geen ruimte 
bood, maar Boonstra vermoedt dat de werkelijke reden was dat het ministerie inzag dat de vraag om 
subsidie voor de NPJCR nauw samenhing met de vraag naar subsidiëring van (een deel van) het werk 
van politieke partijen. En subsidiëring van politieke partijen was een omstreden kwestie, zoals hier-
voor ook al bleek. Vanaf 1967 werd wel subsidie verstrekt door het ministerie van CRM, eerst uit de 
‘experimentenpot’ en vervolgens, vanaf 1971, op grond van de Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jonge-
renwerk. Zie over de NPJCR uitgebreid Boonstra 1980, p. 100-112. Zie ook Handelingen II 1963/64, 
p. C 168 - C 169. 

325 Boonstra 1980, p. 176; Elzinga 1982, p. 229-230. 
326 Boonstra 1980, p. 176. 
327 Opmerkelijk is dat Meijer later zelf staatssecretaris van CRM werd in het kabinet-Den Uyl, terwijl 

Vrolijk minister op dat departement was geweest in het kabinet-Cals. 
328 Aanhangsel Handelingen II 1971/72, nr. 456. 
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organisaties weer de nodige hoop op financiële overheidssteun voor hun activitei-
ten. Minister Van Doorn van CRM (PPR) moest hen echter teleurstellen: tijdens de 
behandeling van de begroting voor 1974 in februari van datzelfde jaar merkte deze 
bewindsman op dat subsidiëring van politieke jongerenorganisaties geen zaak van 
CRM was. Volgens hem was de functie van de politieke jongerenorganisaties voor 
het politieke vormingswerk minder relevant. Daarbij wees hij op het feit dat het le-
denbestand van de jongerenorganisaties de laatste jaren sterk was verminderd en het 
feit dat de jongerenorganisaties de neiging vertoonden steeds meer binnen de ‘eigen’ 
politieke partij te integreren. Partijen als DS’70 en PPR kenden zelfs überhaupt geen 
eigen jongerenorganisaties meer. De kwestie van de subsidiëring moest volgens de 
minister dan ook bezien worden in het verlengde van het verzoek van de politieke 
partijen om hun vormings- en scholingsactiviteiten te subsidiëren, een verzoek dat 
bij de minister van Binnenlandse Zaken lag.329 
 Het standpunt van minister Van Doorn heeft een jaar lang stand gehouden. Dat 
het uiteindelijk sneuvelde, is niet geheel verwonderlijk. Als staatssecretaris op het 
ministerie van CRM was toen namelijk het in het voorafgaande reeds genoemde 
voormalige PvdA-kamerlid Meijer actief, die zich in zijn tijd als parlementariër reeds 
sterk had gemaakt voor subsidiëring van politieke jongerenorganisaties.330 Deze 
staatssecretaris liet de Tweede Kamer in maart 1975 weten bereid te zijn het politieke 
jongerenwerk voor een bepaalde periode te subsidiëren. Aan de Raad voor de Jeugd-
vorming zou nog advies gevraagd worden over de doelstellingen en vormgeving van 
het politiek jongerenwerk en over de invulling van de voorwaarden zou overleg ge-
voerd worden met de politieke jongerenorganisaties zelf. Aan de besturen van de in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen zou tenslotte een oordeel ge-
vraagd worden over de vorm van de subsidiëring.331 In mei 1975 legde de staatssecre-
taris daartoe drie subsidiemogelijkheden aan de politieke partijen en hun jongeren-
organisaties voor: 
 
1. rechtstreekse subsidiëring van de politieke jongerenorganisaties;  
2.  subsidiëring van het samenwerkingverband van de politieke jongerenorganisa-

ties of  
3.  subsidiëring van de politieke jongerenorganisaties via de politieke partijen waar-

aan deze organisaties gelieerd waren, dan wel via hun rechtspersonen voor poli-
tiek vormings- en scholingswerk.  

 
Het moge duidelijk zijn dat de politieke partijen het meest voelden voor optie drie, 
terwijl de jongerenorganisaties het meest gecharmeerd waren van optie één. Voor 
subsidiëring via de politieke partijen of hun vormingsinstituten voelden zij niets, 
aangezien zij het standpunt huldigden dat jongerenorganisaties materieel onafhan-

                                                 
329 Kamerstukken II 1973/74, 12 600 XVI, nr. 23, p. 8. Zie voor het genoemde verzoek paragraaf II.4.1. 
330 Boonstra 1980, p. 178. 
331 Handelingen II 1974/75, p. 3389. 
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kelijk dienden te staan van de politieke partijen waarmee zij (ideologisch) verbonden 
waren.332 
 
II.8.2  De subsidiëring gaat van start 

 
Nu het oordeel van de politieke partijen en de politieke jongerenorganisaties duide-
lijk was, zag de staatssecretaris klaarblijkelijk geen reden meer om op het advies van 
de Raad voor de Jeugdvorming te wachten. Een kleine maand voordat dat advies333 
uitkwam was namelijk reeds in de memorie van toelichting bij de begroting van 
CRM voor 1976 gekozen voor een subsidiesysteem waarbij de politieke jongeren-
organisaties rechtstreeks subsidie zouden ontvangen en waarbij de subsidie gekop-
peld zou zijn aan het zeteltal van de verwante politieke partijen in de Tweede Ka-
mer.334 De keuze werd uitgewerkt in een brief van 14 januari 1976. De staatssecre-
taris stelde hierin dat hij bereid was per 1 januari 1976 subsidie te verlenen aan poli-
tieke jongerenorganisaties krachtens de Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jongeren-
werk. De subsidie zou slechts worden verleend aan een onafhankelijk van de politie-
ke partijen functionerende zelfstandige rechtspersoon, die middels een schriftelijke 
verklaring moest aantonen dat zij door een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde 
politieke partij werd erkend.  

De subsidie bedroeg 90% van de personeelslasten met een maximum van f 30.000 
per toegestane functionaris en 70% van de overige kosten tot een per politieke jonge-
renorganisatie te bepalen maximum. Het aantal toegestane functionarissen was afhan-
kelijk van het aantal zetels dat de verwante politieke partij in de Tweede Kamer bezette 
en hetzelfde gold voor de subsidie voor de overige personeelskosten.335 De hoogte van 
de subsidie was dus niet afhankelijk gesteld van – bijvoorbeeld – het ledental van de 
jongerenorganisaties. Er werden geen voorwaarden gesteld betreffende de kwaliteit 
van het politieke jongerenwerk, noch criteria gegeven voor de te ontwikkelen activitei-
ten.  

Wel werd de subsidiëring aan een proeftijd van 3 jaar verbonden, in welke perio-
de regelmatig overleg zou moeten plaatsvinden teneinde tot tijdige evaluatie van het 
werk te komen. Boonstra constateert op dit punt terecht een belangrijk verschil met 
Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsactiviteiten: het ministerie van 

                                                 
332 Boonstra 1980, p. 180-181; Elzinga 1982, p. 230. 
333 Het advies kwam bij brief van 10 oktober 1975. De Raad was van mening dat subsidiëring van het 

politieke jongerenwerk zinvol kon zijn, doch was niet geheel overtuigd van de bijdrage die door de po-
litieke jongerenorganisaties kon worden geleverd aan de politieke vorming en scholing van jongeren 
binnen en buiten de politieke partijen of de jongerenafdelingen van de politieke partijen. De Raad wil-
de de politieke jongerenorganisaties echter het voordeel van de twijfel gunnen en stelde voor een expe-
rimenteerperiode van 2 jaar te beproeven. Gedurende deze periode zouden de jongerenorganisaties 
moeten zoeken naar methoden om juist die jongeren te bereiken die zich weinig of niet verbonden 
voelden met politieke partijen. Zie Boonstra 1980, p. 181-182 en Elzinga 1982, p. 231. Zie tevens 
Raad voor de Jeugdvorming 1979, p. 1. 

334 Kamerstukken II 1975/76, 13 600 XVI, nr. 2, p. 26. Een concept-subsidieregeling was bijgevoegd, zie 
Kamerstukken II 1975/76, 13 600 XVI, nr. 3, p. 16. 

335 Boonstra 1980, p. 182. 
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CRM had door middel van het opnemen van een bepaling over evaluatie en tussen-
tijds overleg de mogelijkheid geschapen tot een meer inhoudelijke beoordeling van 
het politiek jongerenwerk te komen en daaraan eventueel consequenties te verbin-
den. Een dergelijke ruimte bestond onder de subsidieregelingen voor politieke vor-
mings- en scholingsactiviteiten en politiek-wetenschappelijke instituten op dat mo-
ment niet.336 
 
II.8.3  Na de eerste evaluatie 

 
Toen de experimenteerperiode op 31 december 1978 verstreek, was het tijd voor 
een evaluatie en diende de staatssecretaris van CRM – inmiddels mevrouw Kraaije-
veld-Wouters (CDA) – een standpunt te bepalen. Zij vroeg daarop advies aan de 
Raad voor de Jeugdvorming, die in juni 1979 met een rapport kwam. In dit Tweede 
advies inzake de subsidiëring van het politiek jongerenwerk constateerde de Raad dat de 
politieke jongerenorganisaties er na een periode van drie jaar experimenteren niet in 
geslaagd waren een substantiële bijdrage te leveren aan de politieke vorming en 
scholing van jongeren binnen en buiten de politieke partijen. Hun activiteiten had-
den voornamelijk betrekking op de politieke vorming en scholing van de eigen leden 
(introverte oriëntatie) en hadden ‘slechts een geringe bijdrage geleverd aan de moti-
vering van grotere groepen jeugdigen tot politiek bewuste en toegeruste staatsbur-
gers’.337 

De Raad concludeerde daarenboven dat het werk dat tot nog toe door de politie-
ke jongerenorganisaties was verricht zich niet wezenlijk had onderscheiden van het 
werk dat door politieke partijen werd verricht in het kader van hun scholings- en 
vormingsactiviteiten. Het politieke jongerenwerk kon dan ook heel goed gezien 
worden als een onderdeel daarvan. In elk geval achtte de Raad de effectiviteit en 
efficiency van een subsidiebeleid niet gebaat bij bestaan van twee zelfstandige subsi-
dieregelingen voor min of meer identieke activiteiten.338 Er waren zijns inziens dan 
ook onvoldoende redenen om een aparte subsidieregeling voor de politieke jonge-
renorganisaties te rechtvaardigen.339 
 

                                                 
336 Boonstra 1980, p. 183-184. 
337 Raad voor de Jeugdvorming 1979, p. 4. 
338 Raad voor de Jeugdvorming 1979, p. 5-6.  
339 Ook Boonstra heeft opgemerkt dat politiek jongerenwerk moet worden gezien als vormings- en 

scholingswerk van politieke partijen. Volgens hem waren er dan ook onvoldoende argumenten om de 
subsidiëring van dit werk onder te brengen bij een departement (CRM) dat niet het departement was 
dat de subsidiëring van het politieke vormings- en scholingswerk verzorgde (Binnenlandse Zaken). 
Men had er zijns inziens beter aan gedaan in de subsidieregeling voor vormings- en scholingsactivitei-
ten een bepaling op te nemen dat een gedeelte van de subsidie besteed moest worden aan het werk met 
jongeren. Zie Boonstra 1980, p. 192-193. Opmerking verdient overigens dat Boonstra een belangrijke 
rol speelde bij de voorbereiding van het advies van de Raad voor de Jeugdvorming. Hij was op dat 
moment vice-voorzitter van genoemd adviesorgaan. 
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De staatssecretaris heeft de conclusies uit het hiervoor genoemde Tweede advies niet 
overgenomen. Waarom zij dat niet gedaan heeft, is onduidelijk, maar de bewinds-
vrouw wenste in elk geval de subsidiestroom richting de politieke jongerenorganisa-
ties te continueren. In juli 1981 stelde zij de op 1 januari 1982 in werking getreden 
‘Tijdelijke regeling subsidiëring landelijke identiteitsorganisaties voor jeugd- en jonge-
renwerk, politieke jongerenorganisaties en werkende jongerenorganisaties’ vast.340 
Deze regeling valt allereerst op door haar omvang, zowel op zichzelf beschouwd (51 
artikelen) als in vergelijking met de subsidieregelingen voor de politiek-wetenschap-
pelijke instituten en de instituten voor politieke vorming en scholing. Vervolgens 
valt de regeling op door haar gedetailleerdheid. Dit noopt ons ons te beperken tot 
hoofdlijnen.  
 
De regeling begon in artikel 1 met een uitgebreide lijst definities van begrippen als 
‘politieke jongerenorganisatie’ (een landelijke ledenorganisatie die op basis van een 
gemeenschappelijke politieke overtuiging tot doel heeft politieke vormingsactivitei-
ten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren en waarbij de organisatie en de 
uitvoering door vrijwilligers wordt verricht), ‘politieke vormingsactiviteiten’ (doel-
bewust ondernomen sociaal-culturele activiteiten die gericht zijn op de bevordering 
van deelname door burgers aan het maatschappelijk gebeuren, voor zover dat gestal-
te krijgt door toedoen van de overheid) en ‘leden’ (jeugdigen en/of jongeren die in 
groepsverband regelmatig aan de activiteiten van de organisatie deelnemen en als lid 
geregistreerd zijn). Opmerkelijk is dat in de definities niet werd aangegeven tot wel-
ke leeftijd iemand als ‘jongere’ kon worden aangemerkt. Dat werd klaarblijkelijk aan 
de jongerenorganisaties zelf overgelaten.341 

Een politieke jongerenorganisatie kwam voor subsidie in aanmerking wanneer 
aan twee voorwaarden was voldaan: 

 
1. zij diende tenminste 1.000 leden en in tenminste 5 provincies leden te hebben en 
2. zij diende te zijn erkend door een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde poli-

tieke groepering, waarbij per politieke groepering niet meer dan één jongerenor-
ganisatie kon worden aangewezen (artikel 13). 

 

                                                 
340 Stcrt. 1981, 162, p. 4-6. In deze regeling wordt expliciet overwogen dat ‘bovendien de experimentele 

periode van de regeling voor de subsidiëring van politieke jongerenorganisaties is verstreken, zodat de 
subsidiëring van deze organisaties thans opnieuw moeten worden geregeld’. Hieruit kan worden afge-
leid dat de subsidiëring van de politieke jongerenorganisaties krachtens de Rijkssubsidieregeling 
Jeugd- en Jongerenwerk na 31 december 1978 is voortgezet en wel tot de inwerkingtreding van de 
Tijdelijke regeling op 1 januari 1982. Overigens is over het concept voor de Tijdelijke regeling nog een 
advies uitgebracht door de Raad voor het Jeugdbeleid, de opvolger van de Raad voor de Jeugdvor-
ming. Het advies was tamelijk negatief: invoering van de Tijdelijke regeling werd afgeraden. Zie Raad 
voor het Jeugdbeleid 1981, p. 16-19. 

341 Boonstra merkt hierover op: “We vinden het in deze tijd een wat absurde situatie dat jongeren soms tot de 
leeftijd van dertig jaar, aangesproken willen worden als leden van een politieke jongerenorganisatie. Op 
een dergelijke leeftijd mag worden verwacht dat men als volwaardig lid van een politieke partij kan en 
moet participeren.” Zie Boonstra 1980, p. 193 en tevens Raad voor de Jeugdvorming 1979, p. 5. 
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Voorts was elke politieke jongerenorganisatie verplicht een ledenregistratie te voe-
ren en jaarlijks aan de minister een opgave van het aantal leden te verschaffen (arti-
kel 14). Dit was een logische verplichting. Niet alleen vanwege het feit dat iedere 
jongerenorganisatie minimaal 1.000 leden diende te hebben, maar ook omdat in 
deze subsidieregeling het ledental mede de hoogte van de maximale subsidie bepaal-
de. Hier week de Tijdelijke regeling dus duidelijk af van haar voorganger, die immers 
geen koppeling tussen ledental en subsidie kende. Over de berekening van de subsi-
die handelden de artikelen 25 en 26. Die berekening geschiedde volgens een tamelijk 
ingewikkelde formule: een jaarlijks door de minister van CRM vast te stellen bedrag 
moest worden vermenigvuldigd met een factor, die weer werd bepaald door het 
aantal zetels van de verwante politieke partij in de Tweede Kamer en (zoals gezegd) 
het ledental van de politieke jongerenorganisatie zelf. Aldus werd per politieke jon-
gerenorganisatie de maximale subsidie bepaald. 
 Tot zover zijn de verschillen met de subsidieregelingen voor de politiek-weten-
schappelijke instituten en de instituten voor politieke vorming en scholing niet op-
vallend. Nu komt echter een kernbepaling uit de Tijdelijke regeling in beeld: artikel 
6, dat handelde over het jaarlijks vast te stellen ‘programma van werkzaamheden’. 
Op grond van artikel 6 werd slechts subsidie verstrekt indien dit programma, waarin 
werd aangegeven welke werkzaamheden de jongerenorganisatie wilde gaan verrich-
ten en welke personeelsformatie daarvoor noodzakelijk geacht werd, door de minis-
ter van CRM was aanvaard. Om te worden aanvaard diende het programma aan 
nogal wat eisen te voldoen (artikel 6 lid 2): 
 
a. de werkzaamheden moesten zijn afgestemd op de behoeften van de leden en 

andere jongeren; 
b. de werkzaamheden moesten samenhang vertonen in het aanbod van landelijke 

taken en activiteiten onderling en met het aanbod op provinciaal niveau; 
c. de werkzaamheden dienden een bijdrage te leveren aan het jeugdbeleid; 
d. de werkzaamheden dienden zodanig te zijn opgezet dat de daarmee beoogde 

doeleinden zouden worden bereikt en 
e. de personeelsformatie diende te zijn afgestemd op de in het programma opge-

nomen werkzaamheden. 
 
Met namen de eisen onder c en d zijn opvallend. Zij gaven in wezen de minister de 
bevoegdheid te oordelen over de effectiviteit van de werkzaamheden en de relevan-
tie ervan in het licht van het jeugdbeleid.342 Dat kan toch moeilijk anders dan als een 
inhoudelijke toetsing worden opgevat. Overigens stelde artikel 6 nog meer eisen: bij 
de totstandkoming van het programma dienden de leden en vrijwilligers van de 
jongerenorganisatie betrokken te worden en zij dienden een reële invloed op de 
vaststelling van de inhoud ervan te hebben (artikel 6 lid 3). Betrokkenheid van leden, 
deelnemers, vrijwilligers, kaderleden en beroepskrachten was trouwens sowieso een 

                                                 
342 Vgl. Boonstra 1980, p. 182. 
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must (artikel 10) en een en ander diende te geschieden overeenkomstig door de 
minister te stellen regelen. In wezen ging het hier om de eis dat een politieke jonge-
renorganisatie intern democratisch moest functioneren, waarbij de minister bepaal-
de wanneer dat functioneren democratisch genoeg was. De Tijdelijke regeling kende 
overigens wel vaker bevoegdheden aan de minister toe om bepaalde zaken nader te 
regelen, bijvoorbeeld betreffende de inrichting van het programma (artikel 6 lid 5), 
het voeren van een ledenadministratie (artikel 14) en de vaststelling van de kosten-
soorten die voor subsidiëring in aanmerking kwamen (artikel 19). Gelet op de hier-
voor beschreven tamelijk stringente subsidievoorwaarden en de talrijke ongeclausu-
leerde mogelijkheden tot nadere regelstelling is het niet verwonderlijk dat Elzinga 
concludeert: “Terwijl bij de andere subsidieregelingen [te weten die voor politiek-
wetenschappelijke instituten en voor politieke scholings- en vormingsactiviteiten, 
LD] iedere inhoudelijke controle door de overheid uit den boze werd geacht, ligt ook 
dat voor de politieke jongerenorganisaties kennelijk anders.”343 
 
II.8.4  Onder de Welzijnswet 

 
De Tijdelijke regeling subsidiëring landelijke identiteitsorganisaties voor jeugd- en 
jongerenwerk, politieke jongerenorganisaties en werkende jongerenorganisaties 
heeft tot 1 januari 1990 gegolden. In dat jaar is zij vervangen door een permanente 
landelijke subsidieregeling. Inmiddels was het totale beleid op het terrein van de soci-
aal-educatieve voorzieningen voor jeugdigen onder het regime van de Welzijnswet 
terecht gekomen.344 Ook politieke jongerenorganisaties vielen dus onder het bereik 
van deze wet. Daar was overigens niet de gehele Tweede Kamer het mee eens. De 
Tweede-Kamerleden Kamp en Dijkstal (VVD) hadden zelfs een amendement inge-
diend om de politieke jongerenorganisaties buiten de Welzijnswet te houden, welk 
amendement gemotiveerd werd met het argument dat de subsidiëring van deze 
organisaties in het eerder besproken wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten 
een plaatsje diende te krijgen.345 Het amendement is hiervoor reeds aan de orde 
geweest.346 Tijdens de stemmingen op 11 november 1986 bleek de fractie van de 
VVD echter alleen te staan.347 Het amendement werd verworpen en daar heeft de 
regering de Kamer tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel subsi-
diëring politieke instituten nog regelmatig aan herinnerd. 
 De opname van de politieke jongerenorganisaties in de Welzijnswet maakte een 
nieuwe subsidieregeling noodzakelijk. Op 9 oktober 1990 werd dan ook door minis-
ter D’Ancona van WVC (PvdA) de Landelijke subsidieregeling identiteitsorganisa-
ties jeugd- en jongerenwerk, politieke jongerenorganisaties en jeugdvoorzieningen 

                                                 
343 Elzinga 1982, p. 267. 
344 Wet van 14 februari 1987, Stb. 1987, 73. 
345 Kamerstukken II 1986/87, 18 957, nr. 53. Het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten is in para-

graaf II.6 besproken. 
346 Zie paragraaf II.6.3. 
347 Handelingen II 1986/87, p. 1196. 
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vastgesteld.348 De nieuwe regeling verschilde inhoudelijk niet veel van de oude Tijde-
lijke regeling, doch was wel een stuk minder omvangrijk. Nog steeds gold de eis dat 
een politieke jongerenorganisatie erkend diende te zijn door een in de Tweede Ka-
mer vertegenwoordigde politieke groepering en zich bezig diende te houden met 
politieke vormingsactiviteiten voor leden (artikel 1 sub b). Het minimale aantal le-
den was net als voorheen 1.000 (artikel 3). Nieuw was wel dat de subsidieregeling 
expliciet bepaalde wat onder een lid moest worden verstaan: het ging om jongeren in 
de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar (artikel 1 sub e 3°). Voor politieke jongerenorga-
nisaties gold niet de eis dat de leden jaarlijks een bepaald bedrag aan contributie 
betaalden, hetgeen bij de ook onder de regeling vallende identiteitsorganisaties wél 
het geval was.  

De subsidie bestond uit een bedrag voor overeenkomstig een door de minister 
goedgekeurd werkprogramma gerealiseerde activiteiten (artikel 5) en de regeling 
stond enige reservevorming voor groot onderhoud toe (artikel 6). De verdeelsleutel 
was merkwaardig genoeg niet in de regeling zelf opgenomen, maar in de bijbehorende 
nota van toelichting. Ditmaal hing de hoogte van de subsidie af van het aantal zetels 
van de verwante politieke groepering in de Tweede Kamer en het ledental van de 
politieke jongerenorganisatie zelf. Nieuw was de introductie van een minimum sub-
sidie, die in 1990 f 55.000,- bedroeg. 
 
Een kleine vier jaar later ging het roer weer om toen de eerder genoemde minister 
D’Ancona de Subsidieregeling landelijke jeugdorganisaties vaststelde en de Lande-
lijke subsidieregeling identiteitsorganisaties jeugd- en jongerenwerk, politieke jon-
gerenorganisaties en jeugdvoorzieningen introk.349 Aan de nieuwe subsidieregeling 
valt een aantal zaken op. In de eerste plaats werd de subsidie in principe niet langer 
aan afzonderlijke jeugdorganisaties toegekend. Voortaan zou deze worden verstrekt 
aan een categorie van jeugdorganisaties (artikel 1 sub c) en per werkterrein slechts 
aan één categorie (artikel 2 lid 3). Dit leidde ertoe dat op het terrein van het politieke 
jongerenwerk in 1994 een samenwerkingsverband gevormd werd dat de naam PING 
(Penningmeesters In Neutrale Gemeenschap) meekreeg en in de vorm van een stich-
ting werd gegoten. Dit samenwerkingsverband was de aanvrager en ontvanger van de 
subsidie en verdeelde de toegekende gelden over de aangesloten politieke jongerenor-
ganisaties. In de toelichting bij de subsidieregeling was expliciet aangegeven dat de 
wijze waarop een samenwerkingsverband de subsidie zou verdelen over de aange-
sloten organisaties haar eigen verantwoordelijkheid was. De minister stond daar in 
beginsel buiten.  
 In de tweede plaats was het bekostigingssysteem gewijzigd ten opzichte van de 
vorige subsidieregeling. Politieke jongerenorganisaties konden allereerst aanspraak 
maken op een zogenaamde ‘instandhoudingssubsidie’, dat wil zeggen een basissub-
sidie die betrekking had op de kosten in verband met het onderhouden van de orga-

                                                 
348 Stcrt. 1990, 204, p. 5. De regeling had terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1990. 
349 Stcrt. 1994, 144, p. 22. De nieuwe regeling werd op 6 juli 1994 vastgesteld en trad op 3 augustus van 

dat jaar in werking. 
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nisatie en het netwerk van vrijwilligers ten behoeve van de reguliere activiteiten van 
de organisatie. De hoogte van deze subsidie was afhankelijk van de ledentallen van 
de politieke jongerenorganisaties in relatie tot de ledentallen van de overige landelij-
ke jeugdorganisaties en het totaal van het jaarlijks beschikbare budget (artikel 4). 
Voorts kon een projectsubsidie worden verkregen op basis van een door de minister 
goedgekeurd werkprogramma (artikel 5). De hoogte van deze subsidie bedroeg 
maximaal 1/3 van de instandhoudingssubsidie. Het valt op dat elke link tussen de 
hoogte van het subsidiebedrag en het zeteltal van de verwante politieke groepering 
in de Tweede Kamer ontbrak in deze subsidieregeling. Dat zal te maken hebben met 
het feit dat de politieke jongerenorganisaties met alle andere jeugdorganisaties op 
één hoop gegooid waren. Klaarblijkelijk werden zij meer als politieke jongerenorga-
nisaties gezien dan als politieke jongerenorganisaties. 
 Tenslotte bepaalde de subsidieregeling dat voor subsidie slechts die politieke 
jongerenorganisaties in aanmerking kwamen, die ten minste 750 leden hadden (arti-
kel 3 lid 1). Het vereiste ledental was dus lager vastgesteld dan in de voorgaande 
subsidieregelingen het geval was. Daar stond tegenover dat voortaan alleen zij als lid 
werden meegerekend die jaarlijks minimaal f 10,- aan contributie betaalden (artikel 1 
sub d jº 7) en waarvan uit de administratie duidelijk bleek dat zij zich uitdrukkelijk als 
lid hadden opgegeven (artikel 1 sub d jº artikel 8 lid 2 sub a). 
 
II.8.5  Naar Binnenlandse Zaken 

 
In de jaren ’90 groeide geleidelijk aan het inzicht dat de subsidiëring van politieke 
jongerenorganisaties toch grotere verwantschap vertoonde met de subsidiëring van 
politieke partijen en politieke instituten dan met de subsidiëring van jeugdorganisa-
ties op grond van de Welzijnswet. Dit besef leidde ertoe dat de standpunten die hier-
omtrent door regering en parlement bij de behandeling van de Welzijnswet en het 
wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten waren ingenomen, werden losgelaten en 
de subsidiëring van politieke jongerenorganisaties van het ministerie van VWS (voor-
heen WVC) werd overgedragen aan dat van Binnenlandse Zaken.350 Daardoor vielen 
de subsidieregelingen voor politiek-wetenschappelijke instituten, instituten voor 
politieke vorming en scholing en politieke jongerenorganisaties eindelijk onder één 
en hetzelfde ministerie. 

De overdracht vond mede plaats in het kader van het streven van minister Dijk-
stal van Binnenlandse Zaken (VVD) om een grotere samenhang aan te brengen 
tussen de verschillende subsidiestromen naar politieke instituten en aanverwante 
organisaties. Uiteindelijk zou dit streven moeten leiden tot één wettelijke regeling. 
Vooruitlopend op deze regeling – de latere Wet subsidiëring politieke partijen – 
stelde de minister op 29 februari 1996 de Tijdelijke subsidieregeling politieke jonge-
renorganisaties vast.351 Onder deze regeling werd de subsidie net als onder de Sub-

                                                 
350 Zie o.a. Kamerstukken II 1994/95, 23 900 XVI, nr. 60, p. 11; Handelingen II 1995/96, p. 956-957; Stcrt. 

1996, 52, p. 8. 
351 Stcrt. 1996, 52, p. 8. 
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sidieregeling landelijke jeugdorganisaties niet aan de politieke jongerenorganisaties 
zelf toegekend, maar aan de stichting PING, het reeds genoemde samenwerkings-
verband van de politieke jongerenorganisaties. Op grond van artikel 1 lid 3 van de 
subsidieregeling verdeelde deze stichting vervolgens, volgens door haarzelf vastge-
stelde criteria, de subsidiebedragen over de aangesloten politieke jongerenorganisa-
ties.352  

De subsidie diende krachtens artikel 2 ten goede te komen aan ‘activiteiten ge-
richt op politieke participatie van jongeren en bevordering van die participatie’. Uit 
de toelichting bij de subsidieregeling bleek dat hierbij moest worden gedacht aan 
activiteiten als het organiseren van congressen, fora, symposia, cursussen, het uitge-
ven van een blad en andere publicaties en het onderhouden van internationale con-
tacten. De rest van de subsidieregeling bestond voornamelijk uit subsidietechnische 
bepalingen betreffende bijvoorbeeld het aanvragen en vaststellen van de subsidie en 
het verstrekken van voorschotten. Deze bepalingen waren grotendeels gemodel-
leerd naar soortgelijke bepalingen in de subsidieregelingen voor politiek-weten-
schappelijke instituten en instituten voor politieke vorming en scholing. De Tijdelij-
ke subsidieregeling politieke jongerenorganisaties heeft gegolden van 1 januari 1996 
tot 1 januari 2000.353 
 
II.8.6  Evaluatie 

 
Met de beslissing om het werk van de politieke jongerenorganisaties te gaan subsidi-
eren is er weer een vorm van indirecte subsidiëring van politieke partijen bijgeko-
men. Deze vorm verschilt wel enigszins van de subsidie voor politiek-wetenschap-
pelijke instituten en instituten voor scholing en vorming. Politieke jongerenorgani-
saties beschikken immers over een belangrijke bron van inkomsten welke de ge-
noemde instituten ontberen: de ledencontributies. De instituten, gegoten in de vorm 
van een stichting, hebben immers in het geheel geen leden. Daar staat tegenover dat 
de bijdragen van de jongeren aan de politieke jongerenorganisaties uit de aard der 
zaak bescheiden zijn en dat het aantal jongeren dat lid is van een dergelijke vereni-
ging door de tijd heen ook is afgenomen.354 Aanvullende inkomsten zijn dus wense-
lijk, om niet te zeggen noodzakelijk.  

                                                 
352 Het beschikbare budget bedroeg voor 1996 f 1.450.568, voor 1997 f 1.435.520, voor 1998 f 

1.420.473 en voor 1999 eveneens f 1.420.473. 
353 Stcrt. 1997, 224, p. 8; Stcrt. 1998, 242, p. 10. 
354 Ter illustratie hiervan: artikel 13 van de Tijdelijke regeling subsidiëring landelijke identiteitsorganisa-

ties voor jeugd- en jongerenwerk, politieke jongerenorganisaties en werkende jongerenorganisaties 
van 1981 bepaalde dat een politieke jongerenorganisatie minimaal 1.000 leden moest hebben om 
voor subsidie in aanmerking te komen. In 1994 werd deze eis versoepeld tot 750 leden. De thans van 
kracht zijnde Wet subsidiëring politieke partijen kent een minimum ledental voor een politieke jonge-
renorganisatie van 100 leden van 14 tot en met 27 jaar (artikel 3 lid 2 sub b Wspp). In 2003 beschikten 
alleen de Christenunie en de SGP over een jongerenorganisatie met meer dan 1.000 leden (respectie-
velijk 1.098 en 3.998 leden). De jongerenorganisaties van CDA (534), PvdA (588), VVD (995), D66 
(705) en GroenLinks (704) bleven daar ver onder. Zie Kamerstukken II 2004/05, 27 422, nr. 9. Inmid-
dels lijkt de situatie zich iets gewijzigd te hebben. In 2006 had de jongerenorganisatie van de VVD 
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Aangenomen mag worden dat een politieke partij die waarde hecht aan het be-
staan van een ‘luis in de pels’ en een ‘kweekvijver voor politiek talent’, ook bereid is 
financiële middelen beschikbaar te stellen die de ontwikkeling van een politieke 
jongerenorganisatie ten goede komen. Wanneer de overheid dan besluit politieke 
jongerenorganisaties te gaan subsidiëren, betekent een dergelijke subsidie een ont-
lasting van de partijkas, zodat op dit punt de vergelijking met de wetenschappelijke 
instituten en de instituten voor scholing en vorming opgaat: subsidiëring van poli-
tieke jongerenorganisaties is verkapte subsidiëring van politieke partijen. De conclu-
sie moet dus zijn dat al vanaf het midden van de jaren ’70 van de 20e eeuw een reeks 
partijgerelateerde activiteiten gesubsidieerd werd zonder dat daar fundamenteel 
over gediscussieerd was en dat een discussie over de subsidiëring van politieke par-
tijen in dat licht beschouwd ook steeds minder zinvol begon te worden.355 
 Net zoals bij de politiek-wetenschappelijke instituten en vormings- en scholings-
instituten het geval is, heeft de subsidie voor politieke jongerenorganisaties een – aan 
elke subsidie inherent – sturend karakter: wil een politieke partij aanspraak maken 
op de subsidie, dan dient zij een politieke jongerenorganisatie te hebben en bij ge-
breke daarvan er een op te richten. Dat was ook bij de subsidiëring van de politieke 
instituten natuurlijk het geval. Toch was daar van een wat andere situatie sprake. In 
principe deden alle politieke partijen aan wetenschappelijk onderzoek, vormings-
werk en scholingswerk. De enige verandering was dat zij dit voortaan bij een insti-
tuut onder dienden te brengen om voor subsidie in aanmerking te komen. Op zich-
zelf een wezenlijke verandering – er werd immers een verandering in de organisatie 
van de partij vereist – maar toch een minder grote verandering dan in het kader van 
het politieke jongerenwerk plaatsvond. In het voorafgaande is immers gebleken dat 
een aantal politieke partijen helemaal geen aparte activiteiten voor jongeren ont-
plooide of zich in elk geval niet systematisch met jeugdigen bezighield. Tijdens de 
behandeling van de begroting in 1974 bleek bijvoorbeeld dat DS’70 en PPR niet 
over een eigen jongerenorganisatie beschikten. De Socialistische Partij (SP), die 
sinds 1972 bestaat, is een ander voorbeeld: haar jongerenorganisatie ROOD werd 
pas in 2003 in verenigingsvorm opgericht, nadat van 1999 tot 2003 sprake was van 
een werkgroep binnen de partij.356  

Er kan hier natuurlijk sprake zijn van een principiële keuze die een politieke par-
tij maakt: een partij kan ervoor kiezen alle leden gelijk te behandelen en geen speci-
fiek op jongeren gericht partijbeleid te ontplooien en de vorming van jongeren te 
laten opgaan in het algemene politieke vormingswerk. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor activiteiten die speciaal gericht zijn op vrouwen, ouderen of minderheden. 
Wanneer echter speciaal op jongerenorganisaties gerichte subsidies beschikbaar 

                                                 

1.467 leden, die van het CDA 985 leden, die van de PvdA 1.066 leden, die van D66 1.056 leden, die 
van GroenLinks 594 leden, die van de SP 1.539 leden, die van de LPF 187 leden, die van de Christen-
Unie 1.587 leden en die van de SGP 4.375 leden. Zie de brief van de minister van Binnenlandse Zaken 
van 28 januari 2008, nummer bzk0800052. 

355 Boonstra 1980, p. 107. 
356 Hippe, Lucardie & Voerman 2004b, p. 111. 
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komen, dan is de verleiding om een dergelijke organisatie, wellicht in strijd met een 
eerder bewust gemaakte keuze, tóch op te richten mogelijkerwijs zeer groot en leidt 
de subsidiëring tot een in elk geval niet nader bediscussieerde inmenging in de orga-
nisatie van de politieke partijen. 
 
Tot slot: niet ten onrechte is kritiek geleverd op de tamelijk arbitraire objectkeuze als 
het op het subsidiëren van partijgerelateerde activiteiten aankwam. Waarom van al 
deze activiteiten het politiek-wetenschappelijke werk en de vormings- en scholings-
activiteiten voor subsidie in aanmerking kwamen, is niet echt duidelijk geworden. 
Voor het werk van de politieke jongerenorganisaties geldt dit in verhoogde mate, 
aangezien velen er terecht op gewezen hebben dat het jongerenwerk best onderdeel 
kon zijn van het reeds gesubsidieerde vormings- en scholingswerk van de politieke 
partijen.357 Voorts wekt het verbazing dat de subsidiëring van politieke jongerenor-
ganisaties twintig jaar lang is ondergebracht bij het ministerie van CRM (later WVC, 
nog later VWS), en niet bij dat van Binnenlandse Zaken waar zij toch eigenlijk thuis-
hoorde en uiteindelijk ook naartoe verhuisde. De politieke jongerenorganisaties 
werden bij het eerstgenoemde ministerie toch grotendeels gezien als ‘gewone’ 
jeugdorganisaties en niet als aan politieke partijen verwante en dus anders te behan-
delen organisaties, met als logisch gevolg dat zij zich een veel grotere overheidsbe-
moeienis moesten laten welgevallen dan de politiek-wetenschappelijke instituten en 
de instituten voor politieke vorming en scholing, waar een dergelijke overheidsin-
menging – terecht – uit den boze werd geacht.358 
 
II.9  Overige vormen van indirecte subsidiëring 
 
In deze paragraaf zal kort worden stilgestaan bij enige andere vormen van indirecte 
subsidiëring van politieke partijen, ingevoerd of enkel voorgesteld. In 1977 richtten 
de vrouwenorganisaties van CHU, KVP, PvdA, PPR, PSP en VVD zich tot minister 
De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken (ARP) met het verzoek om tot subsidië-
ring van hun organisaties over te gaan. In antwoord op dit verzoek gaf de minister 
aan hiervoor geen mogelijkheden te zien.359 De vrouwenorganisaties zouden kun-
nen meeprofiteren van de eerder besproken Subsidieregeling politieke vormings- en 
scholingsactiviteiten, maar de minister achtte het niet juist naast deze regeling een 
aparte regeling voor vrouwenorganisaties vast te stellen. Aldus zou naar de mening 
van de bewindsman een onwenselijke scheiding tussen het vormingswerk voor man-
nen en dat voor vrouwen kunnen worden bevorderd. Maar de minister had nog ver-
strekkendere bezwaren: de bezwaren die golden tegen het subsidiëren van politieke 
partijen golden volgens hem óók tegen het subsidiëren van politieke vrouwenorgani-
saties als zodanig.  

                                                 
357 Raad voor de Jeugdvorming 1979, p. 5-6; Boonstra 1980, p. 192-193. 
358 Elzinga 1982, p. 267. 
359 Stcrt. 1977, 187, p. 1. 
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Deze overweging is terecht bekritiseerd: waarom wel politieke jongerenorgani-
saties en aan politieke partijen gelieerde instellingen voor vorming en scholing of 
wetenschappelijk onderzoek subsidiëren, maar geen politieke vrouwenorganisa-
ties?360 De logica achter de beslissing om dergelijke organisaties niet te subsidiëren 
is velen ontgaan. Ondanks de hout snijdende kritiek is er ook in latere jaren nimmer 
een subsidieregeling met een structureel karakter op dit terrein gekomen. Wel heb-
ben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken in de jaren ’80 en ’90 
van de vorige eeuw op niet-structurele basis gelden ter beschikking gesteld voor de 
emancipatieactiviteiten binnen de politieke partijen. In 1991 is voor het laatst een 
bedrag voor afzonderlijke subsidies voor emancipatieactiviteiten beschikbaar ge-
steld. Hierna werd door verhoging van de budgetten voor de vormings- en scho-
lingsinstituten en de wetenschappelijke instituten integratie van de emancipatieacti-
viteiten in de reguliere activiteiten van de politieke partijen mogelijk gemaakt.361 
 
In 1980 publiceerde minister De Koning van Ontwikkelingssamenwerking (CDA) 
een notitie waarin plannen werden ontvouwd om een subsidieregeling in het leven 
te roepen gericht op de ondersteuning van samenwerkingsprojecten tussen Neder-
landse politieke partijen en politieke partijen in ontwikkelingslanden. De steunver-
lening zou uitsluitend worden opengesteld voor ‘groeperingen, die een maatschap-
pijbeeld onderschrijven zoals dit algemeen aan het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 
en de nota ‘Mensenrechten’ ten grondslag ligt’. De steun had als doel de bevordering 
van de uitoefening van politieke rechten in de ontwikkelingslanden. Elk te subsidië-
ren project diende vooraf door de Nederlandse overheid te worden goedgekeurd. 
De subsidie zou worden verstrekt aan aparte rechtspersonen, verbonden met in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Het zeteltal van die politieke 
partijen was van belang voor de hoogte van de subsidie. De minister stelde voor een 
bedrag van 1 miljoen gulden beschikbaar te stellen. De voorgestelde subsidierege-
ling is er nooit gekomen. Met name de scherpe inhoudelijke overheidscontrole op de 
projecten oogstte veel kritiek.362 
 
Enigszins als variant op de hiervoor genoemde subsidiëring van projecten tussen 
Nederlandse politieke partijen en politieke partijen in ontwikkelingslanden, werd in 
1990 de mogelijkheid geopend dat de vormings- en scholinginstituten van de poli-
tieke partijen subsidie ontvingen voor activiteiten ten behoeve van algemene vor-
ming en scholing van het kader van politieke partijen in een aantal Midden- en Oost-
Europese landen. Hiervoor werd op 17 juli 1990 de Subsidieregeling Algemene 
Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa vastgesteld door 
minister Dales van Binnenlandse Zaken (PvdA).363 Achtergrond van de regeling was 
de wens om de na de val van Muur langzaam maar zeker ontluikende parlementaire 

                                                 
360 Van der Linden 1979, p. 4; Elzinga 1982, p. 266. 
361 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 37 en 56. Zie ook Koole 1997, p. 165. 
362 Elzinga 1981, p. 266. 
363 Stcrt. 1990, 138, p. 2. De subsidieregeling had terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1990. 
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democratie in een aantal voormalige communistische landen in Midden- en Oost-
Europa te ondersteunen. De subsidie werd zoals gezegd verstrekt aan de vormings- 
en scholingsinstituten van de politieke partijen, hetgeen verklaart waarom de uitvoe-
ring van de regeling aan de minister van Binnenlandse Zaken werd toevertrouwd.364 
De regeling zou in principe voor één jaar gelden en er was een budget van twee mil-
joen gulden voor beschikbaar.365 
 De Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- 
en Oost-Europa heeft lange tijd niet de vorm van een structurele subsidieregeling 
willen, dan wel mogen aannemen. Zij is in 1991, 1992 en 1993 telkens met één jaar 
verlengd. In laatstgenoemd jaar is zij nogmaals verlengd, ditmaal tot en met 31 de-
cember 1996.366 In 1996 vond een evaluatie plaats, die uitwees dat de regeling waar-
devol was.367 Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken (VVD) besloot hierop de sub-
sidieregeling nogmaals met één jaar te verlengen.368 Een volgende verlenging werd 
eind 1997 bewerkstelligd: de regeling zou gelden tot en met 31 december 1999.369  

In 1999 werd besloten de subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken over te hevelen naar dat van Buitenlandse Zaken. Bij deze beslissing speelde 
een rol dat de regeling al sinds 1994 viel onder het zogenaamde Matra-(Maatschap-
pelijke Transformatie) programma van het laatstgenoemde ministerie.370 Dit gehele 
programma was in 1998 geëvalueerd en uit de evaluatie was gebleken dat voortzet-
ting van de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Mid-
den- en Oost-Europa wenselijk was. Inbedding van de regeling in de Wet subsidië-
ring politieke partijen werd, zoals in het volgende hoofdstuk nog nader zal worden 
toegelicht, niet wenselijk geacht en daarom had het volgens de minister sterk de 
voorkeur om de subsidieregeling als aparte regeling te laten voortbestaan en de uit-
voering ervan onder te brengen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.371  

Voor het Matra Politieke Partijen Programma was eind 2005 een budget van ca. 
2 miljoen euro beschikbaar. Het geld is nog steeds bedoeld voor vorming van het 
politieke kader van (zuster)partijen in Midden- en Oost-Europa, maar thans mag de 
subsidie ook besteed worden aan activiteiten gericht op politieke partijen uit Zuid-
oost-Europa. Met ingang van 1 juli 2004 zijn op experimentele basis Marokko en 

                                                 
364 De subsidiëring van deze instituten viel immers reeds onder de verantwoordelijkheid van deze minis-

ter. 
365 Wansink 1990, p. 11. 
366 Stcrt. 1993, 167, p. 10. 
367 Zie o.a. Kamerstukken II 1996/97, 23 125, nr. 14, p. 31. 
368 Stcrt. 1996, 231, p. 10. 
369 Stcrt. 1997, 235, p. 9. 
370 De subsidieregeling maakte deel uit van het Matra Politieke Partijen Programma (zie Kamerstukken II 

1995/96, 23 125, nr. 7, p. 33) dat gebaseerd is op ‘twinning’ van politieke partijen met dezelfde ideolo-
gische achtergrond, het zogenaamde party-to-party model. Het stelt in de Tweede Kamer vertegen-
woordigde politieke partijen in staat om zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa en buurlanden van 
de EU te ondersteunen met kadervorming en netwerkopbouw (Kamerstukken II 2006/07, 30 800 V, 
nr. 64, p. 1). Matra is een programma dat sinds 1994 de opbouw van een maatschappelijk middenveld 
(‘civil society’) in de Midden- en Oost-Europese landen beoogt te bevorderen. 

371 Kamerstukken II 1998/99, 26 200 VII, nr. 57. 
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Jordanië aan de lijst toegevoegd.372 De subsidie wordt verstrekt aan instituten die 
aan de politieke partijen verbonden zijn. Dit zijn in de meeste gevallen niet (meer) de 
algemene vormings- en scholingsinstituten, maar organisaties die speciaal met het 
oog op de internationale ondersteuning zijn opgericht.373 In 2006 is het Politieke 
Partijen Programma in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken geëva-
lueerd. In reactie op het evaluatierapport heeft de toenmalige minister van Buiten-
landse Zaken Bot (CDA) aangegeven het programma in 2007 ongewijzigd voort te 
willen zetten. In 2008 zou vervolgens een nieuw, meerjarig subsidieprogramma 
moeten worden ingevoerd.374 
 
II.10  Conclusie 

 
Het is tijd om een aantal zaken op een rijtje te zetten. In dit hoofdstuk is onderzocht 
welke regels voor indirecte partijsubsidiëring er in de periode tot en met 1999 in 
Nederland zijn ingevoerd en wat de grondslag van deze subsidieregelgeving was. 
Gebleken is dat in de jaren ’60 veel politieke partijen te kampen hadden met teruglo-
pende ledentallen en als gevolg daarvan rekening moesten houden met dalende con-
tributies. Binnen een aantal politieke partijen heeft deze ontwikkeling een debat over 
subsidiëring van politieke partijen aangezwengeld. Dit onderwerp bleek echter poli-
tiek gevoelig te liggen. Rechtstreekse partijsubsidiëring werd in meerderheid afge-
wezen.  

Ter motivering van deze afwijzing werd zowel in parlementaire debatten als in 
een deel van de literatuur gewezen op het belang van onafhankelijk van de overheid 
functionerende politieke partijen, waarbij de onafhankelijkheid zowel op hun finan-
ciën als op hun inhoudelijke onafhankelijkheid betrekking had. De vrees bestond dat 
subsidiëring zou leiden tot inhoudelijke overheidsbemoeienis met de activiteiten van 
de politieke partijen. Ook werd wel gevreesd voor maatschappelijke ontworteling: 
politieke partijen waren maatschappelijke organisaties en behoorden hun wortels in 
de samenleving te hebben en te houden, ook op financieel terrein. Subsidiëring zou 
de noodzaak van ledenwerving en actieve ledenbinding alleen maar verzwakken en 
zou daarmee het partijsysteem weinig goed doen. Bovendien zou volgens sommigen 
subsidiëring een beeld van zelfbediening kunnen oproepen: politieke partijen heb-
ben immers een dikke vinger in de pap bij het vaststellen van subsidies waar zij zelf 
weer van profiteren. Verstarring en conservering van het bestaande partijenstelsel 
was een andere veel gehoorde klacht. 
 Het voorgaande wekt wellicht de indruk dat over de kwestie uitgebreid gediscus-
sieerd is. Dat is echter niet het geval. Bovenstaande samenvatting is in wezen geba-

                                                 
372 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 5. 
373 Voor de PvdA de Alfred Mozer Stichting, voor de VVD de Haya van Somerenstichting, voor het CDA 

de Eduardo Freistichting, voor D66 Internationaal Democratisch Initiatief, voor GroenLinks de Stich-
ting Duurzame Solidariteit, voor de ChristenUnie de Werkgroep Midden- en Oost-Europa en voor de 
SGP de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum. 

374 Kamerstukken II 2006/07, 30 800 V, nr. 64, p. 3. 
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seerd op een samenraapsel van fragmentarische uitspraken van kamerleden en mi-
nisters en op enkele publicaties van juridische auteurs. Slechts tijdens de behande-
ling van wetsvoorstel 11 105 – inzake het creëren van een begrotingspost voor het 
subsidiëren van politiek-wetenschappelijke instituten – in 1971 en tijdens de behan-
deling van het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten tussen 1986 en 1988 is 
de kwestie in het parlement aan de orde geweest. En dan ook nog eens indirect, want 
het eigenlijke onderwerp was niet subsidiëring van politieke partijen, maar subsidië-
ring van aan politieke partijen verbonden instellingen en organisaties. Deze vorm 
van subsidiëring werd gezien als dé oplossing om enerzijds af te zien van invoering 
van rechtstreekse partijsubsidiëring en anderzijds de politieke partijen toch indirect 
financieel tegemoet te komen. 
 In dit hoofdstuk zijn de subsidieregelingen voor politiek-wetenschappelijke insti-
tuten (sinds 1970375), voor instituten voor politieke vorming en scholing (sinds 
1975) en voor politieke jongerenorganisaties (sinds 1976) aan de orde gekomen. In 
navolging van een groot deel van de literatuur is betoogd dat deze vormen van sub-
sidiëring van formeel-juridisch onafhankelijke instellingen en organisaties de facto 
neerkwamen op subsidiëring van politieke partijen. Door de subsidiëring werd im-
mers zowel de partijkas ontlast als een reeks activiteiten gesubsidieerd die zonder 
veel moeite als partijwerk te kwalificeren zijn. In Nederland was dan ook sinds 1970 
sprake van subsidiëring van politieke partijen, maar niettemin heeft de politiek lang 
de schijn willen ophouden dat dat niet het geval was. Ik vermoed dat hier toch sterk 
het gevoel heeft meegespeeld dat subsidiëring van maatschappelijke organisaties als 
politieke partijen simpelweg ‘not done’ was, zonder dat nu gemakkelijk onder woor-
den te brengen was waarom niet.  
 
Bij de subsidiëring van de genoemde wetenschappelijke instituten en vormings- en 
scholingsinstituten is de bijdrage die deze instituten leverden aan het goede functio-
neren van de parlementaire democratie regelmatig aangewezen als de grondslag om 
tot subsidiëring over te gaan. Die bijdrage bestond dan kort gezegd uit wetenschap-
pelijke studie ten behoeve van de politieke meningsvorming en vorming en scholing 
met het oog op politieke participatie. Bij de politieke jongerenorganisaties is minder 
gemakkelijk een grondslag aan te wijzen, wat vooral veroorzaakt wordt door het feit 
dat over de subsidiëring van deze organisaties nooit een openbaar politiek debat is 
gevoerd. Ondanks het gebrek aan debat is aannemelijk dat ook de subsidiëring van 
politieke jongerenorganisaties is ingevoerd op basis van het ‘democratie-argument’: 
politieke vorming van jongeren en het actief betrekken van jongeren bij de politiek 
bevorderen en versterken het goede functioneren van de parlementaire democratie, 
hoe vaag de term ‘het goede functioneren van de parlementaire democratie’ verder 
ook moge zijn. 
 Interessant is dat tijdens het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel 
subsidiëring politieke instituten de grondrechten (zoals de vrijheid van meningsui-

                                                 
375 De regeling was van 28 januari 1972, maar had terugwerkende kracht tot 1 januari 1970. 
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ting en de vrijheid van vereniging) als (rechts)grondslag voor de subsidiëring van de 
politieke instituten zijn afgewezen. Deze afwijzing geschiedde grotendeels impliciet 
– slechts één kamerlid en de minister van Binnenlandse Zaken spraken zich expliciet 
tegen deze grondslag uit, de rest van de Kamer deed er het zwijgen toe – en was 
ingegeven door de gedachte dat vrijheidsrechten (klassieke grondrechten) en subsi-
diëring op gespannen voet met elkaar stonden. Immers, subsidiëring zou leiden tot 
inhoudelijke overheidsbemoeienis met en controle op de activiteiten van de institu-
ten, hetgeen vrij algemeen werd afgewezen.376 Deze vrees voor overheidsbemoeie-
nis is echter zeker niet per definitie gegrond. De bemoeienis ontstaat niet door de 
subsidiëring zelf, maar door de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden, voor-
schriften en andere regels en door intensieve controle op de besteding van de ver-
strekte gelden. Bovendien kan subsidiëring de verwerkelijking van de grondrechten 
juist versterken door de financiële basis te bieden die de uitoefening van de grond-
rechten (mede) mogelijk maakt. Tenslotte kan erop gewezen worden dat als het gaat 
om politieke partijen het ‘grondrechtenargument’ eigenlijk in het ‘democratie-
argument’ besloten ligt. De relevante grondrechten zijn hier de vrijheid van me-
ningsuiting en de vrijheid van vereniging. Zonder deze grondrechten is een moderne 
democratie slecht denkbaar. Het verwerkelijken van de genoemde grondrechten 
komt dan ook niet alleen de individuele grondrechtendragers, maar ook meer in het 
algemeen de parlementaire democratie ten goede. 
 Uit het voorgaande overzicht is eveneens duidelijk gebleken dat een verplichting 
om tot subsidiëring van politieke partijen en verwante instellingen en organisaties 
over te gaan niet werd aangenomen, noch in de literatuur, noch in de parlementaire 
stukken. Subsidiëring van politieke instituten en politieke jongerenorganisaties werd 
gezien als een beleidsvraagstuk. Of zij werd ingevoerd was geen juridische vraag, 
maar een vraag van opportuniteit. Dit standpunt lijkt mij juist: noch uit het wezen 
van een democratie, noch uit de grondrechten van vrijheid van meningsuiting of 
vereniging kan mijns inziens een juridische verplichting voortvloeien om politieke 
partijen of hun instellingen en organisaties te subsidiëren.377 
 
De behandeling van het vraagstuk van de subsidiëring van politieke partijen en aan-
verwante instellingen en organisaties kenmerkte zich door het nodige pragmatisme 
en zelfs opportunisme.378 Een systematische beschouwing over beginselen van par-
tijfinancieringsrecht heeft dan ook niet plaatsgevonden, hetgeen mede veroorzaakt 
werd door het feit dat het formeel niet ging over de financiering van politieke partij-
en. Toch kunnen uit het voorgaande wel enige elementen van het onafhankelijk-

                                                 
376 Zie paragraaf II.6.1. 
377 Zie evenwel paragraaf III.4.12 voor een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak waaruit mogelij-

kerwijs kan worden afgeleid dat in zeer bijzondere omstandigheden wél van een verplichting sprake is. 
378 Een goed voorbeeld hiervan is de terugwerkende kracht van de Subsidieregeling politiek-weten-

schappelijke instituten 1972, waardoor de instituten die op subsidiëring hadden aangedrongen nog 
subsidie voor 1970 en 1971 konden aanvragen en later opgerichte instituten van andere partijen niet. 
Een ander voorbeeld is de haast waarmee de beslissing om tot subsidiëring van de politieke vormings- 
en scholingsinstituten over te gaan werd genomen. 
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heidsbeginsel en het beginsel van gelijke kansen worden gedestilleerd, ook al werden 
deze beginselen vaak niet als zodanig aangeduid. 
 Zowel het onafhankelijkheidsbeginsel als het beginsel van gelijke kansen waren 
het duidelijkst aan de orde toen het ging om de vraag wanneer de overheid de subsi-
diëring van een politiek instituut kan stopzetten. Als de overheid dat uitsluitend om 
technische redenen kan doen – bijvoorbeeld omdat de subsidie niet tijdig is aange-
vraagd – dan spelen beide beginselen eigenlijk geen rol. Dit is uiteraard anders wan-
neer het gedachtegoed of het handelen van een partij of verwant instituut aanleiding 
is om de financiële overheidssteun te beëindigen. Tijdens het parlementaire debat 
naar aanleiding van het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten merkte de 
regering op dat uitgangspunt moest zijn dat politieke partijen en hun instituten zich 
vrij moesten kunnen uiten en vrij moesten kunnen functioneren. De overheid diende 
zich daarom in beginsel te onthouden van een inhoudelijke beoordeling van hun 
activiteiten en zich in het kader van de subsidiëring neutraal op te stellen. In wezen 
ziet men hier het inhoudelijke onafhankelijkheidsbeginsel, zonder dat het bij de 
naam genoemd wordt.379 De discussies over het tamelijk verstrekkende artikel 15, 
op grond waarvan het recht op subsidie werd opgeschort wanneer het Openbaar 
Ministerie een vordering tot ontbinding van een instituut wegens strijd met de 
openbare orde had ingesteld, hebben het hiervoor genoemde uitgangspunt op twee 
punten verfijnd: 
 
1.  De overheid kan pas overgaan tot intrekking van subsidiebeschikkingen indien 

het gesubsidieerde instituut handelingen heeft verricht die raken aan de grond-
vesten van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het in de regel om hande-
lingen die verband houden met enigerlei vorm van discriminatie, met name om 
discriminatie die door internationale mensenrechtenverdragen zoals het IVUR 
wordt verboden; 

2.  De overheid kan een dergelijke maatregel pas treffen na een uitspraak van een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter. Stopzetting van de subsidiëring kan niet 
reeds volgen na een beslissing van een bestuursambt zoals het Openbaar Minis-
terie. 

 
Mijns inziens laten het onafhankelijkheidsbeginsel en het beginsel van gelijke kansen 
zich hier duidelijk gelden: de overheid dient zichzelf op afstand van het doen en laten 
van partijen en hun instituten te plaatsen en mag zich, uitzonderingen daargelaten, 
niet inhoudelijk met hun werk bemoeien, noch inhoudelijke voorwaarden en voor-
schriften aan de subsidieverlening verbinden. Aldus hebben alle politieke partijen en 
hun instituten in beginsel de mogelijkheid subsidie te verwerven zodat hun kansen 
in het proces van de politieke wilsvorming en het winnen van de kiezersgunst in 
principe gelijk zijn, of beter: niet scheefgetrokken worden door overheidsbesluiten. 

                                                 
379 Kamerstukken II 1985/86, 19 508, nr. 3, p. 5. De regering sprak overigens wel van ‘het beginsel dat de 

overheid zich bij de subsidieverlening dient te onthouden van een inhoudelijke beoordeling van deze 
activiteiten’. 
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Het beginsel van inhoudelijke onafhankelijkheid van partijen speelde ook een sterke 
rol bij de activiteiten waarvoor de subsidie mocht worden aangewend. Enerzijds was 
de bestedingsvrijheid beperkt: het geld mocht uitsluitend worden gebruikt voor 
wetenschappelijke arbeid, vorming en scholing en jongerenwerk. De overheid legde 
de partijen en hun instituten daarmee een bepaalde prioriteitsstelling op, hetgeen op 
gespannen voet kan staan met het onafhankelijkheidsbeginsel. Aan de andere kant 
was echter de overheidsbemoeienis met de inhoudelijke invulling van het weten-
schappelijke werk en de scholing- en vormingsarbeid minimaal. Op dit punt genoten 
de partijen een grote vrijheid. De controle op de besteding van de gelden was nave-
nant bescheiden. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel subsidiëring politieke 
instituten ging de regering zelfs wel erg ver door geen definities van de begrippen 
‘politiek-wetenschappelijk werk’ en ‘vorming en scholing’ in de wet op te willen 
nemen en geen definitie van het begrip ‘politieke partij’ te willen geven. Daaruit 
blijkt in elk geval dat er een sterke notie bestond dat een zo optimaal mogelijke onaf-
hankelijkheid van politieke partijen en hun instituten gewenst was. Deze notie was 
dan weer opvallend afwezig als het ging om de subsidiëring van politieke jongeren-
organisaties. Deze werden kennelijk vooral gezien als ‘gewone’ jeugdorganisaties en 
niet als aan politieke partijen verwante en dus anders te behandelen organisaties. Het 
gevolg was dat zij onder aanzienlijk grotere overheidscontrole stonden. 
 
Uit het voorgaande is ook gebleken dat het onafhankelijkheidsbeginsel twee kanten 
op kan werken. Aan de ene kant kan het zich tegen overheidssubsidiëring van poli-
tieke partijen en hun instituten verzetten, omdat subsidiëring ertoe kan leiden dat 
deze maatschappelijke organisaties financieel afhankelijk worden van de overheid. 
Het is immers niet ondenkbaar dat wanneer de overheid subsidie verleent en deze 
subsidie bovendien met enige regelmaat verhoogt, de partijen en hun instituten 
minder pogingen zullen ondernemen om hun leden en andere particulieren te be-
wegen geld ter beschikking te stellen om de partij of het instituut draaiende te hou-
den. Als het geld toch wel binnenkomt doordat subsidie verstrekt wordt, zijn derge-
lijke pogingen minder nodig en kan de kloof tussen partijbestuur en leden en tussen 
partij en samenleving groter worden. Ook de leden zelf zouden door de subsidiëring 
minder bereid kunnen zijn om financiële offers voor de partij te brengen. Subsidië-
ring bevordert in een dergelijk scenario dus de maatschappelijke ontworteling van 
de politieke partijen.380 Als de wortels onvoldoende onderhouden worden, dan be-
staat de kans dat een politieke partij in grote problemen komt wanneer als gevolg 
van bijvoorbeeld slechte verkiezingsresultaten een groot deel van de subsidie weg-
valt. Financiële zelfstandigheid van de politieke partijen staat in deze visie dus voor-
op.  

                                                 
380 Oftewel: het risico bestaat dat de partij onafhankelijk wordt van haar vaste achterban. Een dergelijke 

onafhankelijkheid heeft het onafhankelijkheidsbeginsel echter niet op het oog, daar aan grote afhanke-
lijkheid van een vaste achterban geen bezwaren verbonden zijn, in tegenstelling tot aan een te grote af-
hankelijkheid van de overheid of van grote private geldschieters. 
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Aan de andere kant kan het onafhankelijkheidsbeginsel juist tot subsidiëring aan-
sporen opdat politieke partijen en hun instituten niet in de tang komen te zitten bij 
private geldschieters die hen willen gebruiken (of: misbruiken) om hun eigen plan-
nen te verwezenlijken. Een te grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld grote bedrijven 
of actiegroepen met aanmerkelijke maatschappelijke macht doet immers ook af-
breuk aan de onafhankelijkheid van de partijen en hun verwante instellingen en 
organisaties. Subsidiëring voorkomt dan dat zij een verlengstuk van de genoemde 
bedrijven en maatschappelijke organisaties worden en bevordert hun zelfstandig-
heid. Men kan dus stellen dat het onafhankelijkheidsbeginsel met zich meebrengt 
dat een soort gulden middenweg moet worden gevonden: subsidiëring kan dienen 
om ongewenste afhankelijkheid van private geldschieters te voorkomen, doch mag 
nimmer zover gaan dat politieke partijen volledig of overwegend onafhankelijk van 
hun natuurlijke achterban – de leden en donateurs-sympathisanten – komen te staan. 
Dat brengt met zich mee dat de subsidie steeds aanvullend ten opzichte van de eigen 
inkomsten moet zijn. Wanneer de subsidie om wat voor reden dan ook wegvalt, zou 
de politieke partij op grond van die eigen inkomsten moeten kunnen overleven, 
desnoods in afgeslankte vorm. 
 
Het beginsel van gelijke kansen is in het voorafgaande op drie plaatsen duidelijk aan 
de oppervlakte getreden. In de eerste plaats bij de reeds genoemde vraag onder wel-
ke omstandigheden de overheid de subsidiëring van een partij of instituut kan stop-
zetten. Het beginsel vereist hier dat in principe alle politieke partijen, ongeacht hun 
gedachtegoed, mogen strijden om de kiezersgunst en dus ook alle in aanmerking 
moeten kunnen komen voor overheidssteun voor henzelf of hun instellingen en 
organisaties. Onderscheid maken bij het toekennen van subsidies mag alleen in ex-
treme gevallen. Het beëindigen van de subsidiëring kan daarom pas dan aan de orde 
zijn wanneer het handelen van politieke partijen of hun instituten raakt aan de 
grondvesten van de democratische rechtsstaat, met name in gevallen van discrimina-
tie. 

In de tweede plaats speelde het beginsel een rol bij de afwijzing van een recht-
streekse subsidiëring van politieke partijen. Een dergelijke subsidiëring, zo betoogde 
de regering in de jaren tachtig, zou de bestaande partijverhoudingen kunnen besten-
digen.381 Daarbij ging zij er klaarblijkelijk vanuit dat van conservering van de be-
staande partijverhoudingen bij indirecte subsidiëring geen sprake zou zijn, wat mijns 
inziens een nogal onrealistische aanname is. Subsidiëring – direct of indirect – is op 
zichzelf nog geen gevaar voor de gelijkheid van kansen: het gaat erom hoe het subsi-
diesysteem wordt vormgegeven. Van een situatie die op gespannen voet staat met 
het beginsel van gelijke kansen kan in mijn optiek sprake zijn wanneer alleen reeds in 
het parlement vertegenwoordigde politieke partijen en hun instituten voor subsidië-
ring in aanmerking zouden komen. Inderdaad roept een dergelijke subsidiëring in 
het licht van het genoemde beginsel de nodige vragen op. Wordt hier niet onge-

                                                 
381 Kamerstukken II 1986/87, 19 508, nr. 5. 
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rechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gevestigde politieke partijen, 
met als gevolg dat de laatstgenoemde boven de eerstgenoemde worden bevoordeeld 
in de strijd om de gunst van de kiezer te winnen? Deze vraag zal in het volgende 
hoofdstuk nog uitdrukkelijk aan de orde worden gesteld. 

Wel kan hier nog worden vermeld dat het erop lijkt dat het beginsel bij het vorm-
geven van de verdeelsleutels van de subsidieregelingen voor politiek-wetenschappe-
lijke instituten en politieke vormings- en scholingsinstituten goed onder ogen is 
gezien. Beide regelingen kenden namelijk vanaf enig moment een basisbedrag voor 
alle instituten die voor subsidie in aanmerking kwamen. Bovendien nam het bedrag 
dat de instituten ontvingen per kamerzetel van de verwante politieke partij af naar-
mate het aantal zetels van deze partij hoger was: voor de eerste tien zetels werd méér 
subsidie beschikbaar gesteld dan voor de zetels 11 t/m 20 enzovoorts. Daardoor 
werd aan de instituten van de grotere politieke partijen niet substantieel meer subsi-
die toegekend dan aan die van de kleinere instituten. Een dergelijk systeem lijkt mij 
zeer in overeenstemming met het beginsel van gelijke kansen. 
 In de derde plaats werd het beginsel behoorlijk uit het oog verloren bij het verle-
nen van terugwerkende kracht aan de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke 
instituten in 1972. Deze regeling zou terugwerken tot 1 januari 1970 en bepaalde 
dat vanaf die datum rechtspersonen die ten behoeve van een politieke groepering 
wetenschappelijke arbeid verrichtten voor subsidie in aanmerking kwamen. Het 
verlenen van terugwerkende kracht had hier tot gevolg dat de kleinere politieke 
partijen die anno 1970 nog niet over een eigen wetenschappelijk instituut beschik-
ten benadeeld werden, althans konden worden. Door Burkens is dit terecht als een 
kras staaltje rechtsongelijkheid gekwalificeerd.382 Al met al een valse start van de 
subsidieregelgeving dus. Tel daarbij op dat het vervolg gekenmerkt werd door niet 
altijd even fraai pragmatisme, en het is hopen op een eindfase die positiever gewaar-
deerd kan worden. Over deze eindfase met daarin een ontwikkeling richting alge-
mene rechtstreekse partijsubsidiëring gaat het volgende hoofdstuk. 

                                                 
382 Burkens 1971, p. 210-212. 
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Hoofdstuk III:  

Overheidssubsidiëring van politieke partijen  
Deel II: Directe subsidiëring 
 
III.1  Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan diverse subsidieregelingen waarvan 
politieke partijen sinds het begin van de jaren ’70 van de twintigste eeuw hebben 
geprofiteerd. Hoewel de subsidies in geen geval aan de politieke partijen zelf werden 
toegekend en er in ons land dus formeel geen sprake was van subsidiëring van poli-
tieke partijen, heeft menigeen gewezen op het hypocriete karakter van deze situatie. 
Formeel werden politieke partijen niet gesubsidieerd, maar materieel was dat wel 
degelijk het geval. Dat riep de vraag op of de tijd niet rijp was geworden om de sub-
sidies aan de politieke partijen zelf te verstrekken. Over deze vraag handelt het nu 
volgende hoofdstuk. 
 Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst zal in paragraaf III.2 aandacht 
worden besteed aan het advies van de Commissie-Van den Berg, een commissie die 
in 1990 werd ingesteld om de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren over 
nieuwe vormen van partij-ondersteuning. Vervolgens wordt stilgestaan bij de kabi-
netsreacties op het in september 1991 verschenen advies (paragraaf III.3). De tot-
standkoming van de Wet subsidiëring politieke partijen tussen oktober 1997 en juli 
1999 is het onderwerp van paragraaf III.4. In deze wet wordt voor het eerst gekozen 
voor rechtstreekse partijsubsidiëring. Van algemene subsidiëring is echter nog geen 
sprake: de subsidie mag slechts worden aangewend voor een aantal limitatief in de 
wet opgesomde activiteiten en is dus aan te merken als een (brede) doeluitkering. De 
wet is sinds haar inwerkingtreding op 1 juli 1999 tweemaal gewijzigd. Deze wijzi-
gingen staan centraal in de paragrafen III.5 en III.7, terwijl paragraaf III.6 betrekking 
heeft op de Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen die aan de tweede 
wijziging voorafging.  

Van deze wijzigingen is de tweede zonder meer het belangrijkst. De eerste wets-
wijziging bewerkstelligde een verhoging van de subsidiebedragen. Dat deed de 
tweede ook, maar deze voegde daar nog andere veranderingen aan toe, te weten een 
wijziging van de verdeelsleutel – voortaan was de hoogte van de subsidie ten dele 
gerelateerd aan het aantal leden van een politieke partij – en een verbreding van de 
subsidiabele doelen. Daarmee is de facto sprake geworden van een lump sum finan-
ciering, dat wil zeggen van algemene rechtstreekse partijsubsidiëring. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een conclusie. Doorgaans zal iedere individuele paragraaf 
voorzien zijn van een evaluerende beschouwing van het voorafgaande. 

105



OVERHEIDSSUBSIDIËRING VAN POLITIEKE PARTIJEN DEEL II: DIRECTE SUBSIDIËRING 

III.2  Waarborg van Kwaliteit 

 
III.2.1  Instelling van de Commissie-Van den Berg 

 
In maart 1989 – het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten lag toen al enkele 
maanden stof te vergaren bij de Eerste Kamer383 – vroeg de toenmalige voorzitter 
van het CDA, de heer Van Velzen, zich hardop af of men in Nederland niet te 
krampachtig deed over financiering van politieke partijen door de overheid. Hij 
vond die houding onbegrijpelijk, want “wij zijn het enige land in West-Europa waar 
politieke partijen volstrekt afhankelijk zijn van ledenbijdragen”.384 Van Velzen stelde 
vervolgens het onderwerp overheidssubsidiëring aan de orde in een overleg met de 
voorzitters van PvdA, VVD en D66. De vier partijvoorzitters richtten daarop in 
februari 1990 een verzoek tot minister Dales van Binnenlandse Zaken (PvdA) om 
van gedachte te wisselen over de mogelijkheid van rechtstreekse subsidiëring van 
politieke partijen.385  

Dit verzoek moet de minister toch enigszins verbaasd hebben. Betrekkelijk kort 
vóór het verzoek was immers bij de behandeling van het wetsvoorstel subsidiëring 
politieke instituten (zie het vorige hoofdstuk) nog gebleken dat rechtstreekse subsi-
diëring van politieke partijen op weinig steun kon rekenen. De minister constateerde 
dan ook terecht dat de opvatting van deze vier partijen over rechtstreekse subsidië-
ring klaarblijkelijk aan enige verandering onderhevig was. Zij achtte het verstandig 
het vraagstuk met prudentie te benaderen. Rechtstreekse subsidiëring van politieke 
partijen riep immers diverse principiële en praktische vragen op, verband houdende 
met de rol en de positie van de politieke partijen in de parlementaire democratie. De 
beantwoording van deze vragen diende zorgvuldig te worden voorbereid en de mi-
nister gaf er de voorkeur aan hiervoor een speciale adviescommissie in te stellen.386 
 
Bij ministerieel besluit van 6 september 1990387 werd de Commissie subsidiëring 
politieke partijen ingesteld. De Commissie kreeg als taak mee ‘de Minister van Bin-
nenlandse Zaken te adviseren omtrent de vragen of, en zo ja, op welke wijze, in rela-
tie tot de al bestaande vormen van ondersteuning van politieke partijen, nieuwe 
vormen van partij-ondersteuning gewenst zijn’ (artikel 2 Instellingsbesluit). Prof. dr. 
J.Th.J. van den Berg werd tot voorzitter van de Commissie benoemd en de Commis-
sie wordt dan ook dikwijls naar hem de ‘Commissie-Van den Berg’ genoemd. Tot 
leden werden benoemd de hoogleraren Elzinga en Oostenbrink, de voormalige 
Tweede-Kamerleden Jacobse en Lambers-Hacquebard en de burgemeester van Alp-
hen aan den Rijn, de heer Paats. Als secretaris van de Commissie trad drs. R.A. Koole 
op, het voormalige hoofd van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partij-

                                                 
383 Zie paragraaf II.6. 
384 Jansen 1991, p. 20. 
385 Den Ouden 2002, p. 314. 
386 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 5 en 87. 
387 Stcrt. 1990, 175, p. 7. 
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en te Groningen en – volgens het rapport van de Commissie – ‘een van de belang-
rijkste sociaal-wetenschappelijke deskundigen in Nederland op het terrein van orga-
nisatie en financiering van politieke partijen in binnen- en buitenland’.388  

Niet onvermeld mag blijven dat de leden van de commissie allen, op Oostenbrink 
na, gelieerd waren aan één van de vier partijen die het hiervoor genoemde verzoek 
tot minister Dales hadden gericht. Van den Berg, Elzinga en Koole waren lid van de 
PvdA, Jacobse van de VVD, Lambers-Hacquebard van D66 en Paats van het 
CDA.389 Ook kan niet onvermeld blijven dat besluit tot instelling van de Commissie 
in werking trad op 11 september 1990. Dat was precies de dag waarop de Eerste 
Kamer het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten verwierp. Of dit puur toe-
val is of niet heb ik helaas niet kunnen achterhalen. 
 
De Commissie subsidiëring politieke partijen heeft in september 1991 haar lijvige 
rapport Waarborg van Kwaliteit uitgebracht. Het rapport zal hieronder aan de hand 
van een aantal erin voorkomende thema’s besproken worden. 
 
III.2.2  De intermediaire rol van politieke partijen 

 
Als rode draad door het advies van de Commissie loopt de gedachte dat politieke 
partijen in de parlementaire democratie een belangrijke rol spelen als intermediair. 
Volgens de Commissie is hier sprake van een dubbelrol:  
 

“Het heeft tot het begin van de twintigste eeuw geduurd voordat in Nederland 
min of meer algemeen de gedachte werd aanvaard dat partijen noodzakelijke 
instituties waren ter ‘organisatie van het publieke ambt’ in dubbel opzicht: zij 
zouden in beslissende mate vorm moeten geven aan de organisatie van de poli-
tieke besluitvorming en daarmee aan hun rol als intermediair tussen regering en 
parlement [curs. LD]; voorts zouden zij het politieke verkeer moeten regelen 
tussen gekozenen en kiezers [curs. LD] als draagsters van gezamenlijk gedragen 
‘rechtsovertuigingen’, zoals Cort van der Linden het uitdrukte.”390 

 
Bij deze intermediaire dubbelrol, en dan met name bij de rol van schakel tussen bur-
gers en overheid391, behoort volgens de Commissie een aantal wezenlijke functies. 

                                                 
388 Het rapport van de Commissie is dan ook door Koole geconcipieerd en geschreven, uiteraard onder 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Commissie (aldus Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 5). 
389 Jansen 1991, p. 21. Lambers-Hacquebard heeft later het lidmaatschap om gezondheidsredenen 

moeten neerleggen en is toen vervangen door mevrouw Berndsen-Jansen, ook lid van D66. 
390 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 10. 
391 De Commissie spreekt afwisselend van ‘de rol van intermediair tussen kiezers en gekozenen’ (p. 11) 

en ‘de rol van intermediair tussen burgers en overheid’ (p. 12). ‘Burgers’ is echter een ruimer begrip 
dan ‘kiezers’ en de ‘overheid’ omvat meer dan alleen de ‘gekozenen’. Erg consequent is de Commissie 
dus niet, doch het is aannemelijk dat zij de intermediaire rol van de politieke partijen ruim opvatte en 
dus inderdaad doelde op de rol van intermediair tussen burgers (niet enkel de kiezers) en de gehele 

107



OVERHEIDSSUBSIDIËRING VAN POLITIEKE PARTIJEN DEEL II: DIRECTE SUBSIDIËRING 

Zij noemde hier de functie van rekrutering en selectie van politiek personeel, ge-
volgd door de functie van het formuleren van wensen uit de samenleving in politieke 
termen en het tegen elkaar afwegen van deze wensen op basis van een bepaalde 
ideologie of levensovertuiging (aggregatie), de functie van het integreren van bur-
gers – maar vooral de eigen achterban – in het politieke systeem door middel van 
bijvoorbeeld scholing en vorming vanuit bepaalde levens- of maatschappijbeschou-
wingen (socialisatie) en tenslotte de mobiliseringsfunctie, die vooral slaat op het 
vermogen van een politieke partij om burgers te motiveren tot politieke participa-
tie.392  

De uitoefening van deze functies – wezenlijk voor de uitoefening van de rol van 
intermediair tussen burger en overheid – was volgens de Commissie onder druk 
komen te staan. Zij constateerde dat steeds meer kwalitatieve eisen aan politieke 
partijen werden gesteld. De vraagstukken waarop zij geacht werden een passend 
antwoord te formuleren waren talrijk en complex en deze complexiteit werd nog 
onderstreept door de internationalisering (en dan vooral de Europeanisering) van 
deze kwesties. Daardoor ontstond bij de partijen een grote behoefte aan deskundig-
heid.  

Aan de andere kant nam het ledental van de meeste politieke partijen voortdu-
rend af. Partijen werden hierdoor kwetsbaarder, vooral wat hun financiële basis 
betreft. Niet alleen kwam daardoor de instandhouding van de partijorganisatie on-
der druk te staan en moesten de partijen alle zeilen bijzetten om de ‘zwevende kie-
zer’ voor zich te winnen, ook kon daardoor de met het oog op de complexiteit van de 
te behandelen vraagstukken zo gewenste en noodzakelijke professionalisering vaak 
geen doorgang vinden.393 Op de wijze waarop de politieke partijen hun intermediai-
re rol vervulden, werd dan ook regelmatig kritiek uitgeoefend, niet in de laatste 
plaats door de partijen zelf, zo constateerde de Commissie. Niettemin bestond er 
vrij grote overeenstemming over de wens dat de politieke partijen hun intermediaire 
rol tussen burger en overheid zouden blijven spelen. Ook de Commissie sloot zich 
bij deze opvatting aan: 
 

“Politieke partijen zijn ook in de komende decennia van beslissend belang voor 
een goede werking van de parlementaire democratie, waarin zij een rol van in-

                                                 

overheid. In het vervolg zal hier vanuit worden gegaan. Op p. 17 spreekt de Commissie overigens van 
‘communicatie tussen burger en politiek bedrijf’. 

392 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 11-12. De hier genoemde functies komen ruwweg – zij het in wat 
andere bewoordingen – wel overeen met de in Hoofdstuk 1 genoemde functies van politieke partijen. 
Alleen de representatiefunctie ontbreekt volledig. Dat is wellicht bewust, want op p. 18 overweegt de 
Commissie: “Zij (= de politieke partijen) vertegenwoordigen de burgers immers niet, maar spelen 
slechts die – overigens uiterst belangrijke – schakelrol”. Waarom het één onverenigbaar is met het an-
der is mij niet duidelijk. 

393 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 13 en 15-16. Opvallend is dat de Commissie met geen woord rept van 
gestegen kosten voor verkiezingscampagnes. Heeft dit wellicht te maken met de conclusie die com-
missielid Koole in zijn proefschrift trok, namelijk dat de campagnes in Nederland redelijk goedkoop 
zijn? Zie Koole 1992, p. 370. 
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termediair tussen kiezer en gekozene, alsmede tussen regering en volksverte-
genwoordiging dienen te bekleden.”394 

 
III.2.3  De kwantitatieve en kwalitatieve benadering van de intermediaire rol 

 
De Commissie onderscheidde in haar rapport twee aspecten van de intermediaire 
rol tussen burger en overheid: een kwantitatief en een kwalitatief aspect. Het kwanti-
tatieve aspect had betrekking op het vermogen van de partijen om de kiezers te mo-
biliseren om naar de stembus te gaan en de daarbij behorende organisatie van de 
partij en de politieke campagne. Daarnaast stond dan het kwalitatieve aspect, dat 
inhield dat de kiezers niet alleen gingen stemmen, maar dat ook zo geïnformeerd 
mogelijk gingen doen. Partijen dienden zich daartoe aan de burgers te presenteren 
als goed functionerende en goed geïnformeerde organisaties met doordachte ideeën 
en geschikte kandidaten.  

De Commissie constateerde dat partijen onder aanzienlijke druk stonden om de 
kwantitatieve, op stemmenmaximalisatie gerichte benadering voorrang te geven 
boven de kwalitatieve. Dit was het gevolg van de transformatie die de politieke par-
tijen door de jaren heen hadden ondergaan. De oude massa-partijen waren verdwe-
nen en nieuwe typen van partijen waren ontstaan. Dat had geleid tot een aantal ont-
wikkelingen. Veel politieke partijen vertoonden bijvoorbeeld thans een sterke elec-
torale oriëntatie en presenteerden zich niet meer in de eerste plaats als lidmaat-
schapsorganisatie. Daarnaast was sprake van een steeds grotere invloed van de par-
lementaire fracties op de politieke partij, een sterk gepersonifieerd leiderschap bin-
nen de partij en een geringere gerichtheid op een vast kiezerscorps. Door een sterke 
gerichtheid op het kwantitatieve aspect van de intermediaire rol zou een kwalitatieve, 
inhoudelijke vervlakking van het verkiezingsproces en van het politieke debat kun-
nen ontstaan, wat in de optiek van de Commissie schadelijk was voor het functione-
ren van de parlementaire democratie. Het was daarom volgens haar noodzakelijk 
naar methoden te zoeken om deze kwaliteit te waarborgen – waarmee meteen de 
titel van het rapport verklaard is.395 
 
III.2.4  Criteria voor de beoordeling van overheidssteun 

 
Eén van de methoden om de intermediaire rol van de politieke partijen op kwalita-
tieve wijze te versterken was volgens de Commissie het verstrekken van (financiële) 
overheidssteun. Om een uitspraak te doen over de wenselijkheid daarvan, was het 
wel noodzakelijk criteria te ontwikkelen waaraan mogelijke vormen van overheids-
steun getoetst konden worden. De Commissie noemde in dit verband twee centrale 
criteria, te weten het criterium van de mate van onafhankelijkheid en dat van de 
gelijkheid van kansen, twee beginselen die in dit onderzoek centraal staan en in 

                                                 
394 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 17. 
395 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 7 en 20-21. 
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Hoofdstuk I reeds geïntroduceerd zijn. Met betrekking tot het eerste criterium 
merkte de Commissie op dat voor het bevorderen van de intermediaire rol een grote 
mate van onafhankelijkheid van de partijen vereist was. Het ging hier om een dubbe-
le onafhankelijkheid: 
 

“Een te grote afhankelijkheid van de overheid staat op gespannen voet met de 
idee dat politieke partijen bij uitstek gestalte geven aan het proces van vrije poli-
tieke wilsvorming, waarin burgers participeren. Maar ook een eenzijdige af-
hankelijkheid van enkele grote geldschieters of van maatschappelijke organisa-
ties verdraagt zich slecht met dit idee.”396 

 
Het criterium van gelijkheid van kansen hield in dat de overheid er bij het verstrek-
ken van subsidie voortdurend voor diende te waken dat zij geen onredelijk onder-
scheid zou maken tussen grote en kleine partijen, tussen regerings- en oppositiepar-
tijen, of tussen bestaande en nieuwe partijen. Verstarring van het partijstelsel als 
gevolg van overheidssubsidiëring moest zoveel mogelijk voorkomen worden, aldus 
de Commissie: een partij die geen enkele maatschappelijke verankering meer had, 
verdiende in haar ogen geen overheidssteun. 
 De Commissie zag wel in dat er bij het vraagstuk van de overheidssubsidiëring 
van politieke partijen sprake was van een zeer lastig dilemma: de afwezigheid van 
subsidiëring uit de staatskas vergrootte in principe de kans op afhankelijkheid van 
grote particuliere geldschieters. Juist om deze vorm van afhankelijkheid te voorko-
men, viel overheidssubsidiëring te overwegen wanneer de bijdragen van de leden 
van de politieke partijen niet meer voldoende waren om aan de kwalitatieve dimen-
sie van de intermediaire rol invulling te geven. Maar aan de andere kant deed een te 
grote afhankelijkheid van de overheid weer afbreuk aan de verankering van de poli-
tieke partijen in de samenleving. Het was met andere woorden een laveren tussen 
Scylla en Charybdis.397 
 
III.2.5  Subsidiabele doelen 

 
De Commissie wees algemene rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen 
(waaronder ook campagnevergoedingen moesten worden begrepen) zonder meer 
af. Dergelijke subsidies zouden door politieke partijen kunnen worden aangewend 
om op stemmenmaximalisatie gerichte campagnes te financieren of om de partijor-
ganisatie zelf in stand te houden en hierdoor zou de gewenste kwalitatieve verster-
king van de intermediaire rol van de politieke partijen achterwege blijven. Met ande-
re worden: algemene rechtstreekse subsidiëring was geen waarborg voor kwaliteit.  

Daar kwam volgens de Commissie nog bij dat het onafhankelijkheidscriterium 
met zich meebracht dat de overheid zo weinig mogelijk bemoeienis diende te heb-

                                                 
396 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 22. 
397 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 23. 
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ben met de actuele politieke strijd, waarin de machtsverhoudingen werden bepaald. 
Dat vereiste grote terughoudendheid van de overheid op dit terrein, ook in financië-
le zin. Algemene rechtstreekse subsidiëring herbergde immers – althans in de optiek 
van de Commissie – het gevaar van onbeheersbaarheid van de subsidiestroom. 
Daardoor kon de afhankelijkheid van de politieke partijen van de staatskas zo groot 
worden, dat de intermediaire rol juist verzwakt werd in plaats van versterkt.398  

De Commissie gaf overigens wel toe dat het voordeel van een algemene recht-
streekse subsidiëring was dat daardoor geen enkele overheidssturing binnen de 
activiteiten van de politieke partijen plaatsvond, aangezien de politieke partijen dan 
volledig vrij waren om de gelden te besteden waaraan zij wilden.399 Een dergelijke 
vrijheid lijkt mij zeer in overeenstemming met het criterium dat politieke partijen zo 
onafhankelijk mogelijk van de overheid dienen te zijn. Een en ander geeft wel aan 
dat dit criterium niet eenduidig is en dat op grond van het onafhankelijkheidsbegin-
sel meerdere subsidiesystemen kunnen worden verdedigd. 
 
Het voorgaande wil niet zeggen dat Commissie principieel tegen het verstrekken 
van overheidssubsidies aan politieke partijen was. Integendeel, zij was van mening 
dat het verstrekken van subsidies voor specifieke doelen de intermediaire rol van de 
politieke partijen op kwalitatieve wijze zou kunnen versterken. Bij deze specifieke 
doelen dacht zij aan wetenschappelijke studie (‘van groot belang om zowel de inter-
ne partijpolitieke discussie als het publieke debat op een hoog peil te brengen en te 
houden en van nieuwe ideeën te voorzien’), vorming en scholing (‘goed geschoolde 
en gevormde partijleden kunnen ertoe bijdragen dat de uitkomsten van het besluit-
vormingsproces aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en voldoen aan de 
vereisten van effectief bestuur’), jongerenwerk (‘een unieke vorm van socialisatie’) 
en het onderhouden van internationale contacten (met zusterpartijen, met name 
Europese). Het zal de lezer opvallen dat voor drie van deze vier doelen reeds subsi-
dieregelingen bestonden – namelijk voor de eerste drie – en dat gaf de Commissie 
ook ronduit toe.400 Op dit punt was haar rapport dan ook niet meer dan een bevesti-
ging van de anno 1991 geldende situatie. 

De Commissie keerde zich echter tegen een andere bestaande subsidieregeling, 
te weten de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in 
Midden- en Oost-Europa.401 Zij merkte op dat er bij deze regeling helemaal geen 
sprake was van het ondersteunen van activiteiten van Nederlandse politieke partijen. 
Integendeel: hier werd Nederlands geld aangewend voor de ondersteuning van de 
activiteiten van niet-Nederlandse politieke partijen. Het kwam er in feite op neer dat 
de Nederlandse politieke partijen instrumenten waren in een regeringsbeleid dat 
was gericht op de bevordering van stabiele democratieën in het buitenland en dát 
verdroeg zich volgens de Commissie slecht met het criterium van onafhankelijkheid. 

                                                 
398 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 24. 
399 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 48. 
400 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 24-26. 
401 Zie paragraaf II.9 
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Bovendien achtte de Commissie overheidsbemoeienis met de interne zaken van een 
ander land ook in strijd met de idee van de nationale soevereiniteit: 
 

“De financiering van de Nederlandse politieke partijen door een buitenlandse 
overheid zou immers naar het oordeel van de commissie eveneens met kracht 
verworpen moeten worden.”  

 
De Commissie verbaasde zich er terecht over dat over deze buitengewoon principië-
le kwestie nooit een fundamentele discussie was gevoerd.402 
 
III.2.6  Subsidiabele partijen 

 
Bij de beantwoording van de vraag welke partijen voor overheidssteun in aanmer-
king zouden moeten komen, was volgens de Commissie het criterium van gelijkheid 
van kansen van belang. Omdat de Commissie het niet haar taak achtte uitspraken te 
doen over overheidssteun voor lokale en provinciale politieke partijen403, had zij 
zich bij de beantwoording van deze vraag beperkt tot het centrale niveau, dus tot 
steun van de centrale overheid aan nationale partijorganisaties. Volgens haar dien-
den op het centrale niveau alleen partijen die bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer de kiesdrempel en dus zetels hadden behaald, voor overheidssteun in aan-
merking te komen. Gezien de lage kiesdrempel (2/3 % van het aantal uitgebrachte 
stemmen404) achtte de Commissie deze eis zeer wel verenigbaar met het beginsel 
van gelijkheid van kansen.  

Het bezetten van zetels in de Eerste Kamer was volgens de Commissie daarente-
gen géén grond voor subsidiëring van een politieke partij of van aan die partij ver-
wante instellingen. Met deze opvatting nam de Commissie dus duidelijk afstand van 
de stellingname van de Eerste Kamer in het debat over het – aldaar gesneuvelde – 
wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten. De Commissie wees erop dat de 
Tweede-Kamerverkiezingen de enige directe verkiezingen voor een vertegenwoor-
digend lichaam op nationaal niveau waren en dat hier een rechtstreekse relatie be-
stond tussen de voorkeuren van de kiezers en de samenstelling van het vertegen-
woordigende lichaam. Dát gegeven rechtvaardigde volgens haar de beperking tot in 

                                                 
402 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 26-27. 
403 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 6 en 28. De Commissie achtte discussie mogelijk over de vraag of 

gemeenten en provincies terzake over autonome bevoegdheid beschikten. Kritiek op het niet bespre-
ken door de Commissie van de kwestie van overheidssteun aan lokale en provinciale politieke partijen 
vindt men bij Van den Brink 1992, p. 209. 

404 Er zijn 150 Tweede-Kamerzetels te verdelen. Voor het behalen van één zetel is vereist dat een politieke 
partij de kiesdeler haalt, welke wordt berekend door het totaal aantal bij de verkiezingen uitgebrachte 
stemmen te delen door het aantal te verdelen kamerzetels (artikel P 5 Kw). De kiesdeler is dus 100% : 
150 = 2/3 %. Zoveel maal als een politieke partij (‘lijst’ in de terminologie van de Kieswet) de kiesdeler 
haalt, zoveel zetels verwerft zij (artikel P 6 Kw). 2/3 % van het aantal uitgebrachte stemmen is dus vol-
doende en tevens noodzakelijk (zie artikel P 7 lid 2 Kw) voor een kamerzetel. Met andere woorden: de 
kiesdeler is tegelijk de kiesdrempel. Wanneer ca. 9 miljoen kiezers hun stem uitbrengen zijn daarvoor 
dus ongeveer 60.000 stemmen nodig. 
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de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen, welke beperking zij klaar-
blijkelijk ook in overeenstemming achtte met het beginsel van gelijke kansen.405 
 
III.2.7  Verdeelsleutel 

 
Vanwege de eis van een zekere maatschappelijke verankering van politieke partijen, 
achtte de Commissie het wenselijk de hoogte van de subsidie af te laten hangen van 
het aantal behaalde kamerzetels. Op grond van het criterium van gelijkheid van kan-
sen zou dan wel aan elke partij een basisbedrag moeten worden toegekend. Daaraan 
moest vervolgens een bedrag worden toegevoegd afhankelijk van het aantal behaal-
de kamerzetels. Op zuiver pragmatische gronden zag de Commissie af van de moge-
lijkheid de subsidie te laten afhangen van het aantal leden van een politieke partij. 
Dan zouden immers lastige vragen rijzen als “wanneer is iemand lid?” en “hoe moet 
het ledental gecontroleerd worden?”.406 In een aantal gevallen bepleitte de Commis-
sie wel handhaving van de koppeling tussen het subsidiebedrag en de eigen inkom-
sten, waarover later meer. 
 
III.2.8  De actuele financiële situatie van de partijen 

 
Was overheidssubsidie wenselijk in het licht van de actuele financiële situatie van de 
Nederlandse politieke partijen? Dat was de vraag die de Commissie na de voorgaan-
de, meer algemeen-abstracte beschouwingen diende te beantwoorden. Om dat te 
kunnen doen, was het maken van een analyse van die situatie natuurlijk een vereiste. 
De Commissie concludeerde dat de inkomsten uit contributies nog altijd de grootste 
en verreweg de belangrijkste bron van inkomsten voor politieke partijen vormden.407 
Dientengevolge was hun ledental van groot belang. Juist dat ledental was aan veran-
dering onderhevig: alle politieke partijen – met uitzondering van de kleine christelij-
ke – kampten met ledenverlies en ook de organisatiegraad daalde. Daardoor nam de 
afhankelijkheid van andere bronnen van inkomsten toe, bijvoorbeeld de afhanke-
lijkheid van overheidssubsidies.  

De Commissie keek vervolgens naar het zogenaamde ‘afhankelijkheidspercenta-
ge’, het aandeel van de overheidssubsidie in de totale inkomsten van de politieke 
partijen. Indien enkel werd gekeken naar de inkomsten van de nationale partijorga-
nisaties, dan was dit percentage tamelijk bescheiden: tussen de 2% voor de PvdA en 
de 22% voor de RPF.408 De Commissie was echter realistisch genoeg om óók het 
afhankelijkheidspercentage te berekenen met inachtneming van de subsidies aan de 

                                                 
405 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 28-29. 
406 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 29. 
407 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 31 en 33. 
408 Het ging hier vrijwel steeds om de gelden die de partijen zelf ontvingen voor de productie van uitzen-

dingen op radio en televisie in het kader van de zendtijd voor politieke partijen en een enkele keer om 
subsidies voor emancipatiewerk ten behoeve van vrouwen. De subsidies voor de diverse aan de poli-
tieke partijen gelieerde instellingen waren hier dus niet meegerekend. Zie voor de zendtijd voor poli-
tieke partijen en de daarbij behorende subsidieverlening paragraaf IV.2. 
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aanverwante instellingen en organisaties, zoals de politiek-wetenschappelijke insti-
tuten, de instituten voor politieke vorming en scholing en de politieke jongerenor-
ganisaties. Het meenemen van deze subsidies gaf een heel ander beeld te zien: de 
afhankelijkheidspercentages liepen op van 14% voor de PvdA tot 38% voor de RPF. 
De Commissie zei het niet met zoveel woorden, maar uit deze percentages blijkt 
toch wel dat het aandeel van de overheidssubsidie in de totale inkomsten van de 
politieke partijen significant geworden was.409 
 
De Commissie stond vervolgens voor de taak de vraag te beantwoorden of de subsi-
diëring ook echt nodig was. Die vraag beantwoordde zij zonder meer bevestigend. 
Haar uitgebreide conclusie luidt dan ook: 
 

“De commissie is van oordeel dat overheidssubsidies en enkele andere facilitei-
ten inderdaad nodig zijn om de partijen in staat te stellen de gewenste interme-
diaire rol te (blijven) vervullen. (…) Politieke partijen in Nederland zijn, zoals 
wij hebben kunnen zien, in hoge mate afhankelijk van de inkomsten uit contri-
buties en van andere giften van partijleden. Teruggang in het ledental heeft al-
dus belangrijke consequenties voor de inkomsten van partijen. (…) De politie-
ke partijen zijn vanzelfsprekend gehouden hun financiën op orde te houden. 
Zeker bij teruglopende inkomsten ligt een onderzoek naar de doelmatigheid 
van bestaande uitgaven voor de hand. (…) Enige bijstand door de overheid van 
partijen/verwante instellingen acht de commissie desalniettemin gewenst. De 
situatie van de partijfinanciën staat door de toename van kwalitatieve vereisten 
aan politieke partijen onder druk. Overheidssteun voor bepaalde doelen en in 
bepaalde vormen is aanvaardbaar zolang de financiële afhankelijkheid van par-
tijen en/of verwante instellingen van de staatskas niet te groot wordt. Het aan-
deel van de overheidssubsidie in de totale inkomsten van alle partijen en verwante in-

stellingen gezamenlijk dient naar het oordeel van de commissie dan ook niet groter te 

zijn dan circa een derde [curs. LD]. (…) De voor subsidiëring in aanmerking ko-
mende doelen betreffen, zoals eerder uiteen gezet, aktiviteiten die zeer nuttig 
en nodig worden geoordeeld voor het vervullen van de kwalitatieve intermedi-
aire rol door partijen. De aktiviteiten kunnen bij een krap partijbudget echter 
het gevaar lopen te moeten wijken voor aktiviteiten die direct aan de actuele po-
litieke strijd gerelateerd zijn, zoals campagnes. (…) Dit alles wegend komt de 
commissie in algemene termen tot de conclusie dat, ter waarborg van de kwali-
teit in de intermediaire rol van politieke partijen, overheidssubsidie aan partijen 
en/of met partijen verwante instellingen gerechtvaardigd blijft, maar niet sub-
stantieel behoeft noch dient te stijgen [curs. LD]. (…) De door de commissie voor-
gestelde subsidies en andere vormen van overheidssteun maken het de partijen 
enigszins gemakkelijker om bepaalde taken te verrichten, maar zullen de druk 
op de budgetten van de partijen zeker niet volledig wegnemen. Dat is ook niet 

                                                 
409 Zie de tabellen op p. 33-34 van het rapport. 
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de bedoeling. De prikkel om via ledenwerfacties en bepaalde andere vormen 
van fondsenwerving inkomsten te verkrijgen, moet blijven bestaan. De nadruk 
op de intermediaire rol van partijen brengt immers met zich mee dat partijen 
maatschappelijk verankerd zijn, ook in financieel opzicht.”410 

 
III.2.9  Voorstellen tot wijziging: directe of indirecte subsidies? 

 
De Commissie constateerde dat er door het (huidige) systeem van doeluitkeringen 
de facto sprake was van een zekere overheidsbemoeienis met de organisatiestruc-
tuur van de politieke partijen. Formeel waren partijen geheel vrij om die activiteiten 
te ontplooien die zij wensten, maar materieel werd deze vrijheid ingeperkt omdat 
sommige van die activiteiten subsidiabel waren (en dus aantrekkelijk om uit te voe-
ren) en andere niet. Er was dus sprake van een zekere sturing door de overheid. De 
Commissie achtte deze overheidsinvloed evenwel beperkt, onvermijdelijk en tot op 
zekere hoogte ook wenselijk, en in elk geval veel wenselijker dan een situatie zonder 
enige overheidssubsidiëring of een situatie waarin algemene rechtstreekse subsidië-
ring van politieke partijen plaatsvond.411 Zij raadde dan ook aan vast te houden aan 
een doelgerichte subsidiëring. 

De Commissie maakte vervolgens een onderscheid binnen de door haar subsidi-
abel geachte doelen. Aan de ene kant stonden de – volgens de Commissie – specifiek 
aan de partijorganisatie gerelateerde doelen, te weten de vorming en scholing van 
kader en leden, de internationale contacten van de politieke partijen en de bijzonde-
re en niet-structureel gesubsidieerde activiteiten gericht op bepaalde categorieën 
leden (vrouwen, ouderen, minderheden). Aan de andere kant stonden de doelen die 
door verwante instellingen en organisaties in zekere autonomie werden nagestreefd. 
Hieronder vielen de activiteiten van de politieke jongerenorganisaties en de weten-
schappelijke instituten. De subsidies ten behoeve van het verwezenlijken van de 
eerstgenoemde doelen konden ofwel direct aan de politieke partijen zelf worden 
toegekend, ofwel aan een onafhankelijke instelling (en dus indirect). Over vraag 
welke vorm het meest wenselijk was, oordeelde de Commissie niet eenduidig. Een 
deel van de commissie meende dat de subsidies direct aan de partijen konden wor-
den uitgekeerd, een ander deel van de commissie hechtte zozeer aan de autonomie 
van politieke partijen, dat het een afzonderlijke stichting tot beheer van subsidiegel-
den noodzakelijk achtte.412 

Los van de vraag naar directe of indirecte subsidiëring achtte de commissie het 
wenselijk de subsidies onder te brengen in een zogenaamde brede doeluitkering. In 
deze opzet werd de subsidie wel verstrekt voor bepaalde doelen, doch in de vorm 

                                                 
410 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 39-40. 
411 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 48. 
412 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 49-50. De leden Oostenbrink, Van den Berg en Paats waren vóór 

rechtstreekse subsidiëring, de leden Berndsen, Elzinga en Jacobse tegen. Dat het lid Elzinga zich tegen 
rechtstreekse subsidiëring uitspraak is verrassend, daar dezelfde Elzinga zich in zijn dissertatie nog 
vóór rechtstreekse subsidiëring had uitgesproken. Zie Elzinga 1982, p. 276-277. 
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van een breed pakket, waarbij het de politieke partijen vrijstond te bepalen hoeveel 
zij van de subsidie wilden besteden aan één of meer van de omschreven doelen. Het 
grootste voordeel van de brede doeluitkering was, dat hierdoor de interne organisa-
tievrijheid van de politieke partij werd vergroot. De niet-structurele doeluitkeringen 
(voor bijvoorbeeld emancipatie-activiteiten of bewustwording inzake Derde We-
reldproblematiek) zouden moeten worden geïncorporeerd in deze brede doeluitke-
ring.413 De hoogte van de subsidie zou volgens de Commissie moeten worden be-
paald aan de hand van het aantal door de politieke partijen behaalde zetels in de 
Tweede Kamer, met voor iedere politieke partij een basisbedrag.414 
 De Commissie bepleitte een andere aanpak voor wat betreft de andere categorie 
doelen, te weten de doelen die door verwante instellingen en organisaties in zekere 
autonomie werden nagestreefd (de activiteiten van de politieke jongerenorganisaties 
en de wetenschappelijke instituten). Met betrekking tot de wetenschappelijke insti-
tuten merkte de Commissie op dat het wenselijk was hun juridische en financiële 
onafhankelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen. Zij dienden zowel tegenover de 
overheid als tegenover (de besturen van) hun verwante partijen vrij te zijn in de keu-
ze van de te bestuderen onderwerpen en in de publicatie daarover. Afhankelijkheid 
van het humeur van de partijleiders diende uiteraard voorkomen te worden. De 
Commissie stelde daarom voor de doeluitkering aan de wetenschappelijke instellin-
gen te handhaven en niet over te gaan tot rechtstreekse subsidiëring van de politieke 
partij waarmee deze instelling gelieerd was.415  

Om dezelfde redenen achtte de Commissie handhaving van de doeluitkering met 
betrekking tot de politieke jongerenorganisaties gewenst. De Commissie consta-
teerde dat de relaties tussen de jongerenorganisaties en de politieke partijen per 
partij sterk verschilden in afstand en intensiteit. Dat was volgens haar een zaak van 
de jongerenorganisaties zelf, maar zij meende wel dat het sterk te betreuren zou zijn 
wanneer de overheidssubsidie de partijleiding een instrument in handen gaf om een 
‘partijconformer’ handelen van de jongerenorganisatie af te dwingen. De subsidie 
diende dan ook rechtstreeks aan de jongerenorganisatie zelf toe te komen en te be-
staan uit een basisbedrag plus een bedrag per kamerzetel van de verwante politieke 
partij. Een jongerenorganisatie diende minimaal 1.000 leden te hebben, maar de 
Commissie stelde niet voor om het aantal leden mee te laten wegen bij de hoogte van 
de subsidie, zoals in de toen vigerende subsidieregeling wél het geval was.416 
 

                                                 
413 De Commissie laakte deze subsidies omdat zij op basis van politiek-inhoudelijke criteria werden 

verstrekt. Partijen die een geheel andere opvatting over vrouwenemancipatie of de Derde Wereld 
hadden, kwamen niet in aanmerking voor subsidie. De Commissie achtte dat in strijd met het criteri-
um van gelijkheid van kansen en met dat van de onafhankelijkheid van politieke partijen. Zie Waarborg 
van Kwaliteit 1991, p. 56. 

414 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 50-51. 
415 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 51-52. 
416 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 52-54. Zie voor de genoemde subsidieregeling paragraaf II.8.4. 

116



III.2 WAARBORG VAN KWALITEIT 

III.2.10   Voorstellen tot wijziging: versoepeling van het matching funds systeem 
 
De Commissie stelde voor om bij de politiek-wetenschappelijke instituten de koppe-
ling tussen de eigen inkomsten en de hoogte van de subsidie te handhaven, maar 
deze wel enigszins te versoepelen. Het geldende ‘fifty-fifty’ systeem was volgens de 
Commissie wat arbitrair en daardoor voor verandering vatbaar en bovendien zou 
door de versoepeling ook de financiële afhankelijkheid van de moederpartij minder 
worden. Het was immers in de praktijk de moederpartij die een aanzienlijk deel van 
de ‘eigen inkomsten’ van de instituten verschafte.  

Algehele afschaffing van het matching funds systeem wees de Commissie af. Het 
systeem was destijds in het leven geroepen om zeker te zijn van een bepaalde mate 
van maatschappelijke verankering van de instituten en om het aanvullende karakter 
van de subsidie te benadrukken. De Commissie was van mening dat deze overwe-
gingen nog steeds maatgevend waren, maar een versoepeling niet in de weg stonden. 
Al met al stelde zij voor een systeem in te voeren waarbij tegenover het uitgekeerde 
subsidiebedrag eigen inkomsten moesten staan van minimaal de helft van dat be-
drag. De verhouding diende derhalve 2:1 te zijn en zou óók moeten gelden voor de 
brede doeluitkering, doch niet voor de uitkering aan de politieke jongerenorganisa-
ties.417 
 
III.2.11  Voorstellen tot wijziging: één wet inzake overheidssubsidiëring 

 
De Commissie stelde voor alle vormen van structurele overheidssubsidiëring aan 
politieke partijen onder te brengen in één specifieke wet. Al deze vormen dienden 
onderwerp van controle te zijn door de Centrale Accountantsdienst van het ministe-
rie van Financiën en de voor de controle relevante bescheiden dienden openbaar te 
zijn. Een algemene wet inzake overheidssubsidiëring van politieke partijen was ge-
wenst ‘niet alleen vanuit het oogpunt van deregulering in de zin van stroomlijning 
van regelgeving, maar ook vanuit het verlangen tot heldere toepassing van de criteria 
van onafhankelijkheid en gelijkheid van kansen’.418 Tenslotte zouden alle subsidies 
moeten worden samengevoegd op de begroting van één ministerie, waarbij de 
Commissie de voorkeur uitsprak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
III.2.12  Subsidiëring en rassendiscriminatie 

 
Tenslotte diende de Commissie een oordeel te geven over het vraagstuk betreffende 
de subsidiëring van politieke partijen en rassendiscriminatie. Het feit dat de extreem-
rechtse Centrumdemocraten, een afsplitsing van de eerder genoemde Centrumpar-

                                                 
417 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 54 en 78. Politieke jongerenorganisaties moesten voldoen aan de eis 

van minimaal 1000 contributie betalende leden, waarmee volgens de Commissie de extra waarborg 
van maatschappelijke verankering reeds was gegeven. 

418 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 47 en 55. 
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tij, bij de verkiezingen van 1989 één kamerzetel hadden behaald419, maakte een oor-
deel op dit punt noodzakelijk. Nu artikel 2 lid 1 sub b van het IVUR staten verplicht-
te om geen steun te verlenen aan organisaties die zich aan rassendiscriminatie schul-
dig maakten, diende vooral de vraag beantwoord te worden wanneer vaststond dat 
een politieke partij of een verwante instelling zich daaraan schuldig maakte en welke 
instantie daarover mocht oordelen. Over dit onderwerp was tijdens de behandeling 
van het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten al uitgebreid gediscussieerd in 
de Tweede Kamer.420 
 De Commissie gaf aan dat zij verschillende scenario’s denkbaar achtte421, maar 
de voorkeur gaf aan de volgende oplossing: in de wettelijke regelingen waarin subsi-
dies aan partijen en/of hun instellingen werden toegekend, moest een bepaling wor-
den opgenomen, inhoudende dat het recht op subsidie van rechtswege zou vervallen 
wanneer die partij of instelling op grond van artikel 137c, 137d of 137e Sr bij onher-
roepelijk vonnis was veroordeeld ‘wegens het aanzetten tot rassendiscriminatie’.422 
Na het onherroepelijk worden van de uitspraak diende de minister de subsidie subiet 
in te trekken. Hij diende terzake geen enkele discretionaire bevoegdheid te hebben: 
het oordeel van de onafhankelijke rechter was beslissend. De Commissie achtte het 
namelijk ongewenst als na de uitspraak van de onafhankelijke en onpartijdige rech-
ter ‘de politiek’ nog eens over ‘de politiek’ zou gaan oordelen.423 
 Het feit dat de veroordeling onherroepelijk diende te zijn, bracht met zich mee 
dat een partij of instelling nog enige tijd na een eerste veroordelend vonnis recht 
behield op subsidie. “Dit effect kan men, uitgaande van de praesumptio innocentiae, 
niet anders dan accepteren”, aldus de Commissie.424 Zij stelde voor de uitsluiting 
van subsidie niet voor onbepaalde tijd te laten zijn, maar aan een redelijke termijn te 
verbinden, waarbij vier jaar haar redelijk leek. Het hele geschetste scenario had haar 
voorkeur omdat daarmee ‘toch meer aan de vereisten van het CERD-verdrag [= 
IVUR, LD] wordt voldaan’.425 Een wat merkwaardige opmerking, want zij sugge-

                                                 
419 Bosmans 1999, p. 150. 
420 Zie hiervoor, paragraaf II.6.6. 
421 Scenario A hield in dat pas na verboden- en ontbondenverklaring door de rechter op grond van het 

Burgerlijk Wetboek het recht op subsidie zou vervallen. Schorsing van de subsidie voordat een defini-
tief rechterlijk oordeel was geveld zou in strijd zijn met de onschuldpresumptie. De Commissie wees 
dit scenario af omdat het kon leiden tot situaties die in strijd waren met het IVUR. Immers, ook indien 
een partij of verwante instelling strafrechtelijk was veroordeeld wegens rassendiscriminatie, diende de 
overheid door te gaan met subsidiëring totdat verbodenverklaring en ontbinding waren uitgesproken. 
Scenario B hield in dat de minister na een strafrechtelijke veroordeling wegens rassendiscriminatie 
zou moeten beslissen of de subsidie ingetrokken diende te worden. In dit scenario behield de minister 
dus enige beleidsruimte, wat voor de Commissie een belangrijke reden was om het af te wijzen. Over 
zo’n principiële kwestie diende in haar optiek de rechter te oordelen, niet een bewindspersoon. Zie 
Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 58-60. 

422 Artikel 137c Sr heeft overigens geen betrekking op het aanzetten tot rassendiscriminatie. Het artikel 
ziet op het zich beledigend uitlaten over groepen mensen. De bedoeling van de Commissie is echter 
duidelijk. 

423 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 60. 
424 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 61. 
425 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 62. 

118



III.2 WAARBORG VAN KWALITEIT 

reert dat de voorgestelde regeling toch niet helemáál voldeed aan de vereisten van 
het genoemde verdrag. Bedoeld is waarschijnlijk dat er meerdere scenario’s denk-
baar waren die in overeenstemming met het IVUR geacht konden worden, maar dat 
het door de Commissie gekozen scenario het meest de geest van dit verdrag respec-
teerde. 
 
III.2.13  Evaluatie 

 
“De Commissie heeft een heel leesbaar rapport gepubliceerd met goede uitwerkin-
gen op details. Maar het resultaat is wel ‘conservatief’: de kenmerken van het be-
staande stelsel worden niet losgelaten, vooral uit de overweging dat van bezwaren 
niet is gebleken.” Geen citaat van mijzelf, maar van Van den Brink, die in het Jaar-
boek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van 1991 het 
rapport van de Commissie besprak.426 Van den Brink heeft het mijns inziens juist 
gezien. Een groot deel van het rapport bestaat uit een rechtvaardiging van de be-
staande subsidies aan instituten en organisaties gelieerd aan politieke partijen. De 
Commissie heeft een goede analyse gegeven van de problemen waarmee de politie-
ke partijen te maken hebben en haar bespreking van hun financiële situatie en ver-
scheidene bronnen van inkomsten is helder en nuttig. Aan de andere kant zijn haar 
voorstellen (bijvoorbeeld: alle vormen van subsidiëring bij één ministerie onder-
brengen, één specifieke subsidiewet maken e.d.) weinig spectaculair. Het meest inte-
ressant is mijns inziens haar oordeel dat de subsidie niet substantieel behoefde en 
diende te stijgen en dat het aandeel van de overheidssubsidie in de totale inkomsten 
van de politieke partijen en haar neveninstellingen niet groter dan circa een derde 
zou moeten zijn. 
 
De Commissie heeft in haar rapport enige criteria voorgesteld ter beoordeling van 
de aanvaardbaarheid van overheidssteun. Deze criteria zijn het onafhankelijkheids-
beginsel en het beginsel van gelijke kansen. In hoofdstuk I is reeds uiteengezet dat 
deze beginselen in dit onderzoek een belangrijke plaats innemen. Het is toe te jui-
chen dat de Commissie in haar advies uitgebreid bij deze beginselen heeft stilge-
staan. Haar analyse geeft echter wel aan op welke punten de beginselen problema-
tisch kunnen zijn. Dat komt enerzijds omdat deze beginselen zozeer voor de hand 
liggen dat eenieder ze direct zal omarmen, terwijl zij anderzijds tamelijk vaag zijn en 
niet noodzakelijkerwijs altijd één en dezelfde richting op wijzen. Op grond van het 
onafhankelijkheidsbeginsel kan men bijvoorbeeld verdedigen dat politieke partijen 
niet gesubsidieerd moeten worden, omdat de politieke meningsvorming geheel 

                                                 
426 Van den Brink 1992, p. 203-210. Wie verwachtte dat het rapport van de Commissie Subsidiëring 

Politieke Partijen zou leiden tot een flinke discussie over het onderwerp, komt bedrogen uit. In de 
(rechts)wetenschappelijke literatuur heb ik welgeteld één serieuze reactie op het rapport kunnen vin-
den, te weten de genoemde bespreking door Van den Brink. Een verklaring voor het geringe aantal re-
acties is wellicht dat de experts op het gebied van partijfinanciering – met name Koole en Elzinga – zelf 
in de Commissie hadden gezeten. 
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onafhankelijk van de overheid dient plaats te vinden. Op grond van datzelfde criteri-
um kan men echter net zo goed betogen dat de overheid wél tot subsidiëring over 
moet gaan, omdat anders het gevaar bestaat dat politieke partijen in vergaande mate 
van de op eigenbelang gerichte particuliere sector afhankelijk worden. In deze rede-
nering waarborgt de subsidiëring juist de onafhankelijkheid van de politieke partij-
en. Het komt er dus maar op aan welke inhoud men aan het begrip ‘onafhankelijk’ 
wil geven en dat zal in aanzienlijke mate afhankelijk zijn van politieke overtuigingen 
en opvattingen over wat het ‘wezen’ van een politieke partij is en haar plaats in de 
samenleving en het politieke bestel.  

Ook het criterium van gelijke kansen is in die zin problematisch: waar de één een 
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van politieke partijen ontwaart, zal de 
ander een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid 
zien. Concreet: waar de één bijvoorbeeld de beslissing om niet tot subsidiëring van 
nog niet in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen over te gaan zal 
neersabelen als een poging om de gevestigde partijen op oneigenlijke wijze te vrij-
waren van potentiële concurrenten – hoe moet men een dergelijke concurrentie 
immers voorstellen zonder deugdelijke financiële basis? – zal de ander die beslissing 
juist met hand en tand verdedigen vanuit de redenering dat aan een politieke partij 
zonder vertegenwoordiging in het sanctum sanctorum van de democratie klaarblijke-
lijk (nog) geen maatschappelijke behoefte bestaat. De nieuwkomer moet eerst maar 
eens het tegendeel bewijzen voordat hij om subsidie komt bedelen!  

Het voorgaande is zeker niet bedoeld om de voorstellen en conclusies van de 
Commissie af te wijzen. Integendeel, juist omdat zij op brede steun kunnen rekenen, 
dienen de genoemde beginselen in iedere discussie over overheidssubsidiëring van 
politieke partijen aan de orde te komen. Wel heb ik willen aangegeven dat als de 
Commissie op grond van (één van) haar beginselen tot een bepaalde conclusie komt, 
dat niet automatisch wil zeggen dat op grond van diezelfde beginselen geen andere 
conclusie mogelijk is. Voor mijzelf geldt overigens uiteraard hetzelfde: ook mijn 
conclusie leent zich altijd voor tegenspraak en tegengestelde opvattingen. Welk van 
de mogelijke conclusies uiteindelijk in een juridisch bindende beslissing wordt om-
gezet is afhankelijk van de kwaliteit van de redenering en – vooral – van het handelen 
van de wetgever. Het is immers in eerste instantie aan de wetgever om de toetsing 
aan de genoemde beginselen te verrichten en het resultaat van die toetsing in de wet 
vast te leggen. Daarna kan de rechter daar in voorkomend geval en gelet op de ruim-
te die het recht hem biedt wellicht nog correcties op aanbrengen.427 
 

                                                 
427 De rechter kan alleen toetsen aan het recht, en niet aan politieke beginselen. Voorzover men de ge-

noemde beginselen wil aanmerken als rechtsbeginselen, moet worden opgemerkt dat voor toetsing 
van formele wetten aan ongeschreven rechtsbeginselen in het licht van het Harmonisatiewetarrest 
geen ruimte is (HR 14 april 1989, NJ 1989, 469). Voor toetsing aan het beginsel van gelijke kansen is 
uiteraard wel ruimte in het kader van de toetsing van wetten aan een ieder verbindende bepalingen van 
verdragen die in enigerlei vorm het gelijkheidsbeginsel kennen. 
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Op een ander punt heb ik – in navolging van Van den Brink – wat meer moeite met 
de conclusies van de Commissie. Het betreft hier de keuze van de subsidiabele doe-
len en dan met name de verdediging van de bestaande doelen tegenover de afwijzing 
van een algemene rechtstreekse subsidiëring. Van den Brink heeft terecht de mini-
male taak van een politieke partij – het selecteren en stellen van kandidaten – als een 
essentiële en onveranderlijke taak aangewezen.428 Kandidaatstelling is de facto on-
denkbaar zonder organisaties als politieke partijen. Van den Brink vond het dan ook 
merkwaardig dat de Commissie geldelijke steun voor deze essentiële rol van politie-
ke partijen had afgewezen, te meer daar de partijen hier in zijn optiek in zekere zin 
een overheidstaak vervulden.429  

Deze ‘publieke taak’ van de politieke partijen vormde zijns inziens mede een 
rechtvaardiging om overheidssubsidiëring van politieke partijen in te voeren. Deze 
rechtvaardiging stond los van het betoog van de Commissie over de bevordering van 
de kwalitatieve intermediaire rol van politieke partijen als grondslag voor subsidië-
ring.430 Over dit onderscheid tussen kwaliteit en kwantiteit in het rapport van de 
Commissie was Van den Brink overigens ook niet erg enthousiast: dat leek voorna-
melijk geïntroduceerd te zijn om de bestaande subsidieregelingen (‘een in de loop 
der tijden gegroeid samenraapsel van regelingen’) te verdedigen. Hij vond het onbe-
grijpelijk dat de Commissie ten aanzien van de activiteiten die zij wél subsidiabel 
achtte (zoals scholing en vorming, jongerenwerk en wetenschappelijke studie) be-
toogde dat dit activiteiten waren ‘die een meer algemeen democratisch belang repre-
senteren’431, terwijl dat voor het kerngebeuren – de rol van politieke partijen bij 
verkiezingen – klaarblijkelijk niet gold.432 Daar heeft Van den Brink mijns inziens 
een punt. 
 Van den Brink ging in zijn eigen voorstellen aanzienlijk verder dan de Commis-
sie. Hij pleitte voor rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen waarbij de poli-
tieke partijen zelf mochten bepalen waarvoor het geld zou worden ingezet. Doeluit-
keringen wees hij af. Alleen bij de door hem voorgestelde rechtstreekse subsidiëring 
was zijns inziens sprake van échte onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid die 
verder gewaarborgd kon worden door een regeling bij wet in formele zin, een uni-
forme verdeelsleutel en het niet of nauwelijks verbinden van voorwaarden aan de 
subsidieverlening.433 Al met al stelde Van den Brink dus heel wat radicalere verande-

                                                 
428 Van den Brink 1992, p. 205-206; Zie ook Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 19. 
429 De opmerking over de overheidstaak blijft overigens voor rekening van Van den Brink. Ik neem haar 

niet over. Een politieke partij heeft zeer zeker een taak op het publieke vlak, maar daarmee is van een 
overheidstaak die als het ware is uitbesteed aan de samenleving nog geen sprake. 

430 Van den Brink 1992, p. 205-206. 
431 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 7. 
432 Van den Brink 1992, p. 206. 
433 Van den Brink 1992, p. 207-208. De Commissie was juist van mening dat algemene rechtstreekse 

subsidiëring van politieke partijen op gespannen voet stond met het onafhankelijkheidscriterium. Zie 
Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 24. Een goed voorbeeld dus van mijn stelling dat men met de beginse-
len van onafhankelijkheid en gelijke kansen vaak meerdere kanten op kan.  
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ringen voor dan de Commissie. Het was echter de vraag of de tijd daar wel rijp voor 
was. 
 
III.3  Aanloop naar de Wet subsidiëring politieke partijen 

 
III.3.1  Eerste kabinetsreactie 

 
Na het verschijnen van het rapport van de Commissie-Van den Berg diende het 
kabinet – op dat moment het kabinet-Lubbers III (1989-1994) – met een reactie op 
de analyses en aanbevelingen te komen. Die reactie was ronduit teleurstellend: zij 
kwam anderhalf jaar na het verschijnen van het rapport (bij brief van 24 maart 
1993), was verstopt tussen een reeks kamerstukken inzake de begroting van Binnen-
landse Zaken en bestreek nog geen A4-tje. Net als Van den Brink stelde het kabinet – 
kennelijk niet zonder tevredenheid – vast dat het advies van de Commissie de struc-
tuur van het bestaande subsidiestelsel voor een belangrijk deel intact liet en dat de 
Commissie zich geen voorstander had getoond van een wezenlijke uitbreiding van 
de (geldelijke) overheidssteun aan politieke partijen. Daarom had het kabinet beslo-
ten geen wetsvoorstel inzake de subsidiëring van politieke instellingen voor te berei-
den. De bestaande praktijk van subsidiëring van politieke instellingen zou worden 
voortgezet.434 Daarmee leek het rapport van de Commissie subsidiëring politieke 
partijen in de bekende la te zijn verdwenen. Maar het liep toch anders. 
 
III.3.2  Tweede kabinetsreactie 

 
Ruim drie jaar na de eerste reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie-
Van den Berg – inmiddels was het eerste kabinet-Kok (1994-1998) aangetreden – 
stuurde minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken (VVD) de notitie ‘Positie en sub-
sidiëring van politieke partijen’ naar de Tweede Kamer.435 Deze notitie van 16 april 
1996 kan beschouwd worden als een nader en zeker uitgebreider kabinetsstandpunt 
betreffende het advies van de Commissie.436 Zij kwam voort uit een toezegging van 
de minister. Deze had de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting 
voor Binnenlandse Zaken voor 1995 beloofd een principiële discussie over de sub-
sidiëring van politieke partijen te zullen entameren.437 Volgens de minister zou die 
discussie gevoerd moeten worden gevoerd aan de hand van tweeledige probleem-
stelling. In de eerste plaats diende de vraag beantwoord te worden wat de plaats van 
de politieke partijen in het democratische staatsbestel was, zowel nu als in de toe-
komst, en in hoeverre op dit terrein een taak voor de overheid lag. Vervolgens dien-
de in het licht van de antwoorden op de eerste vraag bekeken te worden of het be-
staande systeem van indirecte partijsubsidiëring met smalle doeluitkeringen onge-

                                                 
434 Kamerstukken II 1992/93, 22 800 VII, nr. 40. 
435 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1. 
436 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 2. 
437 Zie o.a. Kamerstukken II 1994/95, 23 900 VII, nr. 26. 
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wijzigd diende te blijven. Kon toch niet beter een systeem van directe partijsubsidië-
ring ingevoerd worden met een brede doeluitkering?438 
 
Wat betreft de plaats van de politieke partijen in het Nederlandse democratische 
bestel, zocht de regering in de notitie aansluiting bij de Commissie-Van den Berg en 
benadrukte zij het belang van de politieke partijen als intermediair tussen burgers en 
overheid, waarbinnen de integratie-, rekruterings- en selectiefuncties onderscheiden 
konden worden. Die rol met de daarbij behorende functies was in de loop der jaren 
onder druk komen te staan. Het Nederlandse politieke systeem had als gevolg van 
snelle welvaartsgroei en ingrijpende sociaal-culturele veranderingen een ware trans-
formatie doorgemaakt, met als gevolg dat de gemiddelde Nederlander steeds minder 
waarde hechtte aan verzuilde maatschappelijke structuren. Dit leidde bij vrijwel alle 
politieke partijen, zowel de traditioneel verzuilde als de niet of nauwelijks verzuilde, 
tot een sterk fluctuerende kiezersaanhang en een afnemend of nauwelijks stijgend 
ledental. Daar kwam nog bij dat met name door de toenemende internationalisering 
steeds hogere eisen aan politieke partijen werden gesteld, waardoor (verdere) pro-
fessionalisering noodzakelijk was, een conclusie die de Commissie ook al getrokken 
had.439 

De regering vroeg zich af of, gegeven de situatie waarin de politieke partijen ver-
keerden, een zekere mate van overheidsinterventie gewenst was. Daarbij dacht zij 
niet aan regulerende maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een Wet op de poli-
tieke partijen, maar wel aan financiële ondersteuning. Deze gedachte was natuurlijk 
verre van nieuw – Nederlandse kende immers al sinds het begin van jaren ’70 indi-
recte partijsubsidiëring zoals uit het voorgaande hoofdstuk bleek – maar de uitwer-
king ervan was dat wel. De regering stelde namelijk twee belangrijke wijzigingen in 
het bestaande subsidiesysteem voor. In de eerste plaats was een structurele verho-
ging van het niveau van overheidssubsidiëring in de optiek van de regering ge-
wenst.440 Zij vreesde dat op niet al te lange termijn de financiële problemen van veel 
partijen een belemmering zouden gaan vormen voor hun functioneren. Goed func-
tionerende politieke partijen waren echter onmisbaar voor het adequaat functione-
ren van het democratisch staatsbestel en dit rechtvaardigde, samen met de geringe 
beschikbaarheid van alternatieve inkomstenbronnen voor partijen, een grotere bij-
drage van de kant van de overheid.441 De regering wilde daarbij wel vasthouden aan 
een mengvorm van eigen inkomsten en overheidsfinanciering, waarbij het aandeel 
van de eigen inkomsten in de totale partijfinanciering op een geloofwaardig niveau 
zou blijven. Voorkomen moest immers worden dat politieke partijen lege hulzen 

                                                 
438 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 2. 
439 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 2-4. 
440 Op dit punt week de regering dus sterk af van het advies van de Commissie. Die had immers gesteld 

dat “overheidssubsidie aan partijen en/of met partijen verwante instellingen gerechtvaardigd blijft, 
maar niet substantieel behoeft noch dient te stijgen [curs. LD].” Dus: het is niet nodig en het moet ook ze-
ker niet gebeuren. Hiervoor reeds geciteerd in paragraaf III.2.8. 

441 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 5-6. De regering gaf niet aan hoe groot die verhoogde 
bijdrage zou zijn. 
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rondom kamerfracties zouden worden, zonder enige binding met de samenle-
ving.442 De regering wilde echter niets meer weten van een systeem van matching 
funds. Dit systeem was gestuit op lastige uitvoeringsproblemen en daarom terecht 
afgeschaft. Herinvoering was bepaald onwenselijk.443 

In de tweede plaats achtte de regering de tijd rijp om tot directe subsidiëring van 
politieke partijen over te gaan en de subsidie dus niet langer te verstrekken aan aan 
de partij gelieerde instellingen en organisaties. Volgens de regering waren de politie-
ke partijen ‘mans genoeg om op verantwoorde wijze zelf subsidiegelden over geli-
eerde instellingen te verdelen’. Bovendien ging het bestaande stelsel van indirecte 
subsidiëring uit van een – in de ogen van de regering – fictief onderscheid tussen de 
eigenlijke partijorganisatie en de verwante instellingen, nu in de praktijk de afstand 
tussen partij en instellingen vaak gering was.444 De regering achtte de tijd gekomen 
om deze fictie te beëindigen en de subsidierelatie tussen de overheid en politieke 
partijen voortaan te baseren op de notie dat goed functionerende politieke partijen445 
van essentieel belang waren voor een vitale democratie. Die notie noopte tot de 
expliciete erkenning dat de overheid een voorwaardenscheppende taak had te ver-
vullen op dit terrein en daar paste directe partijsubsidiëring veel beter bij dan indi-
recte.446 
 
De regering boog zich vervolgens over vraag hoe deze rechtstreekse subsidiëring 
van politieke partijen vormgegeven diende te worden. Net als de Commissie wees zij 
algemene (lump sum) subsidiëring af en gaf zij de voorkeur aan een brede doeluitke-
ring met een limitatieve opsomming van de activiteiten waarvoor de subsidie zou 
mogen worden aangewend. De regering wenste echter – in tegenstelling tot de 
Commissie – óók de politiek-wetenschappelijke bureaus en de politieke jongerenor-
ganisaties in de brede doeluitkering te betrekken. De suggestie van de Commissie 
om op dit punt de bestaande smalle doeluitkering te handhaven, werd dus verwor-
pen. In plaats daarvan achtte de regering het gewenst om aan de politieke partijen 
een wettelijke plicht op te leggen om zorg te dragen voor een evenwichtige verdeling 
van de subsidiegelden over de subsidiabele activiteiten. Omdat de vaste kamercom-
missie voor Binnenlandse Zaken447, vrijwel alle wetenschappelijke instituten448 en 
diverse jongerenorganisaties449 vonden dat deze zorgplicht volstrekt onvoldoende 

                                                 
442 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 6. 
443 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 12. Zie ook paragraaf II.7.1. 
444 Vooral bij de vormings- en scholingsinstituten was de verwevenheid tussen partij en instituut groot, zo 

had ook de Commissie-Van den Berg geconstateerd. Dat lag ook voor de hand, want vorming en scho-
ling van leden en kader geheel buiten het partijbestuur om, was toch moeilijk voorstelbaar. Zie Waar-
borg van Kwaliteit 1991, p. 49. 

445 Dus niet langer politieke instituten. 
446 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 5, 7-8 en 14. 
447 Kamerstukken II 1996/97, 24 688, nr. 3. 
448 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 21. 
449 Zie bijvoorbeeld Meijers 1996, p. 10-11, die een artikeltje schreef met de veelzeggende titel ‘De rooie 

centen van de Jonge Socialisten. Gaat Kok campagne voeren met JS-geld?’. Zie ook Van Laar 1998, p. 
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garanties bood voor de onafhankelijkheid van deze instellingen en organisaties, 
heeft de regering in een latere brief haar voornemens op dit punt aangescherpt: in 
het in te dienen wetsvoorstel zou een bepaling worden opgenomen, inhoudende dat 
een bepaald percentage van de subsidiegelden diende te worden besteed aan de ge-
noemde activiteiten. Oormerking dus.450 

Ook op een ander punt volgde de regering de Commissie niet. Zij achtte de be-
zwaren die de Commissie tegen de Subsidieregeling Algemene Vorming en Scho-
ling Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa had aangevoerd nogal overtrokken 
en integratie van deze subsidiestroom in de brede doeluitkering niet haalbaar.451 De 
regering twijfelde nog over de vraag of verkiezingscampagnes subsidiabel zouden 
moeten zijn. Een bezwaar daartegen zou kunnen zijn dat politieke partijen dan op 
een wel heel essentieel onderdeel van hun functioneren verder afhankelijk van de 
overheid zouden worden. Daar stond tegenover dat subsidiëring van campagnes 
kon bijdragen aan het effectief presenteren van verschillende inhoudelijke alterna-
tieven aan de kiezers. De regering had op dit punt nog geen finaal standpunt inge-
nomen.452 
 Duidelijk was dat de subsidiëring van politieke partijen in een wet in formele zin 
zou moeten worden opgenomen. De regering was dan ook van plan naar aanleiding 
van de discussie over haar notitie een wetsvoorstel terzake in te dienen.453 Daarmee 
ging zij een stapje verder dan het betrekkelijk nieuwe artikel 4:23 van de Algemene 
wet bestuursrecht vereiste. Dat schreef voor structurele subsidies een formeel-wet-
telijke grondslag voor, doch dat betekende uiteraard niet dat de subsidiëring geheel 
in een formele wet geregeld moest worden. Als grondslag voor de subsidieverlening 
zou in het wetsvoorstel het zeteltal in de Tweede Kamer worden opgenomen. De 
zetelverdeling aldaar was immers de meest zuivere uitdrukking van de onderlinge 
krachtsverhoudingen tussen partijen en zou daarom als beste verdeelsleutel voor de 
subsidiegelden fungeren.  

                                                 

5 die betoogt dat de Wet subsidiëring politieke partijen het probleem uiteindelijk op bevredigende wij-
ze heeft opgelost. 

450 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 2. Onder meer om de onafhankelijke positie van de politieke 
jongerenorganisaties te waarborgen zou bij deze organisaties volgens de regering alleen het ledental 
voor de hoogte van de subsidie bepalend moeten zijn. Het zeteltal van de verwante politieke partij zou 
hier geen rol moeten spelen. Dat zou negatief kunnen uitpakken voor de jongerenorganisaties van de 
grotere politieke partijen (d.w.z. partijen met een grote vertegenwoordiging in de Tweede Kamer), 
aangezien bijna de helft van de leden van de politieke jongerenorganisaties behoorde tot een aan de 
kleine partijen SGP, RPF of GPV gelieerde jongerenvereniging (peildatum 1-1-1995). Kamerleden 
van PvdA, CDA en VVD vroegen dan ook om aanpassing van de verdeelsleutel, hetgeen minister 
Dijkstal aanvankelijk weigerde. Zie Aanhangsel Handelingen II 1996/97, nr. 502. Later werd er toch 
voor gekozen de helft van het subsidiebedrag te verdelen aan de hand van het aantal zetels van de ver-
wante politieke partij. Daarmee zou ‘meer recht gedaan (worden) aan het uitgangspunt dat op jonge-
renorganisaties gelieerd aan grotere partijen in meerdere mate een beroep wordt gedaan tot het ver-
richten van activiteiten’. Zie onder meer Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 8 en nr. 4, p. 2. 

451 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 8-10. 
452 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 9. 
453 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 2 en 11. 
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Op dit uitgangspunt wilde de regering echter – in tegenstelling tot de Commissie – 
één uitzondering maken. Wanneer een politieke partij wel in de Eerste Kamer, maar 
niet in de Tweede vertegenwoordigd was, zou ook het zeteltal in de Eerste Kamer als 
subsidiegrondslag gelden.454 De regering herinnerde zich het lot van het wetsvoor-
stel subsidiëring politieke instituten blijkbaar nog goed… In het wetsvoorstel zou 
voorts een bepaling worden opgenomen over de subsidiëring van politieke partijen 
die zich schuldig maakten aan rassendiscriminatie. Het voorstel van de regering op 
dit punt was in de kern gelijk aan dat van de Commissie en hield dus in dat een on-
herroepelijke veroordeling op grond van artikel 137c-g Sr voor een politieke partij 
automatisch zou leiden tot intrekking van de subsidie.455 
 
III.4  Totstandkoming van de Wet subsidiëring politieke partijen 
 
III.4.1  Inleiding 

 
Iets meer dan een jaar nadat over de notitie ‘Positie en subsidiëring van politieke 
partijen’ overleg was gevoerd met de Tweede Kamer456, diende de regering op 28 
oktober 1997 een voorstel voor een Wet subsidiëring politieke partijen in.457 Inge-
volge artikel 4:23 Awb diende de subsidieverstrekking thans op grond van een wet-
telijk voorschrift plaats te vinden. Hoewel ingevolge genoemd artikel een formeel-
wettelijke grondslag voor een door regering of minister vast te stellen subsidierege-
ling voldoende was, had de regering ‘met het oog op het publieke belang van de sub-
sidieverlening en gelet ook op de rechtszekerheid van de subsidie ontvangende poli-
tieke partijen’ toch gekozen voor een inhoudelijke regeling in een formele wet 
zelf.458 Dat brengt met zich mee dat een wijziging van de subsidieregels, bijvoor-
beeld voor wat betreft de hoogte van de subsidie, de subsidiabele activiteiten of de 
verdeelsleutel, uitsluitend door regering en parlement gezamenlijk kan worden be-
werkstelligd.459 Het wetsvoorstel werd op 25 juni 1998 door de Tweede Kamer 
aangenomen, waarbij alleen de fractie van de Socialistische Partij tegenstemde.460 
Vervolgens ging de Eerste Kamer op 11 mei 1999 zonder stemming met het voor

                                                 
454 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 11-12. 
455 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 12-13. De Commissie had zich in haar advies beperkt tot het 

vraagstuk van subsidiëring en rassendiscriminatie. De regering leek dat in haar notitie ook te doen, 
doch haar voorstel om ‘te bepalen dat indien een politieke partij onherroepelijk is veroordeeld op 
grond van de artikelen 137c-g j° artikel 51 WvSr, automatisch de subsidie (…) wordt ingetrokken’ im-
pliceerde dat zij uitging van het bredere vraagstuk van subsidiëring en discriminatie in het algemeen. 
Het later tot stand gekomen artikel 16 Wspp bevestigt dat, daar dit artikel bepaalt dat elke onherroepe-
lijke veroordeling van een politieke partij wegens discriminatie op basis van elk van de in artikel 137c 
en volgende Sr genoemde gronden tot verlies van het recht op subsidie leidt, en dus niet enkel een ver-
oordeling wegens rassendiscriminatie. 

456 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 3. 
457 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 1-2. 
458 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 1. 
459 Vgl. Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 8. 
460 Handelingen II 1997/98, p. 6198. 
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stel akkoord461, waarna de Wet subsidiëring politieke partijen462 op 29 juni 1999 in 
het Staatsblad verscheen. De wet is vervolgens op 1 juli 1999 in werking getreden.463 
 De kern van de Wet subsidiëring politieke partijen wordt gevormd door de arti-
kelen 1 tot en met 7 en 16. Ook de regeling van artikel 18, over de openbaarmaking 
van giften aan politieke partijen, kan tot de belangrijkste bepalingen van de wet ge-
rekend worden. Dit artikel zal echter in Hoofdstuk V over private financiering van 
politieke partijen besproken worden. Thans richten wij ons dus voornamelijk op de 
artikelen 1-7 en 16 Wspp. Hierbij moet worden opgemerkt dat enkele artikelen in de 
wet inmiddels gewijzigd zijn, in sommige gevallen ingrijpend.464 Wanneer een arti-
kel inmiddels anders luidt, zal in de volgende paragrafen tussen haakjes het woord 
‘oud’ aan het geciteerde artikel worden toegevoegd. 

Op de inhoud van de Wet subsidiëring politieke partijen, en dan met name bo-
vengenoemde artikelen, zal in het hierna volgende aan de hand van een aantal the-
ma’s nader worden ingegaan. Deze thema’s zijn:  
 
• de gronden voor overheidssubsidiëring; 
• de overgang naar rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen; 
• waarborgen tegen inhoudelijke overheidsbemoeienis; 
• de hoogte van de subsidie; 
• de politieke partij in de Wet subsidiëring politieke partijen; 
• de verdeelsleutel; 
• de speciale positie van wetenschappelijke instituten en jongerenorganisaties; 
• subsidiëring en discriminatie en 
• enige procedurele aspecten van de wet. 
 
III.4.2  Gronden voor overheidssubsidiëring 

 

Waarom zou de overheid politieke partijen financieel te hulp moeten schieten? Het 
moge duidelijk zijn dat over deze vraag tijdens de behandeling van het voorstel voor 
een Wet subsidiëring politieke partijen uitgebreid is gediscussieerd. De regering 
entameerde de discussie omtrent het ‘waarom’ van de subsidiëring door in de me-
morie van toelichting bij het wetsvoorstel uit te leggen waarom zij met het voorstel 
gekomen was. Nauw aansluiting zoekend bij de analyse van de Commissie-Van den 
Berg betoogde zij dat het belangrijkste doel van het wetsvoorstel was om de inter-
mediaire positie van landelijke politieke partijen in het democratisch staatsbestel in 
stand te houden en zo mogelijk te versterken. Daarmee is het doel van het wetsvoor-
stel duidelijk, maar hiermee is nog niets gezegd over de aanleiding, de reden voor het 
voorstel. De redenering van de regering liep over een aantal schijven: 
 

                                                 
461 Handelingen I 1998/99, p. 1332. 
462 Wet van 17 mei 1999, Stb. 1999, 257. 
463 Koninklijk besluit van 15 juni 1999, Stb. 1999, 258. 
464 Zie voor deze wijzigingen de paragrafen III.5 en III.7. 
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a. de rol van politieke partijen als schakel tussen burger en overheid is cruciaal voor 
het functioneren van het politieke systeem (de parlementaire democratie). Deze 
stelling werd in de memorie van toelichting verder niet toegelicht. Verwezen 
werd slechts naar het rapport van de Commissie-Van den Berg. 

b. deze intermediaire rol is helaas door een reeks van factoren onder druk komen te 
staan: aan de ene kant worden steeds hogere eisen aan politieke partijen gesteld, 
maar aan de andere kant hebben de meeste politieke partijen met teruglopende 
ledentallen te maken. Daardoor dreigt hun voornaamste inkomstenbron – con-
tributies van leden – langzaam maar zeker op te drogen. De bekende analyse dus. 
In een later stadium heeft de regering ook cijfers465 omtrent de dalende ledental-
len overgelegd: 

 
Tabel F: ledentallen politieke partijen 1990-1999 
 
Jaar CDA 

 

PvdA VVD D66 GPV SGP RPF GL SP To-
taal 

1990 123.530 91.784 69.074 9.829 12.917 23.062 8.463 15.900 15.410 369.969 

1995 100.442 69.000 55.000 15.000 14.269 23.728 11.035 12.500 16.609 317.583 

1999 86.000 61.600 51.265 13.391 14.121 23.800 12.650 13.821 25.052 301.700 

 
c. gelet op a. (de belangrijke rol van politieke partijen in de parlementaire democra-

tie) en b. (de teruglopende inkomsten als gevolg van daling van de ledentallen) 
zag de regering aanleiding om, zoals zij het zelf formuleerde, ‘de bestaande 
voorwaardenscheppende rol van de rijksoverheid ten aanzien van het functione-
ren van de politieke partijen enigszins te verruimen’.  

 
Uitbreiding van de voorwaardenscheppende rol die de regering hier voor zichzelf 
constateerde, hield concreet twee dingen in, namelijk dat het subsidiebudget ten 
behoeve van politieke partijen verhoogd zou worden en dat de mogelijkheden voor 
besteding van de subsidie zouden worden uitgebreid.466 De subsidie zou voortaan 
aan de politieke partijen zelf worden verstrekt, waarmee rechtstreekse subsidiëring 
van politieke partijen eindelijk een feit werd.  
 Een en ander wilde natuurlijk niet zeggen dat de overheid nu alles ging betalen. 
Politieke partijen moesten zich volgens de regering voortdurend blijven inspannen 
om hun voortbestaan te waarborgen door de belangstelling van burgers op te wek-
ken en nieuwe leden te werven. De bijdrage die de overheid aan de activiteiten lever-
de, diende begrensd en subsidiair aan de eigen verantwoordelijkheid van de partijen 
te zijn. Een te grote afhankelijkheid van de overheid zou averechts kunnen werken 
en kunnen leiden tot een beeld van verwevenheid van de politieke partijen met de 
overheid. Dat moest uiteraard voorkomen worden. De regering gaf daarom de 
voorkeur aan een model van gemengde financiering, waarvan naast de inkomsten uit 
                                                 
465 Kamerstukken I 1998/99, p. 25 704, nr. 65c, p. 5. 
466 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 1. 
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contributies en overheidssubsidiëring onder voorwaarden ook inkomsten in de 
vorm van giften en sponsoring deel uit zouden kunnen maken. Uiteindelijk moest zo 
een soort gulden middenweg gevonden worden, want – zoals de regering terecht 
stelde – ‘zowel tegen een al te grote afhankelijkheid van overheidssubsidies als van 
financiële bijdragen van derden kan men bedenkingen hebben’.467 

Natuurlijk was ook de regering van mening dat het verre de voorkeur zou heb-
ben wanneer politieke partijen voor het vervullen van hun functies genoeg zouden 
hebben aan hun inkomsten uit contributies en andere bijdragen van leden. Dat was 
echter een onrealistisch scenario. Dergelijke inkomsten bleken immers in steeds 
mindere mate toereikend en enige verbetering was voorlopig niet te verwachten: 
“Het vraagstuk lijkt van duurzame aard.”468 In een dergelijke situatie bestond het 
gevaar dat het functioneren van politieke partijen in het democratisch bestel in het 
gedrang zou komen of in kwalitatief opzicht zou achterblijven. Een dergelijk gevaar 
rechtvaardigde een financiële bijdrage van de kant van de overheid. 
 
De motivering van de beslissing om politieke partijen (meer) subsidie te geven was 
dus sterk opgebouwd rond hun belangrijke rol in de parlementaire democratie, hun 
teruglopende ledentallen, de oplopende eisen die aan hen gesteld werden en de 
voorwaardenscheppende taak van de overheid, kortom: rond het ‘democratie-
argument’ dat ook tijdens de behandeling van het wetsvoorstel subsidiëring politieke 
instituten een belangrijke rol speelde.469 De meeste fracties in de Tweede en Eerste 
Kamer reageerden instemmend op deze motivering. Een enkele fractie zag wel lie-
ver dat de hele discussie zou worden losgekoppeld van het vraagstuk van de ledental-
len en wat principiëler werd benaderd. De fractie van D66 was bijvoorbeeld van 
mening dat het wetsvoorstel ook beargumenteerd had kunnen worden vanuit de in 
haar optiek principiële wenselijkheid van ondersteuning van politieke partijen door 
de overheid, ongeacht hoeveel leden die politieke partijen hadden. De fractie was 
ervan overtuigd dat het wetsvoorstel óók zou zijn ingediend indien de ledentallen 
vele malen hoger waren geweest.470 
 De fractie van GroenLinks zag in de subsidiëring niet zozeer een gevaar, als wel 
een waarborg voor de onafhankelijkheid van politieke partijen, een stellingname die 
weer eens de vele gezichten van het onafhankelijkheidsbeginsel met betrekking tot 
politieke partijen illustreert. Niet alleen hoefden de politieke partijen door de finan-
ciële overheidssteun niet aan te kloppen bij organisaties in de particuliere sector, 
waar het gevaar van belangenverstrengeling en cliëntelisme op de loer lag, maar ook 
kon de financiële bijdrage van de overheid worden gezien als ‘subsidiëring van de 
tegenspraak’, zoals het kamerlid Harrewijn het uitdrukte.471 Het was zijn inziens een 
waarde van de democratie dat de overheid ook activiteiten subsidieerde die lijnrecht 

                                                 
467 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 3-4. 
468 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 5. 
469 Zie paragraaf II.6.1. 
470 Handelingen II 1997/98, p. 6020. 
471 Handelingen II 1997/98, p. 6027-6028. 
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tegen haar beleid ingingen.472 Men kan hierin overigens ook een grondrechtelijke 
rechtvaardiging van de subsidiëring zien: de subsidie dient dan om de uitoefening 
van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting mogelijk te maken. Er is dan een 
parallel te trekken met het ‘grondrechten-argument’ dat tijdens de behandeling van 
het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten ter sprake kwam als mogelijke 
rechtvaardiging van de subsidiëring, maar toen – zij het grotendeels impliciet –
verworpen werd.473  

Het betoog van het kamerlid Harrewijn kreeg niet veel handen op elkaar. Dat is 
niet helemaal ten onrechte. Het moge namelijk wel zo zijn dat het een democratie 
past de politieke minderheden in staat te stellen hun opinies uit te dragen, het was 
echter niet de bedoeling van dit wetsvoorstel dat alleen politieke partijen die opposi-
tie voerden voor subsidie in aanmerking zouden komen. Daarop wees ook minister 
Dijkstal tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.474 Voorts 
lijkt het niet heel aannemelijk dat de regering ook met het wetsvoorstel zou zijn 
gekomen als de ledentallen ‘honderdduizenden hoger waren geweest’, zoals de frac-
tie van D66 had gesteld. De regering had immers meermalen benadrukt dat de 
meest wenselijke situatie zou zijn dat politieke partijen al hun activiteiten zouden 
kunnen financieren uit de ledenbijdragen475 en wanneer de ledentallen daadwerke-
lijk vele malen hoger waren geweest, zou dit ongetwijfeld een realistisch(er) scenario 
zijn geweest. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de regering geen cijfers 
over dalende inkomsten uit ledencontributies opvoerde. 
 
III.4.3  Rechtstreekse subsidiëring 

 
Zoals gezegd zou de subsidie voortaan rechtstreeks aan de politieke partijen worden 
verstrekt (artikel 2 Wspp). De constructie waarbij politieke partijen indirect gesub-
sidieerd werden doordat subsidies werden toegekend aan gelieerde instellingen en 
organisaties was daarmee ontmanteld. Daar was niet iedereen even gelukkig mee. In 
de beide Kamers lieten de fracties van de kleine christelijke partijen RPF en SGP en 
de fractie van de VVD kritische geluiden horen, die er overigens niet toe leidden dat 
zij hun steun aan het wetsvoorstel onthielden. In de optiek van laatstgenoemde partij 
konden politieke partijen hun intermediaire rol het beste vervullen wanneer zij on-
afhankelijk van de overheid waren. Rechtstreekse subsidiëring kon er echter juist toe 
leiden dat politieke partijen minder afhankelijk van hun leden en méér afhankelijk 
van de overheid zouden worden. En alleen al de indruk dat politieke partijen afhan-
kelijk waren van de overheid, kon hun geloofwaardigheid in de ogen van veel bur-
gers verminderen en tot een nog grotere daling van het aantal leden leiden. Volgens 
de VVD dienden politieke partijen afhankelijk te zijn en te blijven van de burgers en 
zich voortdurend in te spannen om de steun – ook de financiële – van die burgers te 

                                                 
472 Handelingen II 1997/98, p. 6033. 
473 Zie paragraaf II.6.1. 
474 Handelingen II 1997/98, p. 6037. 
475 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 3; Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 5. 
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verwerven. Alleen dat zou een goede verankering in de maatschappij waarborgen. 
Zij gaf dan ook sterk de voorkeur aan het creëren van de vereiste wettelijke grond-
slag voor de bestaande subsidieregelingen en het daarbij te laten.476 
 De kleine christelijke partijen sloten zich bij dit betoog aan. De RPF benadrukte 
dat politieke partijen als vrije verenigingen dienden te functioneren en dat dit uit-
gangspunt door een steeds sterker wordende afhankelijkheid van de overheid onder 
druk kwam te staan.477 De SGP zag in de directe relatie die op grond van de Wet 
subsidiëring politieke partijen tussen de overheid en de politieke partijen zou ont-
staan, het gevaar dat de overheid zich via de in te dienen activiteitenplannen en be-
grotingen direct en inhoudelijk met de politieke partijen zou gaan bemoeien. Dat 
achtten de leden van deze fractie wenselijk noch noodzakelijk. In hun optiek waren 
en bleven politieke partijen verenigingen die uit het particulier initiatief waren voor-
gekomen en die zelf verantwoordelijk waren – ook in financieel opzicht – voor de 
activiteiten die door hen werden ontplooid.478 Ook deze fracties gaven, samen met 
het GPV, eigenlijk de voorkeur aan het voortzetten van de vigerende subsidierege-
lingen voor specifieke instellingen en activiteiten.479 
 
Ook de Raad van State was kritisch over de rechtstreekse subsidiëring. Dit adviesor-
gaan deelde echter wel de analyse aangaande de problemen waarin de politieke par-
tijen verkeerden en was van mening dat het – hoewel verre van ideaal – onvermijde-
lijk was dat politieke partijen in een financieel-juridische relatie tot de overheid zou-
den komen te staan, kortom: dat zij rechtstreeks door de overheid zouden worden 
gesubsidieerd. Met de introductie van rechtstreekse subsidiëring werd naar zijn 
oordeel evenwel een waterscheiding gepasseerd. Wilde de politieke partij haar in-
termediaire positie handhaven, dan was van groot belang dat de voorgestelde wetge-
ving niet zou leiden tot verdergaande inhoudelijke overheidsbemoeienis met de 
politieke partijen.480 
 
In reactie op bovengenoemde bezwaren tegen rechtstreekse subsidiëring heeft de 
regering herhaaldelijk opgemerkt dat het feit dat politieke partijen de verenigings-
vorm hadden en uit het particuliere initiatief waren voortgekomen voor haar geen 
reden was om van subsidiëring af te zien.481 En de bewering van de Raad van State 
dat met de introductie van rechtstreekse subsidiëring een waterscheiding zou wor-
den overschreden was naar haar mening nogal overdreven gesteld.482 Het wetsvoor-

                                                 
476 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 3; Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65, p. 1; Handelingen I 

1998/99, p. 1311. 
477 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 5. 
478 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 6-7. Zie voor de opvattingen van de fracties van RPF en 

SGP in de Eerste Kamer Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65, p. 7. 
479 Handelingen II 1997/98, p. 6025-6026. 
480 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 1-2. 
481 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 3. 
482 Handelingen II 1997/98, p. 6036-6037. Het kamerlid Hoekema (D66) meende dat de Rubicon zou 

worden overgestoken. 
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stel leidde er inderdaad toe dat er een directe financiële relatie tussen een politieke 
partij en de overheid ontstond en dat was inderdaad nieuw ten opzichte van de situa-
tie waarbij de subsidie werd verstrekt aan gelieerde instellingen, doch de regering 
wenste het principiële karakter van deze wijziging nadrukkelijk te nuanceren. Het 
verschil met de op het moment van behandeling van het wetsvoorstel vigerende 
systematiek was in haar optiek betrekkelijk. Subsidiëring van bepaalde activiteiten 
van politieke partijen vond immers al geruime tijd plaats. Deze activiteiten werden 
verricht door aan de politieke partijen gelieerde instellingen en organisaties en de 
overheidssubsidies werden formeel aan die organisaties en niet aan de politieke 
partijen verstrekt, maar dat nam volgens de regering niet weg dat het hier ging om 
financiële ondersteuning van activiteiten verricht vanwege de politieke partijen, 
kortom: van partijactiviteiten. Zij wees er daarbij op dat het wetsvoorstel een reeks 
activiteiten als subsidiabele doelen opsomde die reeds op grond van de van kracht 
zijnde ministeriële regelingen gesubsidieerd werden, te weten vormings- en scho-
lingswerk, politiek-wetenschappelijk onderzoek en politiek jongerenwerk (zie thans 
artikel 5 aanhef en sub a, e en f Wspp). Minister Peper van Binnenlandse Zaken 
(PvdA) stelde dan ook terecht tegenover de Eerste Kamer:  
 

“Men kan stellen dat er een waterscheiding wordt overschreden, maar mijn in-
druk is dan toch dat daar reeds eerder een aanvang mee is gemaakt. De toepas-
sing in de afgelopen jaren met de subsidieregelingen heeft naar mijn inzicht niet 
geleid tot negatieve ervaringen. Ik zou er op willen wijzen dat er ook in het bui-
tenland volwaardige democratieën zijn waar politieke partijen van de overheid 
subsidie ontvangen.”483 

 
III.4.4  Waarborgen tegen inhoudelijke overheidsbemoeienis 

 
Deelde de regering niet de mening van de Raad van State dat met de introductie van 
rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen een waterscheiding werd gepas-
seerd, wel was zij van mening dat een dergelijke subsidiëring het gevaar van inhou-
delijke bemoeienis door de overheid met zich mee kon brengen. Het was dus zaak 
goed na te denken over de vraag hoe kon worden voorkomen dat ‘wie betaalt, be-
paalt’.  

Volgens de regering zat het wat dat betreft met het wetsvoorstel wel goed. Zij be-
toogde dat er in zekere zin eigenlijk al sprake was geweest van enige overheidsbe-
moeienis met politieke partijen sinds de introductie van de subsidieregelingen voor 
de aan de politieke partijen gelieerde instellingen en organisaties. Immers, het subsi-
diëren van bepaalde activiteiten van deze politieke partijen door de overheid impli-
ceerde dat deze door de overheid als wenselijk werden beschouwd en het stimuleren 
ervan kon zeker als een vorm van overheidsbemoeienis worden gezien. Op dit punt 
was het wetsvoorstel subsidiëring politieke partijen volgens de regering een grote 

                                                 
483 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 7-8. 
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verbetering. Politieke partijen kregen namelijk een ruimere bestedingsvrijheid. Er 
waren meer activiteiten subsidiabel geworden (zie artikel 5 Wspp) en het stond de 
politieke partijen geheel vrij de subsidie te besteden zoals zij dat wilden (de zoge-
naamde ‘brede doeluitkering’).  

Behoudens de geoormerkte bedragen ten behoeve van de politieke jongerenor-
ganisaties en de wetenschappelijke instituten (zie de artikelen 3, 6 en 7 Wspp, waar-
over meer hierna), was er geen verdere bestedingswijze van de subsidie voorge-
schreven. De subsidieverstrekking door de minister van Binnenlandse Zaken (zie 
artikel 2 Wspp) was in hoge mate een wettelijk gebonden bevoegdheid en de wet 
kende geen enkele bevoegdheid aan de minister toe om nadere voorwaarden stellen 
aan de activiteiten van de partijen of om af te wegen of een bepaalde concrete activi-
teit naar zijn idee wel of niet zinvol of wenselijk was.484 

Natuurlijk dienden de politieke partijen enige verantwoording af te leggen voor 
de besteding van de subsidiegelden. Echter, het wetsvoorstel voorzag uitdrukkelijk 
niet in een toetsing op de doelmatigheid van de uitgaven. Hoewel een dergelijke 
toetsing bij overheidssubsidiëring in het algemeen het uitgangspunt was, lag zij vol-
gens de regering waar het ging om subsidiëring van politieke partijen niet voor de 
hand. In de woorden van minister Dijkstal: 
 

“Het is eenvoudigweg niet aan de minister om te bepalen of een concrete activi-
teit wel of niet zinvol of verstandig is. Dit is de primaire verantwoordelijkheid 
van de politieke partij.” 485 

 
De minister was volgens de regering natuurlijk wél gerechtigd om een grens te trek-
ken als er sprake was van uitgaven met een verspillend karakter of van uitgaven die 
in redelijkheid niet meer waren te beschouwen als uitgaven die samenhingen met het 
verrichten van één of meer van de in artikel 5 limitatief opgesomde activiteiten. Het 
ging hier immers om gemeenschapsgeld, waarmee uiteraard niet gemalverseerd 
diende te worden.486 
 
Niet alle fracties in de Eerste en Tweede Kamer waren na deze geruststellende 
woorden overtuigd. Enkele vroegen zich af of het wetsvoorstel toch niet – wellicht 
onbedoeld – mogelijkheden bood voor ongewenste (inhoudelijke) overheidsinvloed 
op politieke partijen. De Tweede-Kamerfracties van PvdA en D66 wezen daarbij 
bijvoorbeeld op artikel 8 lid 2 Wspp (thans: lid 2 en lid 3), dat bepaalt dat de subsi-
dieaanvraag vergezeld dient te gaan van een activiteitenplan en een begroting en dat 
bij ministeriële regeling eisen kunnen worden gesteld aan de inrichting daarvan. 
Beide fracties wilden graag weten om wat voor regels het hier ging en welke restric-

                                                 
484 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 2; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 3-4; Kamerstukken 

II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 3; Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 8. 
485 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 14. 
486 Handelingen II 1997/98, p. 6040. 
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ties bij het opstellen daarvan in acht zouden worden genomen.487 De regering kon 
hen ook op dit punt geruststellen: bij de nadere regels ging het slechts om de boek-
houdkundige inrichting en vormgeving van de stukken, met name bedoeld om de 
accountantsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de gelegenheid te 
stellen deze stukken te beoordelen. Het ging dus puur om subsidietechnische regels, 
om eisen betreffende de specificatie van de begrote uitgaven. De delegatiebepaling 
was zeker niet bedoeld om voorschriften op te stellen over het soort activiteiten 
waarvoor de subsidie mocht worden aangewend (dat was immers in de wet zelf 
geregeld, en wel in artikel 5 Wspp) of om nadere eisen te stellen aan de gesubsidi-
eerde instellingen.488 
 
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt duidelijk dat op grond van de Wet subsidië-
ring politieke partijen een inhoudelijke beoordeling van de activiteiten van politieke 
partijen niet aan de orde is. Wel zou, zo gaf ook de regering aan, bij de vaststelling 
van de subsidie een gedegen controle plaatsvinden door met name de accountants-
dienst van het ministerie. Deze controle zou echter uitsluitend een toetsing aan de 
wettelijke voorschriften inhouden (met name aan artikel 5 inzake de subsidiabele 
activiteiten) en zich voornamelijk richten op de vraag of de subsidie was aangewend 
voor de doelen waarvoor subsidie was verstrekt. De accountantsdienst zou dus be-
oordelen of de besteding van de subsidie in boekhoudkundig opzicht verantwoord 
kon worden. Dat was volgens de regering echter volstrekt normaal en reeds sinds 
jaar en dag de praktijk bij de accountantscontrole van de besteding van de subsidie 
die op grond van de geldende ministeriële subsidieregelingen werd toegekend.489 Op 
dit punt was er dus niets nieuws onder de zon. 
 
III.4.5  De hoogte van de subsidie 

 
Volgens de regering diende bij het bepalen van de omvang van de overheidssubsidië-
ring een afweging gemaakt te worden. Daarbij gold enerzijds dat uit de voorwaar-
denscheppende rol van de overheid voor het functioneren van de politieke partijen 
de zorg voor een adequaat niveau van inkomsten voortvloeide. Anderzijds gold 
echter dat een al te grote financiële afhankelijkheid van de overheid voorkomen 
diende te worden. De subsidie was immers subsidiair en mocht zeker niet op een 
dusdanig niveau komen dat het streven naar een eigen financiële basis verwaarloosd 
zou worden. Tenslotte diende bij de afweging te worden meegenomen dat – althans 
volgens de regering – de mogelijkheden voor politieke partijen om zelf op een aan-
vaardbare wijze door middel van alternatieve financieringsbronnen te voorzien in 
hun financiële behoeften, gering waren.  

Een en ander had de regering tot het besluit gebracht om tot een structurele en 
substantiële verhoging van het niveau van de subsidie voor politieke partijen te ko-

                                                 
487 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 4 en 18. 
488 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 13 en 25. 
489 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 16. 
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men. Het bestaande subsidiebudget van zo’n 8,3 miljoen gulden (ca. 3,8 miljoen 
euro) – dat wil zeggen de budgetten van de verschillende ministeriële subsidierege-
lingen bij elkaar opgeteld – zou met 1,85 miljoen gulden (ca. 800.000 euro) ver-
hoogd worden, waardoor de totale verhoging ruim 20% ten aanzien van het gecom-
bineerde budget van de geldende subsidieregelingen zou bedragen.490 Die verhoging 
was volgens de regering weliswaar wezenlijk, maar zeker niet van dien aard dat poli-
tieke partijen daardoor voor hun primaire en essentiële functioneren afhankelijk van 
de overheid zouden worden.491 
 De Raad van State was kritisch over de voorgestelde verhoging. Hij wees erop 
dat buitenlandse ervaringen hadden aangetoond dat  
 

“verhogingen van subsidies aan politieke partijen een welhaast automatische 
tendens vertonen – ook al omdat de met de partijen gelieerde fracties bij het 
bepalen van de hoogte van de subsidies een zeer belangrijke stem hebben zodat 
van enige ‘countervailing power’ nauwelijks sprake is.”492 

 
Met andere woorden: de Raad was bang dat het niet bij deze ene verhoging zou 
blijven. De regering zag op dit punt echter geen problemen oprijzen. Zij wees erop 
dat zich in Nederland in de laatste tien jaar geen bovenmatige verhogingen van het 
subsidiebudget hadden voorgedaan. Van een automatische tendens tot verhoging 
was dan ook zeker geen sprake geweest. Ook voor de toekomst zou dat niet het 
geval moeten zijn, aldus de regering, die bovendien expliciet aangaf geen plannen te 
hebben om verdere voorstellen tot verhoging te doen.493  

Zeer interessant is dat de opmerking van de Raad over het ontbreken van ‘coun-
tervailing power’ de regering wel aan het denken had gezet. Zij schreef in het nader 
rapport aan de Koningin dat zij serieus overwogen had een grondwettelijke regeling 
overeenkomstig de bijzondere procedure van artikel 63 Grondwet te treffen. Op 
grond van deze bepaling kan een wetsvoorstel betreffende geldelijke voorzieningen 
ten behoeve van kamerleden en gewezen kamerleden en van hun nabestaanden 
alleen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen worden 
aangenomen. Klaarblijkelijk had de regering nagedacht over de vraag of voor gelde-
lijke voorzieningen voor politieke partijen niet iets soortgelijks moest gelden.494 
Uiteindelijk was zij tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval moest zijn. De 
reden daarvoor was dat de wet- en regelgeving ten aanzien van politieke partijen nog 

                                                 
490 Om precies te zijn bedroegen de budgetten voor de subsidieregelingen voor politiek-wetenschappelij-

ke instituten, politieke vormings- en scholingsactiviteiten en politieke jongerenorganisaties ten tijde van 
de indiening van het wetsvoorstel resp. f 3.586.000, f 3.199.000 en f 1.436.000. Het gecombineerde 
budget bedroeg dus f 8.221.000 (€ 3.730.527).  

491 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 2. 
492 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 3. 
493 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 2. 
494 Jaren voordat het wetsvoorstel werd ingediend had Elzinga reeds een dergelijke suggestie gedaan. Zie 

Elzinga 1982, p. 278. 
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in ontwikkeling was en dat er op dit moment nog geen behoefte was aan een bijzon-
dere, zwaardere wetgevingsprocedure.495 
 
Volgens de regering was het onmogelijk om aan te geven in welke situatie of bij wel-
ke omvang van de overheidssubsidiëring er precies sprake was van een te grote fi-
nanciële afhankelijkheid van de overheid. Zij volgde dus niet de suggestie van de 
Commissie-Van den Berg dat het aandeel van de subsidie in de totale inkomsten van 
een politieke partij niet groter dan circa een derde zou mogen zijn496 en nam even-
min het voorstel van de Eerste-Kamerfractie van de PvdA over om de grens bij 50% 
te leggen.497 Wel benadrukte zij nogmaals dat zeker voorkomen moest worden dat 
partijen voor hun primaire en essentiële functioneren afhankelijk werden van de 
overheid. Daar voegde zij echter aan toe dat ook aan een te grote afhankelijkheid van 
alternatieve financieringsbronnen als giften en sponsoring nadelen waren verbon-
den.498  

Dat laatste is natuurlijk waar, maar de opmerking komt wat vreemd voor omdat 
de regering nu juist had overwogen dat de mogelijkheden voor politieke partijen om 
zelf op een aanvaardbare wijze door middel van alternatieve financieringsbronnen 
te voorzien in hun financiële behoeften, gering waren. Het is dus niet helemaal dui-
delijk of de subsidiëring nu mede diende om te voorkomen dat politieke partijen zich 
en masse tot de particuliere sector zouden wenden, of juist was bedoeld om te com-
penseren voor het feit dat een dergelijke stap voor hen weinig op zou leveren. Waar-
schijnlijk ligt de sleutel voor het oplossen van dit vraagstuk in de woorden ‘op aan-
vaardbare wijze’ en kunnen beide benaderingen aldus met elkaar verenigd worden: 
aan de ene kant zijn de mogelijkheden voor politieke partijen om op aanvaardbare 
wijze alternatieve financieringsbronnen aan te boren gering en mede daarom dient 
de overheid bij te springen om hun intermediaire rol in stand te houden en te ver-
sterken (compensatie). Maar tegelijkertijd hebben politieke partijen wel degelijk 
mogelijkheden om op onaanvaardbare wijze door middel van alternatieve financie-
ringsbronnen hun financiële nood te lenigen, dat wil zeggen op een manier waar-
door een te grote afhankelijkheid van particuliere geldverstrekkers ontstaat, met als 
mogelijk gevolg belangenverstrengelingen en ongewenste beïnvloeding. Ook dat is 
een reden voor de overheid om bij te springen (preventie). 

De regering gaf ronduit toe dat bij de voorgestelde verhoging het percentage van 
20% wat willekeurig gekozen was en dat het net zo goed 15 of 25% had kunnen zijn, 
maar dat het daar niet om ging. Waar het om ging was dat een verhoging van het 
subsidiebudget met 20% alleszins redelijk en niet bovenmatig was en een totaalbud-
get van rond de 10 miljoen gulden (ca. 4,5 miljoen euro) heel goed te verdedigen.499 

                                                 
495 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 4. 
496 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 39. 
497 Handelingen I 1998/99, p. 1312, 1329 en 1332. 
498 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 4. 
499 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 4; Handelingen II 1997/98, p. 6038; Kamerstukken I 1998/99, 

25 704, nr. 65c, p. 5. 
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Daar was zeker niet iedereen het mee eens. De Tweede-Kamerfractie van de SGP 
wees bijvoorbeeld op het advies van de Commissie-Van den Berg om de subsidies 
aan politieke partijen niet substantieel te verhogen.500 Deze fractie vond het nauwe-
lijks vol te houden dat een verhoging met 20% niet substantieel was, doch dat was 
voor haar geen reden om haar steun aan het wetsvoorstel te onthouden.501  

Dat laatste deed de fractie van de SP zoals gezegd wel. De leden van deze fractie 
vonden de verhoging van 20% ronduit ongepast. In feite was er volgens hen sprake 
van een beloning voor slecht gedrag. In plaats van om meer subsidie te bedelen zou-
den politieke partijen in de optiek van de SP bij zichzelf te rade moeten gaan en zich 
moeten afvragen waarom hun leden eigenlijk wegliepen. Van dat laatste had de SP 
zelf in elk geval geen last, zoals ook Tabel F (zie hiervoor) laat zien: de SP had in 
negen jaar tijd bijna 10.000 nieuwe leden mogen verwelkomen en was als gevolg 
daarvan bijna twee maal zo groot geworden.502 Door middel van een amendement 
van het kamerlid Kant heeft de fractie van de SP nog geprobeerd de verhogingen 
terug te draaien, doch dit amendement werd door geen enkele andere fractie ge-
steund en dus verworpen.503 Saillant detail is overigens dat de SP er geen enkel be-
zwaar tegen had om zelf van de verhoging te profiteren. Toen het kamerlid Rehwin-
kel (PvdA) aan mevrouw Kant vroeg of hij mocht concluderen dat de SP geen ge-
bruik zou maken van de verhoogde subsidies, antwoordde zij: 
 

“Dat mag u niet concluderen. De meerderheid van de Kamer beslist over een 
regeling. U denkt toch niet dat wij lijpe Loetje zijn? Als wij hier afspreken dat 
een bepaalde subsidieregeling geldt, dan geldt die uiteraard voor iedereen. (…) 
Wij zijn niet zo dom om die middelen in de algemene middelen te laten vloeien, 
zodat u dingen kunt doen waar wij niet achter staan.”504  

 
Een weinig principiële, maar niettemin zeer begrijpelijke stellingname. Een politieke 
partij die vanwege principiële bezwaren geen gebruik maakt van de subsidiemoge-
lijkheden zet zichzelf immers op achterstand ten opzichte van haar concurrenten die 
dat wél doen.505 Ook de SGP heeft ondanks haar bezwaren tegen de subsidieverho-
gingen niet afgezien van haar recht op die extra subsidie. 
 
Het leek er overigens geruime tijd op dat de beoogde verhoging van de subsidies met 
20% ten aanzien van het gecombineerde budget van de geldende subsidieregelingen 
niet gehaald zou worden. Gedurende de parlementaire behandeling van het wets-
voorstel subsidiëring politieke partijen waren de in de wettekst genoemde bedragen 

                                                 
500 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 40. 
501 Handelingen II 1997/98, p. 6025 en 6037. 
502 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 8-9; Handelingen II 1997/98, p. 6033. 
503 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 12; Handelingen II 1997/98, p. 6032 en 6179. Minister Dijkstal 

had aanneming van het amendement ontraden: Handelingen II 1997/98, p. 6039. 
504 Handelingen II 1997/98, p. 6033. 
505 Vgl. Elzinga 1982, p. 276. 
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namelijk niet aangepast en derhalve achterop geraakt bij de bedragen in de geldende 
subsidieregelingen, die inmiddels weer de jaarlijkse prijsindexering hadden onder-
gaan. Daardoor zou de totale verhoging gemiddeld ‘slechts’ 17,6% in plaats van 20% 
zijn.506 Een en ander kon niet meer rechtgezet worden door middel van een amen-
dement of nota van wijziging – de Tweede Kamer was reeds met het voorstel ak-
koord gegaan – en dus zocht de regering aansluiting bij een nog tijdens de parlemen-
taire behandeling van de Wet subsidiëring politieke partijen ingediend wetsvoorstel 
dat primair een heel ander doel had, te weten het treffen van een regeling voor poli-
tieke partijen die met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de verkiezingen deelna-
men.507 Door middel van een nota van wijziging bij dat wetsvoorstel heeft de rege-
ring de gewenste verhogingen alsnog kunnen realiseren.508 
 
III.4.6  De politieke partij in de wet 

 
De Wet subsidiëring politieke partijen omschrijft in artikel 1 aanhef en sub b een 
politieke partij als ‘een vereniging waarvan de aanduiding op grond van artikel G 1 
van de Kieswet is geregistreerd in het register van aanduidingen voor de verkiezing 
van leden van de Tweede Kamer’. Daarmee is voor het eerst een definitie van het 
begrip ‘politieke partij’ in formele wetgeving opgenomen, iets wat de regering bij het 
opstellen van het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten nog had willen ver-
mijden.509 In het onderhavige geval kon dat echter moeilijk, nu de subsidies recht-
streeks aan de politieke partijen zouden worden verstrekt en een definitie van het 
begrip ‘politieke partij’ dus onmisbaar was.  

                                                 
506 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 6; Kamerstukken II 1998/99, 26 278, nr. 5, p. 7. 
507 Kamerstukken II 1998/99, 26 278, nr. 1-2. 
508 Kamerstukken II 1998/99, 26 278, nr. 6. Het wetsvoorstel en de nota van wijziging leidden tot de Wet 

van 6 oktober 1999, Stb. 1999, 475, welke op 19 november 1999 in werking is getreden en terugwerk-
te tot en met 1 juli 1999, de dag waarop ook de Wet subsidiëring politieke partijen in werking trad. De 
Wet van 6 oktober stelde verder overigens weinig voor. Aan artikel 6 Wspp werd een nieuw vierde lid 
toegevoegd, inhoudende dat wanneer politieke partijen gebruik maakten van de bevoegdheid om aan 
de verkiezingen deel te nemen met een gezamenlijke kandidatenlijst (zie artikel H 3 lid 3 en R 7 lid 2 
Kw), de in artikel 6 lid 1 Wspp genoemde basisbedragen naar evenredigheid van de kamerzetels van 
de betrokken partijen tussen hen verdeeld zouden worden. Regering en parlement achtten het name-
lijk ongewenst dat politieke partijen die zozeer als eenheid optraden dat zij aan de verkiezingen deel-
namen met een gezamenlijke kandidatenlijst toch voor afzonderlijke en volledige basisbedragen in 
aanmerking kwamen (Kamerstukken II 1998/99, 26 278, nr. 3, p. 1). Aanleiding voor het wetsvoorstel 
waren met name de plannen van GPV en RPF om hun samenwerking te intensiveren door bij de 
eerstvolgende verkiezingen met één lijst deel te nemen. Zie o.a. Handelingen II 1997/98, p. 6032 en 
Handelingen II 1998/99, p. 5685. Deze twee partijen werken sinds januari 2000 samen onder de naam 
ChristenUnie en zijn per 1 januari 2004 officieel gefuseerd (zie www.parlement.com en Hippe, Lu-
cardie en Voerman 2004a, p. 52-53). Overigens hebben beide partijen bij de Eerste-
Kamerverkiezingen van 1999 hun lijsten gecombineerd (artikel S 8 Kw), wat iets anders is dan deel-
nemen met een gezamenlijke lijst. Op lijstencombinaties ziet artikel 6 Wspp niet, zo blijkt uit Kamer-
stukken II 1998/99, 26 278, nr. 3, p. 2. 

509 Zie paragraaf II.6.3. 
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Uit de definitie blijkt dat het gaat om politieke partijen die hun naam hebben la-
ten registreren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer.510 Het gaat dus om 
landelijk opererende partijen en het doel van het wetsvoorstel was dan ook expliciet 
het in stand houden en versterken van de positie van landelijke politieke partijen.511 
Het was volgens de regering aan de gemeentelijke en provinciale overheden om te 
beslissen over (structurele) subsidies aan lokale en regionale politieke partijen. Zij 
konden hun autonome verordenende bevoegdheid aanwenden om daartoe strek-
kende regelingen in het leven te roepen.512 
 
De Raad van State heeft de nodige kritiek geuit op het feit dat enkel verenigingen als 
politieke partij in de zin van de wet werden aangemerkt. De Raad was van mening 
dat daardoor de tot dusver vrije organisatievorm van de politieke vertegenwoordi-
ging in feite verdween en de mogelijkheid tot directe bemoeienis door de overheid 
werd geopend. Nu de eis gesteld werd dat een politieke partij een rechtspersoonlijk-
heid bezittende vereniging was, werd naar de smaak van de Raad tevens gebroken met 
het lijstenstelsel van de Kieswet. Met de Wet subsidiëring politieke partijen zou, aldus 
de Raad, de mogelijkheid van uitoefening van het passieve kiesrecht buiten vere-
nigingsverband enkel nog een theoretische zijn en zou het verenigingsrecht voor wat 
betreft de interne organisatie van de partijen van dominante betekenis worden.513 
 Zo heet werd de soep volgens de regering echter niet gegeten. Volgens haar was 
van een wijziging van de Kieswet of van het kiesstelsel geen sprake. Kandidatenlijs-
ten voor verkiezingen konden ingevolge de Kieswet nog steeds worden ingeleverd 
door groepen kiezers zonder dat de wet een bepaalde organisatievorm voorschreef. 
Het lijstenstelsel bleef dus gewoon gehandhaafd en het wetsvoorstel veranderde 
daar niets aan. Sterker nog: het wetsvoorstel sloot juist goed bij de Kieswet aan. 
Deze kende immers reeds geruime tijd bepaalde mogelijkheden en faciliteiten uit-
sluitend toe aan politieke partijen die de verenigingsvorm hadden, zoals de moge-
lijkheid tot naamsregistratie (artikel G 1 Kw). Voorts wees de praktijk uit dat aan de 
Tweede-Kamerverkiezingen uitsluitend politieke partijen deelnamen die zich als 
vereniging georganiseerd hadden.514 

                                                 
510 Niet vereist is dat de politieke partij ook daadwerkelijk aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer 

deelneemt. Zie Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 18. Een politieke partij die alleen aan de 
verkiezingen voor de Eerste Kamer heeft deelgenomen en daar zetels heeft verworven, komt dus voor 
subsidie in aanmerking mits zij haar aanduiding heeft laten registreren voor de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer (zoals hierna nog zal blijken komen onder het regime van de Wet subsidiëring politieke 
partijen ook alleen aldaar vertegenwoordigde politieke partijen voor subsidiëring in aanmerking). Die 
aanduiding kan en zal uiteraard tevens gebruikt worden voor de eerstgenoemde verkiezingen. Zie ar-
tikel Q 6 Kw. 

511 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 1. 
512 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 18 en 20. De Commissie-Van den Berg had gesteld dat 

verschil van opvatting mogelijk was over de vraag of gemeenten en provincies terzake over autonome 
bevoegdheid beschikten (Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 28). De regering zag klaarblijkelijk geen be-
zwaren. 

513 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 1. 
514 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 2. 
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 Het argument is dus dat het stellen van de verenigingseis goed aansloot bij de 
Kieswet, die zelf ook deze eis kende waar het ging om de mogelijkheid tot naamsre-
gistratie. Dat roept weer de vraag op wat dan de grond was om die eis in de Kieswet 
(artikel G 1 Kw) op te nemen. De parlementaire geschiedenis leert ons op dit punt 
dat in de jaren ’80 sprake was van een groot aantal registratieverzoeken dat niet 
serieus genomen kon worden. Vaak werd met dergelijke verzoeken slechts beoogd 
te voorkomen dat andere groeperingen van de naam gebruik zouden maken. In veel 
gevallen ging de groepering van wie het verzoek afkomstig was vervolgens niet tot 
kandidaatstelling over. De wetgever wilde daarom in de nieuw vast te stellen Kies-
wet waarborgen inbouwen om ervoor te zorgen dat alleen groeperingen die ook 
daadwerkelijk van plan waren kandidatenlijsten in te leveren een verzoek tot regi-
stratie van hun aanduiding zouden doen.515  
 Die waarborgen meende de wetgever te hebben gevonden in de eis dat de poli-
tieke groepering een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moest zijn en 
bovendien een waarborgsom moest betalen die zou worden teruggegeven na inleve-
ring van een geldige kandidatenlijst (thans artikel G 1 lid 2 Kw). Bij het registratie-
verzoek zou de politieke groepering verplicht worden een afschrift te overleggen 
van de notariële akte waarin de verenigingsstatuten waren vastgelegd, alsmede van 
de inschrijving in het handelsregister (zie thans artikel G 1 lid 3 Kw). “Door het 
stellen van deze vereisten kan een halt worden toegeroepen aan de grote aantallen 
registratieverzoeken van groeperingen die geen werkelijke bedoelingen hebben om 
onder de te registreren aanduiding aan de verkiezing deel te nemen”, aldus de rege-
ring in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor een nieuwe Kieswet.516 
Voor de stelling dat de verenigingseis tevens gesteld werd om een minimum aan 
intern democratisch functioneren te garanderen517, heb ik geen bewijs kunnen vin-
den.518 Een dergelijke principiële onderbouwing zou ook zeer merkwaardig zijn, 
want het parlementaire debat over de regelgeving inzake politieke partijen kenmerkt 
zich nu juist door pragmatisme en de overtuiging dat de wetgever zich niet met de 
interne organisatie van de partijen moet bemoeien.519 Zoveel is uit het voorgaande 
wel gebleken. 

                                                 
515 Kamerstukken II 1987/88, 20 264, nr. 3, p. 29. 
516 Kamerstukken II 1987/88, 20 264, nr. 3, p. 30-31. 
517 Zie Bovend’Eert & Kummeling 2004, p. 73. Zie ook NRC Handelsblad 21 april 2007 inzake de Partij 

voor de Vrijheid van Geert Wilders. 
518 Integendeel zelfs. In Kamerstukken II 1988/89, 20 264, nr. 18, p. 21 merkt de regering op dat “de in het 

wetsvoorstel opgenomen herziene regeling voor naamsregistratie door haar specifieke doelstelling 
een geheel ander karakter (heeft) dan een publiekrechtelijke regeling voor de interne organisatie en het 
functioneren van politieke partijen.” Kortom, met het stellen van de verenigingseis wil de wetgever al-
leen niet-serieuze politieke groeperingen ontmoedigen en helemaal geen waarborgen voor democratie 
binnen de partijen scheppen. 

519 Zie ook Kamerstukken II 1988/89, 20 264, nr. 8, p. 28. De regering zet hier in antwoord op vragen van 
de CDA-fractie uiteen dat in het stellen van de verenigingseis zeker niet besloten ligt dat de partij over 
enige aanhang beschikt of moet beschikken: “Twee personen kunnen samen reeds een vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid oprichten.”. Zelfs een vereniging met slechts één lid is mogelijk (Kollen 
2007, p. 127; vgl. art. 2:310 lid 4 BW). Een voorbeeld van een partij die een vereniging is met slechts 
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Hoewel de Wet subsidiëring politieke partijen dus niets veranderde aan de moge-
lijkheid voor niet als vereniging georganiseerde groepen kiezers om aan de verkie-
zingen voor de Tweede (of de Eerste) Kamer deel te nemen, sloot zij wel uit dat 
dergelijke initiatieven bij het behalen van kamerzetels aanspraak konden maken op 
subsidie.520 Voor wél als vereniging georganiseerde partijen werd bovendien nog 
een andere drempel opgeworpen: ingevolge artikel 2 lid 3 diende een politieke partij 
tenminste 1.000 leden te hebben om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit was 
volgens de regering een redelijke eis, bedoeld om te verzekeren dat de te subsidiëren 
partijen enige verankering in de samenleving hadden521, doch uiteindelijk zag zij 
aanleiding om in één geval een uitzondering op deze regel te maken. Dit geval kwam 
naar voren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer waar 
reeds vanaf 1995 de ‘Groepering Bierman’ actief was (de latere Onafhankelijke 
Senaatsfractie). Deze eenmansfractie, bestaande uit ir. M. Bierman, vertegenwoor-
digde geen politieke partij in de gebruikelijke zin van het woord, maar een federatief 
samenwerkingsverband van diverse regionale partijen. De groepering was dus niet 
landelijk, maar regionaal georganiseerd. De heer Bierman was van mening dat ‘het 
wetsvoorstel deze principieel gekozen andere organisatievorm (zou) moeten respec-
teren’, met andere worden: dat ook aan dit samenwerkingsverband subsidie zou 
moeten worden verstrekt.522  

De vraag was of dat op grond van het wetsvoorstel mogelijk was. Dit keer zou 
het probleem niet zijn dat de Groepering Bierman/Onafhankelijke Senaatsfractie 
uitsluitend in de Eerste Kamer vertegenwoordigd was, want zoals hierna nog zal 
blijken komen onder het regime van de Wet subsidiëring politieke partijen ook al-
leen aldaar vertegenwoordigde politieke partijen voor subsidie in aanmerking. Het 
probleem zat hem in de ledeneis. Een federatief samenwerkingsverband van regiona-
le politieke partijen kon natuurlijk best in de vorm van een vereniging worden gegoten 
– met de aangesloten politieke partijen als leden – en die vereniging kon haar aandui-
ding best laten registreren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer (waarmee 
voldaan zou zijn aan de eisen die artikel 1 aanhef en sub b Wspp stelde), maar dat was 
niet genoeg om over het obstakel van artikel 2 lid 3 Wspp heen te stappen: een politie-
ke partij kwam alleen voor subsidie in aanmerking indien zij beschikte over tenminste 
1.000 leden die jaarlijks elk f 25 of meer aan contributie betaalden. Nu had het sa-
menwerkingsverband wel leden – de aangesloten regionale partijen – maar dat wa-

                                                 

één lid is de Partij voor de Vrijheid van ex-VVD Tweede-Kamerlid Geert Wilders. Deze partij is con-
form artikel 2:26 lid 2 BW opgericht bij meerzijdige rechtshandeling, nl. door Wilders zelf en een door 
hem opgerichte stichting. Zie NRC Handelsblad 21 april 2007. 

520 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 2. Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 19. 
521 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 7: “Tegengegaan moet worden dat partijen die weinig meer 

inhouden dan een aan een kamerfractie gelieerde lege huls zonder enige binding met de samenleving, 
in aanmerking komen voor subsidiëring.” 

522 Kamerstukken II 1998/99, 25 704, nr. 65, p. 9-10. Van 1999-2003 heeft dhr. Bierman overigens na-
mens de in 1999 opgerichte Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in de Eerste Kamer zitting gehad. 
Ook deze politieke partij is op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen gesubsidieerd en mijns 
inziens ten onrechte (zie hierna). 
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ren er bij lange na geen 1.000 en ingevolge het wetsvoorstel golden uitsluitend de 
leden van de politieke partij zelf als leden en dus niet mede de leden van de bij die 
partij aangesloten verenigingen. Het gevolg was dat een koepelorganisatie als waar-
van in het geval van de Groepering Bierman/Onafhankelijke Senaatsfractie sprake 
was geen aanspraak op subsidie had.523  

Minister Peper vond dat toch wel bezwaarlijk en wenste te bewerkstelligen dat 
de leden van de aangesloten partijen voor de subsidie als leden van de koepel werden 
meegeteld. De vraag was echter hoe dat zou moeten gebeuren. Het wetsvoorstel 
subsidiëring politieke partijen was immers reeds door de Tweede Kamer aangeno-
men en kon dientengevolge niet meer gewijzigd worden. Net als bij het probleem 
van de verhoging van de subsidies met 20% werd uiteindelijk aansluiting gezocht bij 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen in verband 
met politieke partijen die met een gezamenlijke kandidatenlijst aan verkiezingen 
deelnemen.524 Door middel van een nota van wijziging525 bij dat voorstel werd een 
tweede lid aan artikel 4 Wspp toegevoegd, luidende: 
 

“Indien van een politieke partij een andere politieke groepering lid is en die po-
litieke groepering op grond van de Kieswet haar aanduiding heeft laten regi-
streren526, kunnen de leden van deze politieke groepering worden aangemerkt 
als leden van de politieke partij als bedoeld in artikel 2, derde lid, tenzij de poli-
tieke groepering op grond van deze wet voor subsidie in aanmerking komt. Op 
het lidmaatschap van de leden van de politieke groepering is het eerste lid [in-
zake de vereiste uitdrukkelijke wilsverklaring, waarover later meer, LD] van 
overeenkomstige toepassing en deze leden dienen ermee te hebben ingestemd 
dat zij tevens als lid van de politieke partij worden aangemerkt.” 

 
Het is overigens nog maar de vraag of met de toevoeging van artikel 4 lid 2 Wspp de 
subsidie voor de Onafhankelijke Senaatsfractie is veiliggesteld. De wetgever lijkt 
over het hoofd te hebben gezien dat ook een partij als de OSF, die gelet op haar 
naam uiteraard alleen kandidaten zal stellen voor de Eerste Kamer, gehouden is haar 
aanduiding op grond van artikel G 1 Kieswet voor de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer te laten registreren wil zij voor subsidie in aanmerking komen. Subsidie 
wordt ingevolge artikel 2 lid 1 Wspp immers alleen verstrekt aan een ‘politieke par-

                                                 
523 Zie Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 18-19. De regering lijkt hier te suggereren dat het 

probleem vooral was gelegen in het feit dat van de overkoepelende politieke partij uitsluitend rechts-
personen lid waren en geen natuurlijke personen. Dat lijkt mij een onjuiste redenering, want nergens 
in de wet of in de parlementaire stukken wordt aangegeven dat uitsluitend natuurlijke personen lid 
kunnen zijn van een politieke partij. Zie in het bijzonder Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 7. 
Het probleem zat hem echt in het vereiste aantal leden. Overigens kunnen in Duitsland wél uitsluitend 
natuurlijke personen lid zijn van een politieke partij (artikel 2 I PartG). 

524 Kamerstukken II 1998/99, 26 278, nr. 1-2. Hiervoor reeds besproken in paragraaf III.4.5. 
525 Kamerstukken II 1998/99, 26 278, nr. 6. 
526 Registratie specifiek voor de Tweede-Kamerverkiezingen is dus geen vereiste. De facto zal het steeds 

gaan om registratie voor de statenverkiezingen op grond van artikel G 2 Kw. 
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tij’ en daaronder verstaat artikel 1 aanhef en sub b Wspp zoals gezegd ‘een vereni-
ging waarvan de aanduiding op grond van artikel G 1 van de Kieswet is geregistreerd 
in het register van aanduidingen voor de verkiezing van leden van de Tweede Ka-
mer’.527 Uit de registers van de Kiesraad blijkt dat de OSF alleen voor de verkiezin-
gen voor de Eerste Kamer is geregistreerd en wel op grond van artikel Q 6 lid 2 Kies-
wet. Partijen die hun aanduiding laten registreren voor de Tweede-Kamerverkiezin-
gen zijn daarmee automatisch ook voor de Eerste-Kamerverkiezingen geregistreerd 
(artikel Q 6 lid 1 Kw), maar het omgekeerde is niet het geval. Strikt genomen voldoet 
de OSF dus niet aan de definitie van artikel 1 aanhef en sub b Wspp en wordt aan 
haar al jarenlang ten onrechte subsidie uitbetaald.528 Het is aan de wetgever om deze 
weeffout uit de wet te halen. 
 
Ingevolge artikel 2 lid 1 Wspp komt voor subsidie in aanmerking ‘een politieke partij 
die aan de laatst gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer of Eerste Kamer der 
Staten-Generaal heeft deelgenomen met haar aanduiding boven de kandidatenlijst 
en aan de lijst waarvan daarbij een of meer zetels zijn toegekend’. Met deze formule-
ring is duidelijk aansluiting gezocht bij het lijstenstelsel van de Kieswet, dat ook 
uitgaat van het toekennen van zetels aan lijsten, niet aan partijen.529 Het artikel heeft 
niet altijd zo geluid zoals het nu doet. In het oorspronkelijke voorstel van de regering 
was nauw aansluiting gezocht bij de vigerende subsidieregelingen voor gelieerde 
instituten en organisaties en werd gesproken van politieke partijen die in de Staten-
Generaal waren vertegenwoordigd. De Raad van State had echter kritiek op deze 
formulering. Volgens de Raad was de terminologie waarin gesproken werd van ‘het 
vertegenwoordigd zijn van politieke partijen’ staatsrechtelijk niet juist, omdat in het 
Nederlandse stelsel geen partijen werden vertegenwoordigd maar kiezers, waarbij 
die vertegenwoordiging geschiedde door afgevaardigden die behoorden tot politieke 
partijen.530  

Deze kritiek doet mij wat overdreven aan. Onjuist is in elk geval de opvatting van 
de Raad dat in het Nederlandse stelsel enkel kiezers vertegenwoordigd worden. 
Artikel 50 Grondwet maakt immers duidelijk dat het gehele volk vertegenwoordigd 
wordt, en dus niet alleen het electoraat. Maar er is meer op de argumentatie van de 
Raad af te dingen. In de geldende subsidieregelingen was bijvoorbeeld al sinds jaar 

                                                 
527 Zie tevens Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 17-18: “Het gaat er dus om dat de aanduiding 

van de politieke partij in het register, bedoeld in artikel G 1 van de Kieswet, is geregistreerd en dat aan 
de kandidatenlijst van de partij zetels in de Eerste Kamer zijn toegekend. Niet vereist is dat de partij 
aan de verkiezingen van de Tweede Kamer heeft deelgenomen.” 

528 Ook als de OSF haar aanduiding op grond van artikel G 1 Kw had laten registreren, zouden er nog 
problemen ontstaan. De Kiesraad schrapt de aanduiding immers uit het register als geen gebruik 
wordt gemaakt van de in artikel H 3 Kw genoemde bevoegdheid, d.w.z. als de partij de geregistreerde 
aanduiding niet gebruikt op haar kandidatenlijsten voor de Tweede-Kamerverkiezingen (artikel G 1 
lid 7 Kw). Omdat de OSF uiteraard niet aan deze verkiezingen deelneemt, zou zij telkens opnieuw 
haar aanduiding moeten laten registreren en is zij ook telkens weer de waarborgsom van € 450 ver-
schuldigd (artikel G 1 lid 2 Kw). 

529 Zie onder meer artikel P 6 Kw e.v. 
530 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 4. 
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en dag sprake van rechtspersonen (wetenschappelijke instituten, instituten voor vor-
ming en scholing en jongerenorganisaties) die waren gelieerd aan ‘een in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigde politieke groepering’. Hier werd 
dus door de Raad een al meer dan vijfentwintig jaar naar tevredenheid functione-
rende formulering afgeschoten. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet 
subsidiëring politieke partijen is door diverse parlementariërs meerdere malen ge-
woon gesproken over politieke partijen die in de Staten-Generaal ‘vertegenwoor-
digd’ waren, dus de formulering was er bij hen goed ingesleten. Zelfs het kamerlid 
Rehwinkel (PvdA), dat menigmaal in navolging van de Raad van State stelde dat de 
regering zich bezondigde aan een staatsrechtelijk incorrecte terminologie, ging een 
enkele keer in de ‘fout’.531 Tenslotte kan men zich afvragen of de regering niet ge-
woon datgene bedoelde aan te geven wat uiteindelijk ook letterlijk in de wet terecht 
is gekomen, namelijk dat aan de lijst van de politieke partij in één van beide Kamers 
zetels zijn toegewezen en dat de politieke partij in die zin ‘vertegenwoordigd’ (in de 
zin van ‘aanwezig’) is. 

Hoe het ook zij, de regering kon zich in de kritiek van de Raad van State vinden 
en herformuleerde enige bepalingen in het wetsvoorstel. De door haar voorgestelde 
oplossing was echter bepaald geen verbetering. Zij stelde nu voor te spreken van 
politieke partijen die in de Tweede of de Eerste Kamer waren gerepresenteerd. Daar-
bij gaf zij aan dat het begrip ‘gerepresenteerd’ een fictief begrip betrof dat alleen 
voor de toepassing van de Wet subsidiëring politieke partijen zou gelden.532 De door 
de regering voorgestelde ‘oplossing’ kreeg – het was te verwachten – veel kritiek in 
de Tweede Kamer en wellicht formuleerde het eerder genoemde kamerlid Rehwin-
kel die kritiek nog beste door te stellen:  
 

“Ik denk dat ik niemand iets nieuws vertel als ik zeg dat beide woorden [‘verte-
genwoordigd’ en ‘gerepresenteerd’, LD] ongeveer hetzelfde betekenen.533 (…) 
‘Vertegenwoordigd zijn’ is nu vervangen door: ‘is gerepresenteerd’. Dat is een 
verschil van niks.”534 

 
In de terminologische oorlog die op het voorstel van de regering volgde zijn vervol-
gens verschillende alternatieven door de Kamer aangereikt. Een eerste amende-
ment-Rehwinkel535 beoogde te bewerkstelligen dat subsidie zou worden toegekend 
aan een politieke partij ‘die door een fractie in de Tweede Kamer of Eerste Kamer 

                                                 
531 Zie bijvoorbeeld Handelingen II 1997/98, p. 6173. Bij de behandeling van een later wetsvoorstel tot 

wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen (Kamerstukken II 2000/01, 27 894, nr. 1-2) ging 
dhr. Rehwinkel opnieuw in de ‘fout’. Zie Handelingen II 2001/02, p. 3099. 

532 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 5; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 6-7; Kamerstukken 
II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 8. Artikel 1 lid 2 Wspp luidde oorspronkelijk: “Een politieke partij wordt 
voor de toepassing van deze wet geacht in de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal te zijn ge-
representeerd, indien een of meer zetels worden bezet door leden die tot de politieke partij behoren”. 

533 Handelingen II 1997/98, p. 6020-6021. 
534 Handelingen II 1997/98, p. 6042. 
535 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 15. 
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der Staten-Generaal is aangeduid’. De regering achtte het echter onnodig en zeer 
ongewenst om de formele zeggenschap op dit punt bij de kamerfracties neer te leg-
gen, iets wat in de vigerende ministeriële subsidieregelingen overigens wel het geval 
was.536 Op de valreep kwam het kamerlid Rehwinkel, samen met zijn collega’s Van 
den Berg (SGP) en Hoekema (D66), toen met een gewijzigd amendement, dat aan-
sluiting zocht bij de Kieswet.537 Dit amendement werd met algemene stemmen 
aangenomen, zodat artikel 2 lid 1 Wspp zijn huidige formulering kreeg. 
 
Aan artikel 2 lid 1 Wspp valt voorts op dat óók politieke partijen die uitsluitend in de 
Eerste Kamer zijn vertegenwoordigd aanspraak op subsidie hebben.538 Een derge-
lijke voorziening was reeds in de allereerste versie van het wetsvoorstel opgenomen. 
De regering ging daarmee lijnrecht in tegen het advies van de Commissie-Van den 
Berg, die had geoordeeld dat het bezetten van zetels in (uitsluitend) de Eerste Kamer 
geen grond voor subsidieverlening zou moeten zijn.539 De opstelling van de regering 
is echter goed te begrijpen. Men herinnert zich immers waarom de Eerste Kamer in 
1990 het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten verwierp: daarin was geen 
voorziening opgenomen voor de instituten van uitsluitend in de Eerste Kamer ver-
tegenwoordigde politieke partijen en dat was een situatie waarmee de Eerste Kamer 
destijds niet akkoord meende te kunnen gaan.540 De situatie dat een politieke partij 
alleen in de Eerste Kamer vertegenwoordigd was, was bovendien geenszins denk-
beeldig. Hiervoor is reeds het voorbeeld van de politieke groepering rondom sena-
tor Bierman genoemd. Daarnaast was het in het recente verleden (na de verkiezin-
gen van 1986) al voorgekomen dat de CPN niet langer in de Tweede, maar nog wel 
in de Eerste Kamer was vertegenwoordigd. 
 Ondanks het feit dat het bezetten van zetels in de Eerste Kamer nu betekenis 
heeft voor de subsidieverlening, gaat de Wet subsidiëring politieke partijen er nog 
steeds vanuit dat de zetelverdeling in de Tweede Kamer van primaire betekenis is. 
Onder een ‘kamerzetel’, welke ingevolge artikel 2 Wspp recht geeft op een bepaald 
bedrag aan subsidie, wordt namelijk in de eerste plaats verstaan een zetel in de Twee-
de Kamer (artikel 1 aanhef en sub e Wspp (oud); thans artikel 1 aanhef en sub g 
Wspp). Pas wanneer aan de lijst van een politieke partij geen zetels in de Tweede 
Kamer zijn toegewezen, komen eventuele zetels in de Eerste Kamer in beeld. Aldus 
werd volgens de regering recht gedaan aan het gegeven dat de zetelverdeling in de 
Tweede Kamer de meest zuivere weergave van de krachtsverhoudingen tussen par-

                                                 
536 Handelingen II 1997/98, p. 6042. 
537 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 18. 
538 Een partij die uitsluitend in het Europees Parlement vertegenwoordigd is, kan aan de Wet subsidiëring 

politieke partijen geen aanspraak op subsidie ontlenen, zo oordeelde ook de Afdeling bestuursrecht-
spraak in een door de vereniging Europa Transparant aangespannen procedure. Zie ABRvS 16 augus-
tus 2006, LJN AY6309 (en eerder Rb. Breda 19 december 2005, LJN AU9373). 

539 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 28-29. 
540 Zie paragraaf II.6.7. 
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tijen op nationaal niveau vormde, terwijl tegelijkertijd de zetelverdeling in de Eerste 
Kamer niet helemáál uit het zicht verdween.541 
 Het feit dat onder omstandigheden het bezetten van zetels in de Eerste Kamer 
door een politieke partij recht kan geven op subsidie, kan overigens leiden tot merk-
waardige situaties. Zoals de Raad van State terecht opmerkte krijgt namelijk een 
politieke partij die één zetel in de Tweede Kamer bezet en vier in de Eerste Kamer 
minder subsidie dan een politieke partij zonder zetels in de Tweede Kamer, maar 
met drie zetels in de Eerste Kamer. In het eerste geval telt immers uitsluitend de ene 
zetel in de Tweede Kamer mee, terwijl in het tweede geval alle drie de zetels in de 
Eerste Kamer meetellen. Dit ondanks het feit dat de eerstgenoemde politieke partij 
in totaal én in beide Kamers afzonderlijk meer zetels bezet.542 De regering wenste 
echter niet aan de bezwaren van de Raad op dit punt tegemoet te komen. Zij was van 
mening dat de kans op ‘vreemde uitkomsten’ klein was en dat het enkele feit dat deze 
kans niet geheel kon worden uitgesloten niet onoverkomelijk was. 
 Eigenlijk heeft alleen de fractie van de PvdA nog enigszins oppositie gevoerd 
tegen dit standpunt van de regering. Zij stelde voor om – kort gezegd – steeds het 
grootste aantal zetels als uitgangspunt bij de vaststelling van de subsidie te hante-
ren543 en diende een amendement terzake in.544 De regering meende evenwel dat 
aan dit voorstel het grote bezwaar kleefde dat daarmee het uitgangspunt werd verla-
ten dat de zetelverdeling in de Tweede Kamer – als maatstaf voor de politieke 
krachtsverhoudingen – de primaire grondslag diende te zijn voor de subsidietoede-
ling.545 Een meerderheid van de Tweede Kamer kon zich in deze argumentatie vin-
den, want bij de stemming op 25 juni 1998 stemde uitsluitend de fractie van de PvdA 
zelf vóór, zodat het amendement verworpen werd.546 

 
III.4.7 Subsidiabele activiteiten 

 
Zoals reeds eerder gezegd, was de regering het met het parlement en de Raad van 
State roerend eens dat de voorgestelde wetgeving niet mocht leiden tot meer inhou-
delijke overheidsbemoeienis met politieke partijen. Juist op dat punt was het wets-
voorstel subsidiëring politieke partijen een grote verbetering voor politieke partijen, 
nu een uitbreiding van de subsidiabele activiteiten en de introductie van een brede 

                                                 
541 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 3. Het bedrag per kamerzetel is overigens altijd hetzelfde. 

Het maakt dus niet uit of het Eerste of Tweede-Kamerzetels betreft. Procentueel gezien is er natuurlijk 
wel een verschil, gezien het feit dat de Tweede Kamer tweemaal zoveel zetels kent als de Eerste. Een 
politieke partij die bij de Tweede-Kamerverkiezingen X% van de uitgebrachte stemmen binnenhaalt 
en op grond daarvan een met dat percentage corresponderende hoeveelheid zetels krijgt toegewezen, 
heeft recht op meer subsidie dan een politieke partij die bij de Eerste-Kamerverkiezingen eenzelfde 
percentage binnenhaalt. X% van 150 zal immers altijd meer zijn dan X% van 75. Zie Kamerstukken II 
1997/98, 25 704, nr. 5, p. 7. 

542 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 4-5. 
543 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 2. 
544 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 19.  
545 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 6-7. 
546 Handelingen II 1997/98, p. 6197. 
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doeluitkering hun een grotere bestedingsvrijheid verschaften. Afgezien van de zo 
dadelijk te bespreken oormerking ten behoeve van de wetenschappelijke instituten 
en de politieke jongerenorganisaties, mochten de politieke partijen zelf beslissen 
voor welke van de in artikel 5 opgesomde doeleinden de subsidie zou worden aan-
gewend. Van verplichte bestedingspatronen was geen sprake547 en politieke partijen 
mochten er zelfs voor kiezen om de subsidie aan slechts één van de genoemde activi-
teiten te besteden.548 
 
Artikel 5 Wspp (oud549) somde de activiteiten waarvoor de brede doeluitkering kon 
worden aangewend uitputtend op. De subsidie werd verstrekt voor uitgaven die met 
de genoemde activiteiten direct samenhangen, waarmee wordt gedoeld op perso-
neelskosten, kantoorkosten en reis- en verblijfskosten. Gekozen was voor de syste-
matiek van het kasstelsel, hetgeen betekent dat uitgaven wel, maar reserveringen en 
voorzieningen niet voor subsidie in aanmerking komen.550 Was bij de behandeling 
van het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten nog een amendement aangeno-
men om reservevorming mogelijk te maken, ditmaal bleven de amendementen uit. De 
Tweede Kamer kon zich – in elk geval voorlopig – in het kasstelsel vinden. Bewust 
was gekozen voor een zeer globale omschrijving van de subsidiabele activiteiten, 
want de regering was van mening dat een gedetailleerdere omschrijving een inhou-
delijke inmenging in de te verrichten activiteiten zou kunnen impliceren en dat acht-
te zij – niet verrassend – ongewenst.551 De volgende activiteiten waren onder het 
oude artikel 5 Wspp subsidiabel (en zijn het onder het nieuwe artikel 5 nog 
steeds552): 
 
a. politieke vormings- en scholingsactiviteiten. Deze activiteiten waren al sinds 

1975 subsidiabel op grond van de Subsidieregeling politieke vormings- en scho-
lingsactiviteiten553; 

 
b.  informatievoorziening aan leden. Voor deze activiteit bestond nog geen (minis-

teriële) subsidieregeling. De regering achtte deze vorm van informatievoorzie-
ning van groot belang om de leden inhoudelijk betrokken te houden bij de activi-
teiten van de politieke partijen, opdat ook het aantal actieve leden zou groeien. 

                                                 
547 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 12. 
548 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 24. 
549 Het artikel is inmiddels gewijzigd door de Wet van 30 juni 2005, Stb. 2005, 373. Vandaar dat het 

navolgende in de verleden tijd is opgesteld en steeds verwezen wordt naar artikel 5 Wspp (oud). De 
Wet van 30 juni 2005 wordt in paragraaf III.7 besproken. 

550 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 8. 
551 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 4. 
552 De genoemde activiteiten zijn nog steeds subsidiabel. De Wet van 30 juni 2005 heeft aan deze activi-

teiten enkele nieuwe activiteiten toegevoegd en de activiteit ‘informatievoorziening aan leden’ (artikel 
5 sub b Wspp (oud)) uitgebreid tot informatievoorziening in het algemeen. De lezer zij voor deze wet 
verwezen naar paragraaf III.7. 

553 Zie paragraaf II.4. 
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Voor de duidelijkheid merkte de regering nog op dat informatievoorziening aan 
potentiële leden niet subsidiabel was;554 

 
c.  het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland. Ook deze 

activiteit was nieuw. De regering achtte opneming ervan wenselijk met het oog 
op de toenemende internationalisering. Gesteld voor de vraag wat eigenlijk on-
der een zusterpartij moest worden verstaan555, antwoordde de regering dat het 
geheel aan de Nederlandse politieke partij zelf was om dat te bepalen. Het was 
niet aan de regering om te beoordelen of daarbij een juiste keuze was gemaakt.556 

 
d.  het ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het ka-

der van zusterpartijen buiten Nederland. Bij deze activiteit rees de vraag hoe zij 
zich verhield tot de reeds bestaande Subsidieregeling Algemene Vorming en 
Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa.557 De regering gaf in de 
memorie van toelichting aan dat er vanaf was gezien om deze regeling in het 
wetsvoorstel op te nemen nu het hier ging om een regeling met een vooralsnog 
tijdelijk karakter. In 1998 zou de regeling als onderdeel van het Matra-program-
ma van het ministerie van Buitenlandse Zaken geëvalueerd worden en als na de-
ze evaluatie besloten zou worden de subsidie een meer structureel karakter te ge-
ven, dan kon op dit punt een heroverweging plaatsvinden.558 

 In 1998 is de subsidieregeling daadwerkelijk geëvalueerd. Hieruit bleek dat 
voortzetting ervan wenselijk was. De regering had besloten haar als aparte sub-
sidieregeling te laten voortbestaan en haar dus niet op te nemen in de brede 
doeluitkering van het wetsvoorstel subsidiëring politieke partijen. De regering 
gaf aan dat de redenen die haar tot dit besluit hadden geleid de volgende waren: 
ingevolge het wetsvoorstel kon de subsidie worden aangewend voor de onder-
steuning van zusterpartijen in het buitenland, maar dit betekende geenszins dat 
de subsidie gezien moest worden als een middel of instrument van de overheid 
om buitenlands beleid te voeren. Het doel van het wetsvoorstel was immers om 
Nederlandse politieke partijen te steunen bij hun activiteiten en daarbij was in-
houdelijke overheidsbemoeienis uit den boze. De Subsidieregeling Algemene 
Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa was daarente-
gen juist wél bedoeld als een instrument van het buitenlands beleid van de rege-
ring dat was gericht op het ondersteunen van democratiseringsprocessen in 
Midden- en Oost-Europa. Aanwending van de subsidie geschiedde onder strikte 
voorwaarden en overeenkomstig voor het buitenlands beleid vastgestelde voor-
schriften en richtlijnen. Gelet hierop zou opneming van de subsidieregeling in 

                                                 
554 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 17; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 16 en 24. Zie 

echter het thans geldende artikel 5 sub b Wspp. 
555 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65, p. 3. 
556 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 11. 
557 Zie daarvoor paragraaf II.9. 
558 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 4; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 15. 
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het wetsvoorstel subsidiëring politieke partijen niet stroken met doel en strek-
king van dat voorstel.559  

 Het betoog van de regering is ongetwijfeld juist, doch enigszins vreemd is het 
wel. De regering had immers de kritiek van de Commissie-Van den Berg dat bij 
deze subsidieregeling de Nederlandse politieke partijen en hun vormingsinstel-
lingen fungeerden als instrumenten van het regeringsbeleid560 ‘overdreven’ ge-
noemd.561 Nu gaf zij ronduit toe dat de politieke partijen als ‘schakel en interme-
diair’, kortom als instrument van het buitenlands beleid fungeerden. 

 
e.  politiek-wetenschappelijke activiteiten. Deze activiteiten waren al sinds 1970 

subsidiabel op grond van de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke institu-
ten562; 
 

f. activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren. Ook deze 
activiteiten waren reeds geruime tijd subsidiabel, en wel op grond van diverse 
subsidieregelingen vanaf 1976.563 

 
Opvallende afwezige in deze opsomming van subsidiabele activiteiten is het voeren 
van verkiezingscampagnes. De regering had subsidiëring van dergelijke campagnes 
bewust afgewezen omdat een dergelijke subsidiëring naar haar mening zou leiden 
tot een te grote afhankelijkheid van politieke partijen van de overheid op een zeer 
essentieel onderdeel van hun functioneren. Op dat punt was volgens de regering een 
financiële relatie met de overheid niet gewenst.564 Eigenlijk konden alle fracties in 
beide Kamers zich wel in deze argumentatie vinden.565 Alleen de Tweede-Kamer-
fractie van het CDA wenste een nadere toelichting op het besluit om het voeren van 
campagnes niet als een subsidiabele activiteit aan te merken. Was het immers niet 
zo, zo vroeg deze fractie zich af, dat juist tijdens verkiezingscampagnes grootschalig 
met leden en kiezers gecommuniceerd werd over beleidsvraagstukken? En was het 
niet zo dat gezien de stijgende kosten van dergelijke campagnes op termijn afhanke-
lijkheid van derden kon ontstaan, met alle risico’s van dien voor het democratisch 
proces?566 Helemaal oneens met dit betoog was de regering het niet. Minister Dijk-
stal van Binnenlandse Zaken (VVD) sprak zich hierover als volgt uit: 
 

“Ik meen dat die afhankelijkheid met name dient te worden tegengegaan waar 
het betreft het primaire en elementaire optreden van politieke partijen zijnde het voe-

                                                 
559 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 12. 
560 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 26-27. 
561 Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 10. 
562 Zie paragraaf II.3. 
563 Zie paragraaf II.8. 
564 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 4; Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 10. 
565 Dat was overigens al gebleken bij de reacties op de notitie ‘Positie en subsidiëring van politieke partij-

en’. Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 17-20. 
566 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 11-12. 

149



OVERHEIDSSUBSIDIËRING VAN POLITIEKE PARTIJEN DEEL II: DIRECTE SUBSIDIËRING 

ren van verkiezingscampagnes. De regering erkent dat daarmee het risico van af-
hankelijkheden van derden niet is uitgesloten. Desalniettemin heeft het om ge-
noemde redenen de voorkeur om het voor de subsidiëring beschikbare budget 
uitsluitend aan te wenden voor de in artikel 4 [later vernummerd tot 5, LD] be-
doelde activiteiten en dus om verkiezingscampagnes niet tot de subsidiabele ac-
tiviteiten te rekenen. De opsomming van activiteiten in artikel 4 is voldoende 
breed om ruimschoots tot een betekenisvolle ondersteuning van het functione-
ren van politieke partijen te komen.”567 

 
Ondanks de afwijzing van subsidiëring van verkiezingscampagnes leek het erop dat 
deze toch nog ‘een beetje’ subsidiabel waren onder artikel 5 Wspp (oud). Natuurlijk 
was het in de eerste plaats zo dat door het subsidiabel zijn van andere activiteiten de 
politieke partijen meer geld overhielden om aan hun verkiezingscampagnes te be-
steden. Subsidiëring van die andere activiteiten was dan indirect ook subsidiëring 
van verkiezingscampagnes. Maar er was meer. Ingevolge artikel 5 aanhef en sub b 
Wspp (oud) was informatievoorziening aan leden subsidiabel, hetgeen betekende 
dat de subsidie wel degelijk aangewend mocht worden voor dat deel van de verkie-
zingscampagne dat informatievoorziening aan leden inhield. Ook de regering moest 
toegeven dat er zeker overeenkomsten waren tussen het voeren van verkiezings-
campagnes en de informatievoorziening aan leden van een politieke partij. Maar er 
was ook een belangrijk verschil: laatstgenoemde activiteit omvatte uit de aard der 
zaak geen informatievoorziening aan niet-leden, terwijl een verkiezingscampagne 
per definitie gericht was op het bereiken van zoveel mogelijk kiezers, al dan niet – en 
waarschijnlijk tegenwoordig meer niet dan wel – partijgebonden.568 
 
Uit de limitatieve opsomming van subsidiabele activiteiten in artikel 5 Wspp (oud) 
bleek voorts duidelijk dat het niet de bedoeling was dat politieke partijen met de sub-
sidie hun geestverwante fracties in de Tweede Kamer op enigerlei wijze gingen on-
dersteunen, bijvoorbeeld door het aanstellen van (extra) fractiemedewerkers. Dat is 
ook logisch (en onder het huidige artikel 5 Wspp niet anders), want voor steun aan 
fracties bestond al geruime tijd een aparte door de Kamer zelf op grond van artikel 
10 lid 3 RvOTK vastgestelde regeling, namelijk de Regeling financiële ondersteu-
ning fracties, waarover meer in paragraaf IV.4.  

In antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer gaf de regering aan dat de Wet 
subsidiëring politieke partijen en de genoemde Regeling financiële ondersteuning 
fracties twee naast elkaar bestaande regelingen waren die niet gelijktijdig van toepas-
sing konden zijn. Met andere woorden: de activiteiten van de fracties in de Tweede 
Kamer worden niet aangemerkt als subsidiabele activiteiten van politieke partijen en 

                                                 
567 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 15. 
568 Kamerstukken II 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 10. Zie ook de opmerkingen van de RPF in Kamerstukken 

II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 12. 
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anderzijds mag de fractieondersteuning niet doorgesluisd worden naar politieke 
partijen of daaraan verbonden instellingen.569 
 
III.4.8 Verdeelsleutel 

 
De wijze waarop de subsidie over de daarvoor in aanmerking komende politieke 
partijen570 werd verdeeld, was geregeld in artikel 6 Wspp (oud571). Daaruit bleek dat 
de subsidie uit drie onderdelen was opgebouwd: 
 
a.  een algemeen deel, bestaande uit een basisbedrag en een vast bedrag per kamer-

zetel. Dit deel van de subsidie kan worden aangewend voor elk van de in artikel 5 
Wspp genoemde activiteiten en de politieke partij mag zoals gezegd helemaal 
zelf bepalen welk van deze activiteiten zij met dit deel van de subsidie wil bekos-
tigen en hoeveel geld daar naartoe gaat. Aan de invoering van een basisbedrag 
ligt de overweging ten grondslag dat iedere politieke partij een financiële basis 
nodig heeft om te kunnen functioneren. De basisbedragen werken relatief in het 
voordeel van kleinere partijen, dat wil zeggen partijen die over weinig kamerze-
tels beschikken572; 

b. een bijzonder deel ten behoeve van het wetenschappelijke instituut van de poli-
tieke partij – als de politieke partij tenminste een dergelijk instituut heeft aange-
duid – bestaande uit een basisbedrag en een bedrag per kamerzetel. Dit deel dient 
door de politieke partij te worden doorgesluisd naar het instituut (zie de artikelen 
3 en 7 Wspp, waarover zo dadelijk meer); 

c. een bijzonder deel ten behoeve van de aan de politieke partij gelieerde jongeren-
organisatie – als de politieke partij tenminste een dergelijke organisatie heeft 
aangeduid – bestaande uit een bedrag per kamerzetel en een bedrag per lid van de 
politieke jongerenorganisatie. Dit deel dient door de politieke partij te worden 
doorgesluisd naar de jongerenorganisatie (zie de artikelen 3 en 7 Wspp, waar-
over zo dadelijk meer). 

 
Aldus werd per politieke partij de maximale subsidie berekend. De regering had 
bewust niet gekozen voor een systeem van matching funds waarbij de subsidie afhan-
kelijk zou zijn van de eigen inkomsten van de politieke partijen en hun verwante 
instellingen en organisaties. Dit systeem was in de aanloop naar de Wet subsidiëring 
politieke partijen al afgewezen omdat het leidde tot lastige uitvoeringsproblemen.573 

                                                 
569 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 16. 
570 Dat zijn dus de politieke partijen die aan de verkiezingen voor de Tweede of de Eerste Kamer hebben 

deelgenomen en daarbij één of meer zetels hebben verworven (artikel 2 lid 1 Wspp) en die tevens be-
schikken over minimaal 1.000 leden (artikel 2 lid 3 Wspp) die elk tenminste een bepaald bedrag aan 
contributie betalen. 

571 Ook dit artikel heeft als gevolg van de Wet van 30 juni 2005 wijzigingen ondergaan. Zie paragraaf 
III.7. 

572 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 24-25. 
573 Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 1, p. 12. 
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Ook was geen voorziening getroffen om de subsidie te korten of zelfs in te trekken 
wanneer een politieke partij hoge bedragen uit alternatieve financieringsbronnen 
zou weten te verkrijgen. Volgens de regering zou van een dergelijke voorziening 
naar de politieke partijen een ‘anti-prikkel’ uitgaan om zelf alternatieve financie-
ringsbronnen te vinden en dat was niet de bedoeling.574 Het wetsvoorstel was in dit 
opzicht neutraal, hetgeen volgens de regering ook goed paste in het streven om 
overheidsbemoeienis met politieke partijen te voorkomen.575 
 
Aan de verdeelsleutel valt op dat de hoogte van de subsidie sterk afhankelijk is van 
het aantal kamerzetels dat een politieke partij behaald heeft. De Raad van State 
vroeg zich af waarom de hoogte van de subsidie niet tevens gerelateerd was aan het 
aantal leden van een politieke partij. Dat zou volgens de Raad een nuttige voorzie-
ning zijn, die de partijen ertoe zou aanzetten nieuwe leden te werven en die boven-
dien het risico dat politieke partijen meer en meer zouden gaan leunen op de over-
heidssubsidie en aldus zouden ‘verstatelijken’ zou kunnen beperken.576  

Een aantal kamerfracties sloot zich bij dit betoog aan. Zo wees de Tweede-
Kamerfractie van het GPV er bijvoorbeeld op dat het ledental een belangrijke indica-
tor was voor de structurele steun die een partij onder de burgers genoot en daarmee 
voor haar ‘worteling’ in de samenleving. Dat zou een reden kunnen zijn om bij het 
berekenen van de subsidie gewicht toe te kennen aan de ledentallen. Deze fractie 
vond het verder inconsequent dat bij de geoormerkte subsidie ten behoeve van de 
politieke jongerenorganisaties het ledental wél een rol speelde.577 Daar kan nog aan 
toegevoegd worden dat de ledentallen van politieke partijen in zoverre wél meetel-
len dat een politieke partij op grond van artikel 2 lid 3 Wspp tenminste 1.000 leden 
dient te hebben, wil zij voor subsidie in aanmerking komen.578 
 De regering liet zich echter niet ompraten. Zij antwoordde dat een verdeelsleutel 
waarbij voor de vaststelling van het subsidiebedrag het ledental van de politieke 
partij werd meegewogen, niet op voorhand ondenkbaar was en dat daar inderdaad 
een zekere stimulans tot ledenwerving vanuit zou kunnen gaan. Zij zag echter com-
plicaties waar het ging om de uitvoerbaarheid van een regeling met een dergelijke 
verdeelsleutel. Bij de geoormerkte bedragen voor de politieke jongerenorganisaties 
zou het mee laten tellen van de ledentallen bij de berekening van de maximale subsi-
die geen problemen opleveren, nu het daar om relatief kleine aantallen ging. Bij de 
veel grotere ledentallen van de politieke partijen zelf (ruim 300.000 mensen) vrees-
de de regering echter voor moeilijkheden, met name voor wat betreft de controleer-

                                                 
574 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 3; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 8. 
575 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 6. 
576 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 3.  
577 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 7. 
578 De regering was van mening dat het, teneinde een ‘lege hulsconstructie’ te voorkomen, noodzakelijk 

was dat politieke partijen over een minimaal aantal betalende leden beschikten. Zij had dat minimale 
aantal op 1.000 gesteld aangezien dat aantal volgens haar tenminste nodig was om een minimale par-
tijorganisatie in stand te kunnen houden. Zie Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 7. 
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baarheid van de aangeleverde cijfers. Dat bracht de regering tot een afwijzing van 
het advies van de Raad.579  

Aan haar uitvoeringstechnische bezwaren voegde zij nog toe dat het lidmaat-
schap van een politieke partij een zeer privacy-gevoelig gegeven betrof. Het gevolg 
daarvan was dat noch de minister, noch zijn accountantsdienst bevoegd waren om 
zelfstandig kennis te nemen van de ledenlijsten van de politieke partijen.580 De rege-
ring was er wat huiverig voor een dergelijke bevoegdheid te creëren omdat dat, aldus 
minister Dijkstal, een ‘licht bedenkelijke relatie’ tussen de overheid en de politieke 
partijen tot gevolg zou hebben.581 Opgemerkt moet echter worden dat het ‘privacy-
argument’ dat de minister aanvoerde tegen het mee laten tellen van de ledentallen 
niet erg uitgewerkt was. In de Eerste Kamer kwam Dijkstals opvolger Peper zelfs 
niet veel verder dan dat zijn ambtenaren hem nu eenmaal hadden ingefluisterd dat 
de privacywetgeving een rol speelde.582 Diezelfde privacywetgeving speelde raadsel-
achtig genoeg bij de politieke jongerenorganisaties dan weer geen rol, want het voor 
deze organisaties geoormerkte deel van de subsidie was zoals reeds opgemerkt wel 
deels afhankelijk van het aantal leden dat zij hadden.583 

In de Eerste Kamer hield de regering wel nog een wat ander betoog. Zij vroeg 
zich hardop af of het eigenlijk wel nodig was om politieke partijen door middel van 
financiële prikkels aan te zetten tot het werven van nieuwe leden. De partijen waren 
er naar haar stellige overtuiging van doordrongen dat iedere partij een gezond le-
denbestand diende te hebben. En hoewel in de samenleving zeker geen sprake leek 
te zijn van een afname van politieke belangstelling, moest wel geconstateerd worden 
dat de behoefte van de burgers om lid te worden van een politieke partij sterk ver-
minderd was. In deze context verwachtte de regering niet veel baat van extra financi-
ele prikkels voor politieke partijen om leden te werven. Er leek simpelweg sprake te 
zijn van een discrepantie tussen de vraag van de nog steeds in politiek geïnteresseer-
de samenleving en het aanbod van de politieke partijen. Een situatie waarover vol-
gens de regering overigens zeker gediscussieerd moest worden.584 

In de beide Kamers kon een meerderheid van de parlementariërs zich uiteindelijk 
vinden in de argumentatie van de regering en het zal haar tot tevredenheid hebben 
gestemd dat een amendement van het kamerlid Kant (SP), dat voorstelde om de 
ledentallen wel een rol te laten spelen bij het bepalen van de hoogte van de subsidie, 
door de Tweede Kamer werd verworpen.585  
 

                                                 
579 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 3. De regering verwees bij deze afwijzing mede naar het advies 

van de Commissie-Van den Berg. Zie Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 29. Ook de Commissie had het 
mee laten tellen van de ledentallen op louter pragmatische gronden afgewezen. 

580 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 9; Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 14. 
581 Handelingen II 1997/98, p. 6039. 
582 Handelingen I 1998/99, p. 1331. 
583 Vgl. Handelingen I 1998/99, p. 1329. 
584 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 14. 
585 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 11. 
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Bij dat deel van de subsidie dat geoormerkt was voor de politieke jongerenorganisa-
ties speelde zoals gezegd het aantal leden van een dergelijke organisatie wel een rol. 
Dat riep natuurlijk de vraag op wanneer iemand eigenlijk als ‘lid’ kon worden aan-
gemerkt. Was het bijvoorbeeld legitiem dat een politieke partij al haar leden van 14 
tot en met 27 jaar automatisch lid maakte van haar politieke jongerenorganisatie 
teneinde aanspraak te kunnen maken op meer subsidie?586 
 De regering was van mening dat dat niet het geval was. Een politieke partij kon 
niet bij wijze van een boekhoudkundige truc het ledental van een jongerenorganisa-
tie kunstmatig verhogen met het oog op de subsidie. Dat gold in haar optiek overi-
gens niet alleen voor politieke jongerenorganisaties maar ook voor de politieke par-
tijen zelf, die immers gelet op artikel 2 lid 3 Wspp tenminste 1.000 leden dienden te 
hebben om überhaupt voor subsidie in aanmerking te komen.  

Een lidmaatschap vereiste volgens de regering een uitdrukkelijke wilsverklaring 
van de betrokkene. Om daarover geen misverstanden te laten bestaan werd bij nota 
van wijziging een artikel (3a, later vernummerd tot 4) toegevoegd dat bepaalt dat 
voor het lidmaatschap van een politieke partij of van een politieke jongerenorganisa-
tie een uitdrukkelijke wilsverklaring van de betrokkene noodzakelijk is.587 Het ka-
merlid Kamp (VVD) wilde zelfs nog verder gaan en diende een amendement in dat 
inhield dat de wilsverklaring niet alleen uitdrukkelijk, maar ook afzonderlijk diende te 
zijn.588 Een jongere zou zich dus voor beide organisaties (de partij en haar jongeren-
organisatie) apart moeten aanmelden.  

Dat vond een meerderheid van de Tweede Kamer echter te ver gaan en het 
amendement werd dan ook verworpen. Een ‘combipakket’589, waardoor men door 
aanmelding bij een politieke partij automatisch lid wordt van de bijbehorende jonge-
renorganisatie of andersom, is dus nog steeds mogelijk, mits het potentiële lid op 
voorhand duidelijk is gemaakt dat sprake zal zijn van een dubbel lidmaatschap en 
deze daarmee uitdrukkelijk instemt. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt overi-
gens dat aan de ‘uitdrukkelijke wilsverklaring’ waarvan artikel 4 rept, niet al te hoge 
eisen worden gesteld. Doorgaans is het betalen van de contributie daarvoor vol-
doende. Daarbij is zelfs niet vereist dat de contributie apart aan de politieke jonge-
renorganisatie wordt overgemaakt. Zij kan ook in een totaalbedrag zijn opgenomen 
dat aan een politieke partij wordt overgemaakt, mits – zo mag toch aangenomen 
worden – duidelijk is dat zij daar deel van uitmaakt.590 Dat totaalbedrag zal dan in elk 
geval moeten bestaan uit de in artikel 2 lid 3 (oud591) en 3 lid 2 sub b Wspp (oud592) 
genoemde minimale jaarlijkse contributies voor het lidmaatschap van een politieke 
partij en van een jongerenorganisatie bij elkaar opgeteld. 

                                                 
586 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 15 en 17. 
587 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 20-21; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6. 
588 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 9; Handelingen II 1997/98, p. 6183. 
589 Vgl. Handelingen II 1997/98, p. 6177. 
590 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 9; Handelingen II 1997/98, p. 6174. 
591 Zie thans artikel 1 sub c Wspp. 
592 Zie thans artikel 1 sub f Wspp. 
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Bij het bestuderen van artikel 6 lid 1 Wspp vallen verder nog twee zaken op, te weten 
dat de subsidie ten behoeve van de politieke jongerenorganisaties mede afhankelijk 
is van het aantal kamerzetels dat de verwante politieke partij heeft behaald en dat 
politieke jongerenorganisaties een basisbedrag ontberen. Wat het eerste betreft: 
aanvankelijk was de regering van plan om de hoogte van dit deel van de subsidie 
uitsluitend van het ledental van de politieke jongerenorganisatie te laten afhangen en 
het zeteltal van de moederpartij hier geen rol te laten spelen.593 Dat leidde tot protes-
ten van enkele ‘grote’ partijen (PvdA, CDA en VVD), dat wil zeggen van partijen die 
veel kamerzetels bezetten en dus van een verdeelsleutel die mede gebaseerd zou zijn 
op het aantal behaalde kamerzetels veel profijt zouden hebben. Een dergelijke ver-
deelsleutel zou immers tot gevolg hebben dat de subsidie bestemd voor hun politie-
ke jongerenorganisaties aanzienlijk zou stijgen.  

De regering heeft uiteindelijk gekozen voor een duidelijk compromis: zowel de 
ledentallen van de jongerenorganisaties zelf als de hoeveelheid door de moederpartij 
behaalde zetels zouden meewegen. Argument om de ledentallen zwaar te laten we-
gen was dat daarmee de onafhankelijke positie van de jongerenorganisaties ten op-
zichte van de verwante politieke partij werd benadrukt. Voor het eveneens zwaar 
laten wegen van de zetels van die moederpartij pleitte volgens de regering dat van 
jongerenorganisaties gelieerd aan grotere politieke partijen meer en omvangrijkere 
activiteiten werden verwacht.594 Een zeer gekunstelde redenering. Wil men immers 
de onafhankelijkheid van een politieke jongerenorganisatie ten opzichte van de 
moederpartij tot uitdrukking brengen, dan het is mede koppelen van de hoogte van 
de subsidie aan het aantal kamerzetels van die moederpartij wel het laatste wat men 
moet doen. Voorts is volstrekt onduidelijk waar de regering de wijsheid vandaan 
haalt dat van jongerenorganisaties gelieerd aan grotere politieke partijen meer en 
omvangrijkere activiteiten worden verwacht. Deze stelling is in elk geval met kracht 
van de hand gewezen door partijen als RPF en GPV, die over weinig kamerzetels 
beschikten, doch grote en actieve jongerenorganisaties kenden.595 
 Wat het basisbedrag betreft: de vraag of voor politieke jongerenorganisaties een 
basisbedrag in de wet moest worden opgenomen, is bij de totstandkoming van de 
Wet subsidiëring politieke partijen uitgebreid aan de orde geweest.596 Enkele frac-
ties (D66, GroenLinks en RPF) waren daarvoor wel te vinden. Door het toekennen 
van een basisbedrag zou voor de jongerenorganisaties een zeker minimum inko-
mensniveau gegarandeerd worden. Dat was volgens deze fracties te meer van belang 
nu de ledentallen van de politieke jongerenorganisaties door een diep dal waren 
gegaan.597 Dat blijkt ook wel uit het feit dat artikel 3 lid 2 sub b Wspp voorschrijft 
dat een politieke jongerenorganisatie ‘slechts’ 100 leden in de leeftijdscategorie van 

                                                 
593 Aanhangsel Handelingen II 1996/97, nr. 502; Kamerstukken II 1995/96, 24 688, nr. 2, p. 2. 
594 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 5; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 19; Kamerstuk-

ken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 14-15. 
595 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 15. 
596 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 5 en 15. 
597 Handelingen II 1997/98, p. 6041. 
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14 tot en met 27 jaar hoeft te hebben. In eerdere ministeriële subsidieregelingen 
werd pas subsidie verstrekt bij 1.000 of meer leden.  
 De regering erkende dat het toekennen van een basisbedrag een minimum in-
komen en een stabilisatie in de subsidiestroom tot gevolg kon hebben, doch was van 
mening dat het opnemen van een basisbedrag voor politieke jongerenorganisaties 
niet nodig was. De gecombineerde verdeelsleutel, gebaseerd op zowel de kamerze-
tels van de moederpartij als het ledental van de jongerenorganisatie zelf, zou volgens 
haar reeds een stabilisering van deze subsidies met zich meebrengen, zodat aan het 
toekennen van basisbedragen minder behoefte bestond.598 De kamerleden Hoeke-
ma (D66) en Harrewijn (GroenLinks) hebben nog door middel van amendementen 
geprobeerd de regering verplicht op andere gedachten te brengen, doch een amen-
dement strekkende tot toekenning van een vast basisbedrag werd door de Kamer 
verworpen599 en een amendement dat het toe te kennen basisbedrag afhankelijk 
wilde stellen van het aantal jongerenorganisaties werd ingetrokken.600 
 

III.4.9 De bijzondere positie van wetenschappelijke instituten en jongerenorganisaties 

 
Zoals eerder reeds gemeld was de regering oorspronkelijk van plan om voor politie-
ke partijen in de wet een zorgplicht op te nemen, inhoudende dat zij zorg dienden te 
dragen voor een evenwichtige verdeling van de subsidiegelden over de zes in artikel 
5 genoemde subsidiabele activiteiten. Dat idee stuitte echter op verzet van de vaste 
kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, alsmede van vrijwel alle wetenschappe-
lijke instituten en diverse jongerenorganisaties, die van mening waren dat deze 
zorgplicht onvoldoende garanties bood voor hun onafhankelijkheid ten opzichte 
van de verwante politieke partijen. In het wetsvoorstel, en uiteindelijk dus ook in de 
Wet subsidiëring politieke partijen, is aan die bezwaren tegemoet gekomen. Speciaal 
voor de genoemde instellingen werden namelijk bedragen geoormerkt (artikel 6 lid 
1 sub b en c Wspp). Deze bedragen worden weliswaar verstrekt aan de politieke 
partijen, maar ingevolge artikel 7 j° 3 Wspp dienen deze de geoormerkte gelden naar 
de wetenschappelijke instellingen en jongerenorganisaties door te sluizen.  

De in artikel 6 lid 1 sub b en c Wspp gereserveerde bedragen worden slechts ver-
strekt voor zover de uitgaven van de wetenschappelijke instellingen en de jongeren-
organisaties voor subsidie in aanmerking komen. Met andere woorden: voorzover 
hun activiteiten kunnen worden aangemerkt als politiek-wetenschappelijke activitei-
ten, dan wel activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren 
(artikel 7 j° 5 sub e en f Wspp).601 Iedere politieke partij kan één politiek-
wetenschappelijk instituut en één politieke jongerenorganisatie aanduiden (artikel 3 
lid 3 en lid 1 Wspp) en hiermee een schriftelijke overeenkomst tot subsidieverlening 
sluiten. Het feit dat sprake is van een overeenkomst brengt met zich mee dat de on-

                                                 
598 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 20. 
599 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 7; Handelingen II 1997/98, p. 6197. 
600 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 8. 
601 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 17. 
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derlinge verhouding tussen een politieke partij enerzijds en een wetenschappelijk 
instituut of jongerenorganisatie anderzijds van privaatrechtelijke aard is.602 In de 
subsidieovereenkomst dient te worden vastgelegd dat ten minste de ten behoeve van 
het politiek-wetenschappelijke instituut en de jongerenorganisatie verstrekte bedra-
gen genoemd in artikel 6 aan deze instellingen worden doorbetaald. Op grond van 
artikel 7 lid 1 en 2 Wspp is dat een voor de politieke partij aan de subsidie verbonden 
verplichting.603 De woorden ‘ten minste’ geven aan dat de politieke partijen altijd 
méér geld mogen doorsluizen. Dat is de vrijheid die de brede doeluitkering biedt. De 
subsidieovereenkomst is uiteraard in rechte afdwingbaar.604 
 Tijdens de parlementaire behandeling van bovengenoemde artikelen rees in de 
Tweede Kamer de vraag of de politieke partijen in de subsidieovereenkomst nadere 
voorwaarden aan hun wetenschappelijke instellingen en jongerenorganisaties kon-
den stellen voor de doorbetaling van de subsidie.605 De regering gaf in antwoord op 
deze vragen aan dat het niet tot de overheidsbemoeienis behoorde of politieke par-
tijen al dan niet afspraken maakten over de activiteiten van hun gelieerde instellin-
gen en organisaties. Zij was echter wel van mening dat het ongewenst zou zijn, wan-
neer de subsidie door een politieke partij zou worden gebruikt als drukmiddel om de 
wetenschappelijke instellingen en jongerenorganisaties aan te zetten tot het maken 
van dergelijke afspraken.  

De regering heeft daarom bij nota van wijziging een vijfde lid aan artikel 3 Wspp 
toegevoegd, dat bepaalt dat aan de subsidieovereenkomsten of aan het sluiten daar-
van door de politieke partijen geen andere voorwaarden kunnen worden verbonden, 
dan die welke voortvloeien uit de toepassing van de Wet subsidiëring politieke par-
tijen.606 Volgens de regering was dat een voldoende waarborg voor de onafhanke-
lijkheid van de wetenschappelijke instellingen en de jongerenorganisaties. Zij achtte 
het niet nodig om in de wet op te nemen dat de politieke partijen ook nog eens ver-
plicht zouden zijn om de begrotingen en de activiteitenplannen van de wetenschap-
pelijke instellingen en jongerenorganisaties kritiekloos en ongewijzigd over te ne-
men. Dat was volgens haar een vorm van overregulering die tekort deed aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de politieke partij.607 Vrijwel de gehele Tweede Kamer – 
enige uitzondering was de fractie van het CDA – kon zich in deze argumentatie 
vinden, want verwierp een amendement van het kamerlid Van der Hoeven (CDA) 

                                                 
602 Daarom is het ook minder juist dat de wettekst spreekt van een ‘overeenkomst tot subsidieverlening’. 

De politieke partijen subsidiëren de wetenschappelijke instellingen en jongerenorganisaties namelijk 
niet, maar fungeren als doorgeefluik van subsidiegelden die worden verstrekt door de minister van 
Binnenlandse Zaken. Den Ouden stelt voor te spreken van een ‘overeenkomst aangaande subsidiegel-
den’. Zie Den Ouden 2002, p. 318. 

603 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 9; Den Ouden 2002, p. 319. 
604 Handelingen II 1997/98, p. 6040. 
605 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 12-14 en 17. 
606 Aangezien de wet nergens regelt dat aan de overeenkomsten of het sluiten daarvan bepaalde voor-

waarden kunnen worden gesteld, moet worden aangenomen dat het stellen daarvan al gauw in strijd 
met de wet is. 

607 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 10-11 en 17; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6. 

157



OVERHEIDSSUBSIDIËRING VAN POLITIEKE PARTIJEN DEEL II: DIRECTE SUBSIDIËRING 

dat de politieke partijen alsnog wilde verplichten de activiteitenplannen en begrotin-
gen ongewijzigd over te nemen.608 
 
III.4.10 Subsidiëring en discriminatie 

 
Op grond van artikel 16 Wspp vervalt van rechtswege het recht op subsidie wanneer 
een politieke partij op grond van de artikelen 137c, d, e, f, of g, of artikel 429 quater 
Sr, onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete. De subsidie 
vervalt voor een bepaalde periode, welke afhankelijk is van de hoogte van de opge-
legde boete. Deze periode is minimaal één jaar en maximaal vier. Een kortere perio-
de zou volgens de regering de discriminerende politieke partij te weinig raken en 
geen reëel effect sorteren. Aan symbolische sancties had zij duidelijk geen behoef-
te.609 Voor politieke partijen die nog niet in het parlement vertegenwoordigd zijn 
maar wel wegens discriminatie bij onherroepelijk vonnis worden veroordeeld tot 
een onvoorwaardelijke geldboete, bestaat een aparte regeling die is neergelegd in 
artikel 16 lid 2 Wspp. Op grond van deze regeling geldt voor zulke partijen dat, 
wanneer zij kamerzetels verwerven en de veroordeling minder dan twee jaar daar-
vóór heeft plaatsgevonden, de periode waarin geen aanspraak op subsidie bestaat 
ingaat op de dag waarop de verkiezing heeft plaatsgevonden. Zitten er méér dan 
twee jaren tussen veroordeling en verkiezing, dan komt de partij gewoon voor sub-
sidie in aanmerking. 
 
Achtergrond van artikel 16 Wspp is vermoedelijk de opmerkelijke opmars van de 
extreemrechtse Centrumdemocraten in de jaren negentig van de vorige eeuw.610 
Deze partij behaalde bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1989 één zetel en in 
1994 tot grote schrik van velen zelfs drie zetels.611 De xenofobe opstelling van de 
partij leidde tot voortdurende aandacht van justitie en uiteindelijk tot een veroorde-
ling van CD-prominenten Janmaat en Schuurman én van de partij zelf wegens het 
aanzetten tot haat tegen mensen wegens hun ras (artikel 137d Sr) en opzettelijke 
racistische groepsbelediging (artikel 137c Sr).612 Dat artikel 2 lid 1 sub b IVUR 
grenzen stelt aan de mogelijkheden om een dergelijke partij te subsidiëren, behoeft 
nauwelijks betoog. Dat voor een dergelijke partij een voorziening in de toekomstige 
Wet subsidiëring politieke partijen moest worden getroffen evenmin.  

En zo kwam artikel 16 Wspp dus in het wetsvoorstel terecht. Het recht op subsi-
die vervalt ingevolge artikel 16 Wspp wanneer de politieke partij onherroepelijk is 
veroordeeld wegens discriminatie. Er is dus in beginsel geen sprake van subsidiever-

                                                 
608 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 16; Handelingen II 1997/98, p. 6040, 6184 en 6198. 
609 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 13; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 30. 
610 In de parlementaire stukken wordt evenwel nimmer naar de perikelen rondom deze politieke partij 

verwezen. 
611 Bosmans 1999, p. 164-165. 
612 Zie Hof Den Haag 28 maart 1995, NJCM-Bulletin 1995-7, p. 893-902 en HR 16 april 1996, NJ 1996, 

527. 
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lies bij veroordeling van leidinggevende of gezichtsbepalende leden van een politieke 
partij of bij veroordeling van aan de partij gelieerde rechtspersonen (zoals de weten-
schappelijke instituten).613 In de Tweede Kamer vroeg de fractie van de PvdA zich 
niettemin af of onder bepaalde omstandigheden een veroordeling van fractieleden 
of van bestuurders van een partij niet toch grond voor toepassing artikel 16 zou 
kunnen zijn.614 Daartoe voerde zij aan dat er vooral bij kleine partijen voor de kiezer 
vaak weinig onderscheid was tussen een politieke partij en haar afgevaardigden.615 

In antwoord op deze opmerkingen gaf de regering aan dat zij er bewust van had 
afgezien om de stopzetting van de subsidie te koppelen aan de veroordeling van 
natuurlijke personen. Intrekking van de subsidie was gezien het ingrijpende karakter 
van deze sanctie alleen te rechtvaardigen als de discriminerende gedraging ook 
daadwerkelijk aan de partij als rechtspersoon was toe te rekenen. Men kon volgens 
de regering niet eenvoudigweg alle gedragingen van aan de politieke partij verbon-
den natuurlijke personen toerekenen aan de politieke partij zelf. Of een gedraging 
kon worden toegerekend aan de partij was volgens haar afhankelijk van vele om-
standigheden die in onderling verband moesten worden bezien. De regering gaf aan 
dat gedragingen van vooraanstaande bestuursleden wellicht eerder aan de partij 
zouden kunnen worden toegerekend dan gedragingen van minder bekende betrok-
kenen, doch meende dat het niet aan haar was om te bepalen welke strafbare gedra-
gingen aan de partij waren toe te rekenen en welke niet.  

Bovendien verzette de complexiteit van de te maken belangenafweging zich te-
gen een algemene regeling in de wet. Met andere woorden: de onafhankelijke en 
onpartijdige rechter was in deze de ideale persoon om te oordelen. Zou hij tot de 
conclusie komen dat de strafbare gedragingen van natuurlijke personen aan de poli-
tieke partij toe te rekenen waren en zou hij derhalve de politieke partij wegens dis-
criminatie veroordelen, dan verviel op grond van artikel 16 Wspp de subsidie van 
rechtswege.616 
 
Uit de in artikel 16 lid 1 Wspp opgesomde artikelen uit het Wetboek van Strafrecht 
blijkt duidelijk dat het niet slechts gaat om veroordelingen wegens discriminatie op 
grond van ras, doch om veroordelingen wegens elke vorm van discriminatie zoals 
bedoeld in de genoemde artikelen.617 Het gaat hier om misdrijven (artikel 137c t/m 

                                                 
613 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 6. 
614 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 19. 
615 Handelingen II 1997/98, p. 6022. 
616 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 27. Volgens Den Ouden 2002, p. 321 betekent dit dat de 

subsidie van rechtswege op nihil wordt vastgesteld, dan wel dat de beschikking tot subsidieverlening 
van rechtswege wordt ingetrokken. 

617 Artikel 137c Sr betreft het zich opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, 
hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid en met ingang van 1 
januari 2006 ook hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Artikel 137d Sr heeft be-
trekking op aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen per-
soon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun he-
tero- of homoseksuele gerichtheid of (eveneens met ingang van 1 januari 2006) hun handicap. Artikel 
137e Sr ziet op het anders dan ten behoeve van de zakelijke berichtgeving openbaar maken van dis-
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g), respectievelijk overtredingen (artikel 429 quater) tegen de openbare orde. De 
Raad van State had aanbevolen om ook andere misdrijven tegen de openbare orde 
als grond voor subsidieverlies op te nemen. Er waren volgens hem immers met wei-
nig moeite andere strafbare gedragingen te noemen die eveneens tot het vervallen 
van het recht op subsidie zouden moeten leiden. 
 De regering was het met de Raad eens dat er inderdaad andere misdrijven (en 
dan niet alleen misdrijven tegen de openbare orde) denkbaar waren waarvan men 
zich af kon vragen of het begaan daarvan geen verlies van de subsidie tot gevolg zou 
moeten hebben. Zij wilde echter grote terughoudendheid betrachten bij een sanctie 
als stopzetting van de subsidie, nu het hier om een vergaande overheidsbemoeienis 
met een politieke partij ging. Gekozen was om de subsidie uitsluitend van rechtswe-
ge te laten vervallen in geval van discriminatie, nu discriminatie raakte aan de grond-
slagen van de democratische rechtsstaat en op ernstige wijze de cohesie in de samen-
leving ondermijnde. Bij andere misdrijven kon volgens de regering weliswaar evenzeer 
sprake zijn van ernstige schade voor de samenleving, maar in haar optiek gold in der-
gelijke gevallen in veel mindere mate dat de maatschappelijke samenhang en de demo-
cratische rechtsstaat als zodanig er door werden bedreigd. De regering wenste dan 
ook niet over te gaan tot uitbreiding van artikel 16 Wspp met andere misdrijven, 
zoals bijvoorbeeld het vormen van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 
Sr.  

Tenslotte voerde de regering aan dat de overheid zich op grond van het Interna-
tionaal Verdrag inzake Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie 
(IVUR), alsmede op grond van het Internationaal Verdrag inzake Uitbanning van 
alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (Vrouwenverdrag) diende te onthou-
den van het steunen van rassen- en vrouwendiscriminatie.618 Dat laatste is uiteraard 
juist, maar verklaart niet waarom ook discriminatie wegens godsdienst en seksuele 
gerichtheid tot verlies van subsidie zouden moeten leiden. Daartoe verplichten ge-
noemde verdragen immers niet. De rechtvaardiging voor subsidieverlies zal in der-
gelijke gevallen dus gevonden moeten worden in het eerste argument van de rege-
ring: schade aan de democratische rechtsstaat en ondermijning van de sociale cohe-
sie. Dan rijst echter de vraag of discriminatie wegens (bijvoorbeeld) seksuele ge-
richtheid de maatschappij echt meer schade berokkent dan een aanslag op de Ko-
ning (artikel 92 Sr) of een ander misdrijf tegen de veiligheid van de Staat, misdrijven 
tegen de koninklijke waardigheid (artikelen 108-114 Sr), opruiing of het verspreiden 

                                                 

criminerende uitlatingen en het doen toekomen, verspreiden en ter openbaarmaking of verspreiding 
in voorraad hebben van voorwerpen waarin discriminerende uitlatingen zijn vervat. Tenslotte ziet ar-
tikel 137f op het deelnemen aan of steunen van activiteiten gericht op discriminatie, artikel 137g op 
(uitsluitend) opzettelijke rassendiscriminatie in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf en arti-
kel 429 quater (een overtreding, waarvoor dus geen opzet is vereist) op discriminatie wegens ras, 
godsdienst, levensovertuiging, geslacht of hetero- of homoseksuele gerichtheid in de uitoefening van 
een ambt, beroep of bedrijf. Laatstgenoemd artikel kent vanaf 1 januari 2006 ook een regeling terzake 
van discriminatie wegens handicap. 

618 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 6; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 28. 
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van opruiende geschriften (artikelen 131-132 Sr), smalende godslastering (artikel 
147 Sr) of het omkopen van ambtenaren (artikel 177 Sr) om maar wat te noemen.  
 
Over het algemeen reageerden de fracties in de beide Kamers instemmend op het 
voorgestelde artikel over verlies van subsidie bij een veroordeling wegens discrimi-
natie. Hoewel een enkele fractie aangaf niet écht behoefte aan het artikel te hebben – 
zoals de VVD, die van mening was dat alleen de kiezers op een effectieve manier met 
discriminerende politieke partijen konden afrekenen619 – is het op dit punt niet tot 
de indiening van amendementen gekomen. Wel was het opnieuw de VVD die zich 
afvroeg of het wel juist was dat een onherroepelijke veroordeling van een politieke 
partij automatisch werd gevolgd door het vervallen van het recht op subsidie. Moest, 
zo vroegen de leden van de Tweede-Kamerfractie van deze partij zich af, niet aan de 
minister van Binnenlandse Zaken enige discretionaire bevoegdheid in deze worden 
gegeven?620  

Welnu, dat laatste zag diezelfde minister van Binnenlandse Zaken – op dat mo-
ment de VVD’er Dijkstal – niet zo zitten. Zijns inziens was het principieel onjuist om 
het oordeel over het functioneren van politieke partijen en hun uitingen en het daaraan 
verbinden van sancties onderwerp te laten zijn van de politieke en bestuurlijke besluit-
vorming van een minister. De minister, en met hem de regering, gaf er dan ook sterk 
de voorkeur aan om de maatregel van stopzetting van de subsidie van rechtswege te 
verbinden aan een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling wegens discriminatie. 
Op deze wijze werd immers aangesloten bij het onpartijdig en onafhankelijk oordeel 
van de strafrechter, die dat oordeel zou vellen na een zeer zorgvuldige, met alle 
waarborgen omklede procedure.621 
 
Een laatste onderwerp dat – opnieuw door de fractie van de VVD – aan de orde werd 
gesteld, betrof de verhouding tussen artikel 16 Wspp en de vrijheid van meningsui-
ting.622 In een uitsluitend op artikel 7 Grondwet gebaseerd betoog gaf de regering 
aan dat deze bij artikel 16 niet in het geding was. Haar redenering verliep over een 
aantal schijven. Allereerst merkte zij op dat het verbod van discriminatie, neergelegd 
in de in artikel 16 Wspp genoemde artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, inder-
daad een beperking van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting inhield. Deze 
beperking was in overeenstemming met artikel 7 Grondwet, want ingevolge dat 
artikel mag alleen de formele wetgever inhoudelijke beperkingen aan de vrijheid van 
meningsuiting stellen en dat was in casu ook gebeurd. Hield het verbod van discri-
minatie wél een beperking van de vrijheid van meningsuiting in, volgens de regering 
was dat bij het van rechtswege vervallen van de aanspraak op subsidie niet het geval. 
Artikel 16 Wspp was weliswaar gekoppeld aan de discriminatieverboden van het 
Wetboek van Strafrecht, doch vormde op zichzelf geen beperking van de vrijheid 

                                                 
619 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 3. 
620 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 19. 
621 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 28-29. 
622 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 19. 
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van meningsuiting. De grondwettelijke vrijheid van meningsuiting was derhalve niet 
in het geding.623 Dat oordeel leent zich voor enige tegenspraak, waarover meer in 
paragraaf III.4.12. 

  
Tot besluit van deze paragraaf: de Centrumdemocraten hebben geen last meer ge-
had van het op 1 juli 1999 in werking getreden artikel 16 Wspp. De partij werd bij de 
verkiezingen van 1998 weggevaagd en keerde niet meer in de Tweede Kamer terug, 
zodat zij alleen al daarom geen recht op subsidie had. Artikel 16 is tot op heden nog 
nimmer toegepast en het is nog maar de vraag of er zich snel een geschikte testcase 
voor zal doen waarin de verenigbaarheid van (toepassing van) het artikel met bij-
voorbeeld het – niet door de regering besproken – EVRM kan worden beoordeeld. 
De Centrumdemocraten zijn voorzover mij bekend het enige voorbeeld van een in 
het parlement vertegenwoordigde politieke partij die een strafrechtelijke veroorde-
ling wegens discriminatie aan haar broek kreeg.624 Wellicht dat de Partij voor de 
Vrijheid van Geert Wilders, bekend om zijn felle uitspraken over de Islam, de vol-
gende kandidaat is. Dat zou dan meteen een heel interessante zaak zijn, aangezien 
juist bij deze partij de afstand tussen partij en frontman zeer klein is. Wilders is name-
lijk het enige lid van zijn eigen partij.625 Dat gegeven brengt echter weer met zich 
mee dat de Partij voor de Vrijheid niet voor subsidie in aanmerking komt. Artikel 2 
lid 3 Wspp vereist immers dat een politieke partij minimaal 1.000 leden heeft. Arti-
kel 16 Wspp kan dus in het geval van de PVV sowieso geen toepassing vinden.626 
 
III.4.11 Procedurele aspecten 

 
Op het verstrekken van subsidies aan politieke partijen zijn in beginsel de bepalin-
gen van de subsidietitel (Titel 4.2) van de Algemene wet bestuursrecht van toepas-
sing, terwijl deze titel op haar beurt weer in samenhang met de rest van de Awb 
gelezen moet worden.627 De artikelen 8 t/m 13 Wspp bevatten daarnaast nog een 

                                                 
623 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 29-30. 
624 Er zijn wel voorbeelden te geven van niet in het parlement vertegenwoordigde partijen die het discri-

minatieverbod overtraden en tegen een strafrechtelijke veroordeling aanliepen. Zo werd De Nationale 
Volkspartij/CP’86 op vordering van het OM door de Rechtbank Amsterdam verboden verklaard en 
ontbonden, nadat zij eerder wegens racistische belediging en aanzetten tot haat was veroordeeld. De 
rechtbank overwoog dat met de werkzaamheden van deze partij niets anders beoogd werd dan het op-
roepen en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie van allochtonen. Zie Rb. Amster-
dam 18 november 1998, NJ 1999, 377. Een ontbonden rechtspersoon kan uiteraard per definitie geen 
aanspraak op subsidie maken, maar De Nationale Volkspartij/CP’86 kon dat toch al niet, omdat zij 
niet over een vertegenwoordiging in het parlement beschikte. 

625 Tegen Wilders zijn de nodige aangiften gedaan, maar het is nog maar de vraag of het Openbaar Minis-
terie tot vervolging over zal gaan. Enkele uitspraken van de politicus over de Islam, de Koran en de 
profeet Mohammed zijn door de voorzieningenrechter overigens niet onrechtmatig bevonden. Zie 
Vzr. Rb. Den Haag 7 april 2008, LJN BC8732. 

626 Wél artikel 39g lid 3 Mediawet over zendtijd voor politieke partijen, waarover meer in paragraaf 
IV.2.12. 

627 Zie daarover Den Ouden, Jacobs & Verheij 2004, p. 9-10. 
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aantal aanvullende bepalingen. Nu het bij de subsidiëring van politieke partijen gaat 
om per kalenderjaar (boekjaar) verstrekte subsidies, heeft de regering even overwo-
gen om Afdeling 4.2.8 Awb over per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtsperso-
nen (ook wel ‘instellingssubsidies’ genoemd628) van toepassing te verklaren. Zij heeft 
daarvan echter afgezien omdat genoemde afdeling met name bedoeld is voor en ook is 
toegesneden op een subsidieverhouding waarbij het bestuursorgaan sterk betrokken is 
bij de subsidieontvanger en waarbij de subsidieverstrekker tot op zekere hoogte ook 
invloed behoort te kunnen uitoefenen op het beleid van de subsidieontvanger. Zeker 
dat laatste was bij politieke partijen – uiteraard – niet aan de orde.629 
 Het gehele proces van subsidieverlening aan politieke partijen vangt aan met een 
aanvraag. Ingevolge artikel 8 lid 1 Wspp dient de subsidie uiterlijk 1 november van 
het voorafgaande jaar te worden aangevraagd. De aanvraag dient vergezeld te gaan 
van een begroting en een activiteitenplan. Bij ministeriële regeling kunnen hieraan 
eisen worden gesteld (artikel 8 lid 2 Wspp (oud), thans artikel 8 lid 3 Wspp) en in het 
voorafgaande is reeds duidelijk gemaakt dat het hier gaat om eisen betreffende de 
boekhoudkundige inrichting en vormgeving van de stukken en zeker niet om voor-
schriften over het soort activiteiten dat voor subsidie in aanmerking komt of om 
nadere eisen aan de gesubsidieerde instellingen. De in artikel 8 bedoelde nadere 
eisen zijn te vinden in de Regeling subsidiëring politieke partijen.630  
 Na de aanvraag volgt ingevolge het stelsel van de Awb de subsidieverlening, welke 
goed moet worden onderscheiden van de subsidievaststelling. De subsidieverlening is 
de beschikking die voorafgaand aan het verrichten van de subsidiabele activiteiten 
wordt gegeven (artikel 4:29 Awb). Deze beschikking houdt in dat de aanvrager het 
in de beschikking omschreven bedrag (artikel 4:31 Awb) zal krijgen indien hij de in 
dezelfde beschikking omschreven activiteiten (artikel 4:30 Awb) verricht en de aan 
de subsidie verbonden verplichtingen nakomt. Er is dus sprake van een voorwaarde-
lijke aanspraak op een financiële bijdrage en pas na het verrichten van de activiteiten 
kan worden vastgesteld in hoeverre de voorwaarden voor verstrekking van subsidie 
zijn vervuld en op welk bedrag de aanvrager precies recht heeft. Daarvoor is een 
aparte beschikking nodig: de subsidievaststelling. Deze geeft een onvoorwaardelijke 
aanspraak op een bepaald subsidiebedrag (artikel 4:42 Awb). Pas na de vaststelling 
van de subsidie kan het bestuursorgaan tot betaling ervan overgaan. Dat wilt niet 
zeggen dat er in de tussentijd geen geld aan de aanvrager wordt verstrekt. Het be-

                                                 
628 Den Ouden, Jacobs & Verheij 2004, p. 24. 
629 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 10. 
630 Stcrt. 1999, 141, p. 17. Zie artikel 6 van deze regeling dat bepaalt: 
 1.Het activiteitenplan bevat over de te verrichten activiteiten voldoende gegevens om te kunnen 

beoordelen of deze activiteiten op grond van de wet voor subsidie in aanmerking komen. Het plan 
geeft gemotiveerd aan onder welke categorie als bedoeld in artikel 5 van de wet de activiteiten ressor-
teren en bevat gegevens over de aanvang en het einde van een activiteit. 

 2.De begroting wordt opgesteld in overeenstemming met het activiteitenplan. Uitgaven in verband 
met personele kosten, kosten voor kantoor en kantoorbenodigdheden en de andere direct met de in 
artikel 5 van de wet bedoelde activiteiten samenhangende uitgaven worden aan activiteiten toegere-
kend volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 
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stuursorgaan zal doorgaans aan de aanvrager voorschotten kunnen verlenen (artikel 
4:54 Awb).631 
 De Wet subsidiëring politieke partijen bevat geen regels over subsidieverlening. 
Dat betekent dat hierop de bepalingen van de subsidietitel van de Awb, alsmede de 
andere relevante bepalingen uit deze wet van toepassing zijn, zoals met name de 
bepalingen over beslistermijnen.632 Ingevolge artikel 4:13 Awb dient de minister van 
Binnenlandse Zaken de beschikking omtrent subsidieverlening binnen een bij wette-
lijk voorschrift bepaalde termijn te geven. Nu deze in het geval van de subsidiëring 
van politieke partijen ontbreekt, geldt dat de beschikking moet worden gegeven 
binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn is ingevolge 
het tweede lid van genoemd artikel in ieder geval verstreken wanneer de minister 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking heeft gegeven en 
ook niet met een kennisgeving van vertraging (artikel 4:14 Awb) is gekomen. In dit 
licht is het wat vreemd dat de regering tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in 
de Eerste Kamer opmerkte: “Het wetsvoorstel bevat geen specifieke termijn waar-
binnen deze besluiten [het besluit tot subsidieverlening en het besluit tot bevoor-
schotting, LD] moeten worden genomen, maar in principe zal hier de gebruikelijke 
termijn van 6 weken worden aangehouden [curs. LD].”633 Waar die gebruikelijke ter-
mijn van 6 weken precies vandaan komt, is onduidelijk. Wellicht bedoelde de rege-
ring aan te geven dat de in artikel 4:13 lid 1 Awb genoemde redelijke termijn haars 
inziens zes weken bedroeg. 
 In de regel zullen de beschikking betreffende subsidieverlening en de beschik-
king betreffende bevoorschotting tegelijkertijd aan de aanvragende politieke partij 
worden toegezonden. Artikel 13 Wspp verklaart de minister bevoegd voorschotten 
te verlenen, welke ten hoogste 80% van de subsidie die naar redelijke verwachting 
aan de politieke partij zal worden verstrekt bedragen. De bevoorschotting moet de 
politieke partij in staat stellen de subsidiabele activiteiten (grotendeels) te financie-
ren.  

Als volgende stap dient de politieke partij na afloop van het tijdvak waarvoor de 
subsidie werd verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. Dat 
dient te gebeuren binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar (artikel 10 lid 
1 Wspp) en deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een financieel verslag en een 
activiteitenverslag (artikel 10 lid 2 Wspp). Aan het financieel verslag stellen artikel 
10 lid 3 en 4 Wspp nog enige eisen. Het verslag dient volgens de normen die in het 
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en uitgaande van het 
kasstelsel, een rekening te bevatten van de uitgaven en ontvangsten met de bijbeho-
rende toelichting (lid 3). Het vierde lid stelt de eis dat opgave dient te worden gedaan 
van het ledental van de politieke partij en (indien aanwezig) van haar jongerenorga-
nisatie. Hier zij in herinnering gebracht dat dit ledental van belang is, daar een poli-
tieke partij met minder dan 1.000 leden geen recht heeft op subsidie (artikel 2 lid 3 

                                                 
631 Den Ouden, Jacobs & Verheij 2004, p. 41-42. 
632 Den Ouden, Jacobs & Verheij 2004, p. 31 en 48. 
633 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 15. 
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Wspp), een politieke jongerenorganisatie minimaal 100 leden van 14 tot en met 27 
jaar dient te hebben (artikel 3 lid 2 sub b Wspp) en haar ledental van belang is voor 
de hoogte van het subsidiebedrag (artikel 6 lid 1 sub c j° lid 3 Wspp).634 Aan de in-
richting van het financieel verslag kunnen bij ministeriële regeling nadere eisen ge-
steld worden, maar van deze bevoegdheid is geen gebruik gemaakt (artikel 10 lid 5 
Wspp).  

De politieke partij dient haar financiële verslag voor te leggen aan een accountant 
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, dat wil zeggen aan een registeraccountant of 
een accountant-administratieconsulent.635 De accountant onderzoekt of het financi-
ele verslag voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en of het 
activiteitenverslag met het financiële verslag verenigbaar is. Tevens onderzoekt hij 
of de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn nageleefd en of de opgegeven 
ledentallen kloppen (artikel 11 lid 2 Wspp). Omtrent de getrouwheid van het finan-
ciële verslag en de naleving van de subsidieverplichtingen geeft hij een accountants-
verklaring af, die bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient te zijn gevoegd 
(artikel 11 lid 4 Wspp). Artikel 11 lid 5 Wspp verplicht de politieke partij mee te 
werken aan door of namens de accountantsdienst van het ministerie van Binnen-
landse Zaken in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte werk-
zaamheden. 

Tenslotte dient de subsidie te worden vastgesteld. De minister dient dit ingevolge 
artikel 12 Wspp te doen binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag tot 
vaststelling. De minister zal dan dienen te controleren of de activiteiten waarvoor 
subsidie was aangevraagd zijn verricht en of de politieke partij de aan de subsidie 
verbonden verplichtingen is nagekomen, zoals de verplichting om een gedegen ad-
ministratie te voeren (artikel 9 Wspp) of de verplichting om de voor de wetenschap-
pelijke instituten en jongerenorganisaties geoormerkte bedragen door te sluizen 
(artikel 7 Wspp). Na de vaststelling volgt tenslotte de uitbetaling, onder verrekening 
van reeds uitgekeerde voorschotten (artikel 4:52 lid 1 Awb). Uiteraard staat tegen 
het besluit tot vaststelling van de subsidie bezwaar (artikel 7:1 Awb), beroep op de 
rechtbank (artikel 8:1 Awb) en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
(artikel 37 Wet RvS) open, en hetzelfde geldt voor het besluit betreffende subsidie-
verlening en het besluit tot (niet-)verlening van een voorschot.636 

 
Tot slot van deze paragraaf een korte bespreking van de artikelen 14 en 15 Wspp. 
Artikel 14 bevat voorzieningen voor het geval het zeteltal van een politieke partij als 
gevolg van verkiezingen wijzigingen ondergaat (lid 1), voor het geval dat een nieuwe 

                                                 
634 Dat laatste geldt sinds de Wet van 30 juni 2005, Stb. 2005, 373 (waarover meer in paragraaf III.7) ook 

voor politieke partijen zelf. Zie het huidige artikel 6 lid 1 sub a Wspp. 
635 Deze dienen te zijn ingeschreven in het accountantsregister en zijn onderworpen aan het toezicht van 

respectievelijk het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Ac-
countant-Administratieconsulenten. Bij de controle door de minister, resp. zijn accountantsdienst van 
de door de politieke partijen aangeleverde stukken zal worden gecontroleerd of de accountant in het 
register staat ingeschreven. Zie Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 26. 

636 Vgl. Den Ouden, Jacobs & Verheij 2004, p. 173-174. 
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partij zetels in de Kamer behaalt (lid 2) en voor het geval dat een partij na de verkie-
zingen niet langer in een van beide Kamers vertegenwoordigd is (lid 3). Voor deze 
gevallen regelt het artikel wanneer het subsidiebedrag als gevolg van de wijziging in 
de zetelverdeling wordt aangepast (lid 1), vanaf welk moment aanspraak op subsidie 
ontstaat (lid 2) en vanaf welk moment het recht op subsidie vervalt (lid 3).  

Artikel 15 Wspp heeft betrekking op veranderingen in de samenstelling van de 
fracties. Lid 1 van dit artikel bepaalt dat bij een splitsing in een fractie in de Tweede 
Kamer elke nieuwe fractie een politieke partij aanduidt die, in afwijking van artikel 2 
Wspp, vanaf het volgende kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komt. Het is 
zeer aannemelijk dat met ‘in afwijking van artikel 2 Wspp’ ook bedoeld is dat de 
nieuw aangeduide politieke partijen niet hoeven te voldoen aan de ledeneis van arti-
kel 2 lid 3 Wspp.637 Wel geldt dat ‘het basisbedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid’ 
verdeeld wordt naar evenredigheid van de kamerzetels van de betrokken politieke 
partijen. Hoewel de wettekst spreekt van ‘het basisbedrag’ (enkelvoud), blijkt uit de 
parlementaire geschiedenis638 dat wel degelijk de beide in artikel 6 lid 1 genoemde 
basisbedragen zijn bedoeld, dus zowel het basisbedrag van de brede doeluitkering 
als het basisbedrag ten behoeve van het wetenschappelijke instituut. Voor de subsi-
dieverlening verloopt de fractiesplitsing dus budgettair neutraal. 

De regeling van artikel 15 lid 1 Wspp geniet klaarblijkelijk weinig bekendheid 
onder afsplitsingen van politieke partijen. Zo bleek in de aanloop naar de Tweede-
Kamerverkiezingen van 22 november 2006 dat onder meer de Groep Wilders, een 
afsplitsing van de VVD-fractie, voor de jaren 2005 en 2006 geen subsidie had aan-
gevraagd. Daardoor liep deze partij een flink bedrag aan subsidie mis.639 Hetzelfde 
gold voor andere ‘splinters’ in de Tweede Kamer: ook deze hadden stilgezeten. De 
voornaamste onder hen is het momenteel flink aan de weg timmerende Trots op 
Nederland, de politieke beweging van Rita Verdonk, die in september 2007 uit de 
fractie van de VVD werd gezet en als eenmansfractie verder ging.640 Men kan zich 
afvragen of het niet de taak van de Voorzitter van de Tweede Kamer of van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken is om afsplitsingen te wijzen op de mogelijkheid om 
subsidie aan te vragen.641  

Lid 2 van artikel 15 Wspp verklaart het eerste lid van overeenkomstige toepas-
sing wanneer sprake is van een fractiesplitsing in de Eerste Kamer, doch dit geldt 
alleen wanneer aan de politieke partij waaraan de opgesplitste fractie gelieerd was 
subsidie werd verstrekt op basis van kamerzetels in de Eerste Kamer. De overeen-
komstige toepassing blijft dus achterwege wanneer een partij zowel in de Tweede als 

                                                 
637 Vgl. in dit verband ABRvS 6 juni 2007, LJN BA6512. 
638 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 12. 
639 Zie NRC Handelsblad 12 september 2006. Overigens is het in deze krant genoemde bedrag van € 

447.320,- voor 2005 en 2006 gezamenlijk, onjuist. Het basisbedrag, bedoeld in artikel 6 Wspp, moet 
immers naar evenredigheid over de aangewezen partijen verdeeld worden. De Groep Wilders had 
derhalve slechts op één achtentwintigste deel van het basisbedrag aanspraak kunnen maken. 

640 Vgl. NRC Handelsblad 17 maart 2008, waaruit blijkt dat Verdonks beweging geen subsidie op grond 
van de Wet subsidiëring politieke partijen ontvangt. 

641 Zie over deze affaire ook Aanhangsel Handelingen II 2006/07, nr. 83. 
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in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is. Tenslotte bevat artikel 15 lid 3 Wspp een 
voorziening voor het geval twee of meer politieke partijen besluiten te fuseren. In 
dat geval komt de nieuw gevormde politieke partij met ingang van het volgende 
kalenderjaar voor subsidie in aanmerking.642 
 
III.4.12 Evaluatie 

 
De Wet subsidiëring politieke partijen heeft terecht een eind gemaakt aan de merk-
waardige situatie dat politieke partijen niet gesubsidieerd werden, en eigenlijk toch 
weer wel. De wet heeft de gekunstelde constructie van de indirecte subsidiëring via 
verwante instellingen en organisaties ontmanteld en bewust gekozen voor recht-
streekse partijsubsidiëring. Aldus beschouwd is de wet zeker een verbetering te 
noemen.  
 
Wenselijkheid van partijsubsidiëring 

 
Daarmee is echter nog niets gezegd over de wenselijkheid van het fenomeen partij-
subsidiëring. Is het wel principieel juist dat de overheid de politieke partijen financi-
eel te hulp schiet wanneer deze in zwaar weer terecht gekomen zijn? Het antwoord 
op deze vraag zal sterk afhankelijk zijn van welke opvatting over het wezen van een 
politieke partij men aanhangt. Wie bijvoorbeeld een politieke partij ziet als een 
maatschappelijke organisatie waarmee de overheid minimale, dan wel geen enkele 
bemoeienis dient te hebben, juist omdat de politieke partij er zelf naar streeft over-
heidsmacht te verwerven, zal al snel geneigd zijn deze vraag ontkennend te beant-
woorden. Overheidssubsidiëring is dan ongewenste overheidsbemoeienis met de 
vrije politieke meningsvorming, althans de opmaat daartoe, zo luidt dan de redene-
ring. Bovendien bespoedigt een dergelijke subsidiëring de maatschappelijke ontwor-
teling van de partijen: door de subsidiëring wordt de partij mogelijk financieel af-
hankelijk van de overheid en financieel onafhankelijk van haar achterban, terwijl het 
toch eerder andersom zou moeten zijn. Tenslotte dreigen verstarring van het partij-
ensysteem en toegenomen cynisme van burgers die de partijen van zelfbediening 
zouden kunnen verdenken. Met andere woorden: in deze visie is voor subsidiëring 
geen plaats. 

Wie daarentegen de politieke partij, ondanks haar maatschappelijke wortels, 
toch voornamelijk ziet als een organisatie met een taak op het publieke vlak, die 
vooral tijdens de verkiezingen maar ook daarbuiten tot uitdrukking komt, zal veel 
minder moeite hebben met een deels publieke financiering van partijactiviteiten. 
Overheidssubsidiëring is dan juist een gewenste vorm van overheidsondersteuning 

                                                 
642 Artikel 15 lid 3 Wspp bepaalt dit ‘in afwijking van artikel 2’. Immers, de nieuw gevormde partij voldoet 

(vooralsnog) niet aan de in artikel 2 voor subsidiëring gestelde eis dat de politieke partij aan de laatst 
gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer of Eerste Kamer heeft deelgenomen met haar aandui-
ding boven de kandidatenlijst en daarbij een of meer zetels heeft behaald. Zij bestond toen namelijk 
nog niet. 
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en kan voorkomen dat een te verwerpen afhankelijkheid ontstaat van dubieuze pri-
vate financieringsbronnen, zoals giften met een hoog quid pro quo gehalte. Door 
middel van de subsidiëring wordt dan tevens benadrukt en verzekerd dat het de 
politieke instellingen zijn die in de parlementaire democratie uiteindelijk de beslis-
singen nemen, en niet buiten het parlement om opererende bedrijven en andere 
organisaties. Met andere woorden: het onafhankelijkheidsbeginsel wijst hier weer 
twee kanten op: politieke partijen moeten op het financiële vlak niet te zeer afhanke-
lijk worden van de overheid, maar ook zeker niet van grote private geldschieters.  
 
Ikzelf kom in dezen tot een pragmatisch oordeel. Het functioneren van de politieke 
partijen kan ook vandaag de dag zeker nog geacht worden het algemeen belang te 
dienen. Als het gaat om het stellen van kandidaten bij verkiezingen voor vertegen-
woordigende lichamen, om het leveren van kandidaten voor bestuursfuncties en om 
het presenteren van enigszins samenhangende programma’s die in het politieke 
besluitvormingsproces dienen te worden gerealiseerd, dan spelen politieke partijen 
nog steeds een belangrijke rol. Het vervullen van die rol dient de parlementaire de-
mocratie en daarmee ook het algemeen belang. Dat zullen slechts weinigen ontken-
nen.  

De grote vraag is natuurlijk of dit overheidssubsidiëring rechtvaardigt. Mijns in-
ziens bestaat er in elk geval geen verplichting om daartoe over te gaan. Noch uit het 
wezen van de democratie, noch uit de grondrechten van vrijheid van meningsuiting 
of vrijheid van vereniging vloeit in mijn optiek een verplichting voor de overheid 
voort om politieke partijen financieel te ondersteunen.643 Overigens stel ik met na-
druk dat ik met een ‘verplichting’ hier doel op een juridische verplichting tot subsidië-
ring. Zo’n verplichting zou expliciet uit de Grondwet of een verdrag, dan wel uit een 
rechterlijke uitspraak moeten voortvloeien. Daarvan is echter geen sprake.644 Men 
kan eventueel nog wel betogen dat, wanneer de politieke partijen in zware financiële 
problemen verkeren, nauwelijks nog geld van hun achterban ontvangen en de par-
lementaire democratie schade dreigt op te lopen als gevolg hiervan, van een morele 
of politieke verplichting tot subsidiëring sprake is. Wanneer de overheid in een der-
gelijke situatie besluit niet tot subsidiëring over te gaan, dan is dat misschien onver-
antwoord en sterk te betreuren, maar onrechtmatig is het mijns inziens niet. 

Voor wat betreft het EVRM is mij slechts één uitspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens over het onderwerp partijsubsidiëring bekend, te 
weten de zaak Antonopoulos vs. Griekenland.645 In deze zaak had het Hof onder 
meer te oordelen over de verenigbaarheid van de Griekse Wet op de Financiering 

                                                 
643 Dit standpunt heb ik reeds in paragraaf II.6.8 ingenomen. Vgl. Kortmann 2005, p. 402-403: “(…) de 

vrijheid van vereniging garandeert niet iedereen het lidmaatschap van een politieke partij, van de lan-
delijke vereniging van nertsenfokkers of de Willem-Alexander-Maxima-fanclub, evenmin als deze orga-
nisaties aan het grondrecht een aanspraak op overheidssteun ontlenen [curs. LD]”. 

644 Zie voor een mogelijke uitzondering in een bijzonder geval de hierna nog te bespreken uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak, ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35 (r.o. 2.14.2). 

645 EHRM 29 maart 2001, Antonopoulos vs. Griekenland, www.echr.coe.int (appl. no. 58333/00). 
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van Politieke Partijen met artikel 3 Eerste Protocol EVRM inzake vrije verkiezingen. 
Volgens de Griekse wet kwamen politieke partijen die vertegenwoordigd waren in 
het nationale of Europese Parlement, dan wel politieke partijen die in een bepaald 
aantal districten lijsten hadden ingediend en 1,5% van de stemmen hadden behaald, 
voor subsidiëring in aanmerking. Het Hof achtte het vereisen van een minimum aan 
representativiteit niet in strijd met het – tevens uit artikel 3 Eerste Protocol voort-
vloeiende – gelijkheidsbeginsel, noch ongerechtvaardigd of disproportioneel.646 De 
klacht was daarom kennelijk ongegrond en dus niet-ontvankelijk. Uit deze uitspraak 
kan mijns inziens zeker niet worden afgeleid dat de Staat op grond van het EVRM 
onder bepaalde omstandigheden verplicht is politieke partijen financieel te onder-
steunen. Wel moet de uitspraak zo gelezen worden dat de overheid die tot subsidië-
ring overgaat het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen (zie hieronder). 

De overheid die zich buigt over de vraag of zij politieke partijen moet gaan sub-
sidiëren heeft dus te maken met een beleidsvraagstuk.647 Het feit dat politieke partij-
en werkzaamheden verrichten die geacht kunnen worden het algemeen democra-
tisch belang te dienen kán dus een bijdrage van de kant van de overheid rechtvaardi-
gen, maar van een recht op subsidie is geen sprake. Aan de andere kant kan onmoge-
lijk volgehouden worden dat overheidssubsidiëring juridisch verboden is. Ook het 
onafhankelijkheidsbeginsel verzet zich er niet principieel tegen, zolang de subsidie 
maar een aanvulling op eigen inkomsten blijft. Een overheid die ervoor kiest om tot 
verstrekking van subsidiegelden over te gaan doet er overigens wel goed aan ter 
motivering van die beslissing het belang van de activiteiten van de politieke partijen 
in de schijnwerpers te zetten, hoe moeilijk het soms ook is om dat belang onder 
woorden te brengen. In elk geval dient zij het er niet op te laten lijken dat voorname-
lijk de teruglopende ledentallen aanleiding voor de beslissing zijn geweest. Als im-
mers de leden weglopen omdat politieke partijen tegenwoordig steeds nuttelozer 
activiteiten ontplooien, is subsidiëring wel het laatste waar een overheid toe over 
zou moeten gaan. 
 
Is de beslissing tot subsidiëring eenmaal genomen, dan dient de relevante wetgeving 
wel aan een aantal randvoorwaarden te voldoen. Hier komen de beginselen van 
onafhankelijkheid en gelijke kansen weer om de hoek kijken. Zij zijn in het inleiden-
de hoofdstuk reeds genoemd en in het vorige hoofdstuk voorzichtig verkend. Het is 
nu zaak ze nader te beschouwen in het licht van de op 1 juli 1999 in werking getre-
den Wet subsidiëring politieke partijen en vice versa. 

                                                 
646 “A cet égard, offrir un appui restreint aux formations politiques dont l’écho auprès des électeurs est 

très limité, ne saurait être considéré comme méconnaissant le principe d’égalité susmentionné dans 
une société démocratique.” 

647 Zie reeds Boukema 1973, p. 301. 
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Onafhankelijkheidsbeginsel 

 
Inhoudelijke onafhankelijkheid 

 
In de eerste plaats dient op grond van het onafhankelijkheidsbeginsel inhoudelijke 
afhankelijkheid van de overheid voorkomen te worden. Die afhankelijkheid ontstaat 
– het moet met nadruk gezegd worden – nog niet door de subsidiëring an sich. Zij 
ontstaat wel op het moment dat sprake is van politiek-inhoudelijke voorwaarden om 
voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen, scherpe regels over de besteding 
van de subsidiegelden en een intensieve toetsing van de naleving daarvan. De over-
heid kent zichzelf dan een dermate grote mogelijkheid tot sturing van de politieke 
partijen toe dat van vrij en onafhankelijk functionerende politieke partijen niet meer 
gesproken kan worden. Échte democratie veronderstelt dat politieke partijen niet 
worden lastiggevallen met onnodige regels die hen hinderen in het ontplooien van 
hun activiteiten, of erger: inhoudelijk in een bepaalde richting opstuwen. Overheid 
op afstand behoort hier mijns inziens het devies te zijn. Een teveel aan regels kan 
bovendien nieuwe politieke partijen afschrikken. 

Op dit punt scoorde de Wet subsidiëring politieke partijen zoals zij in 1999 luid-
de648, tamelijk goed. De wet kende – afgezien van de oormerking ten behoeve van de 
wetenschappelijke instituten en de politieke jongerenorganisaties – de politieke 
partijen binnen de grenzen van artikel 5 Wspp (oud) een behoorlijke mate van be-
stedingsvrijheid toe. Een doelmatigheidstoetsing van de zijde van de overheid van de 
uitgaven van de politieke partijen is volstrekt uit den boze, zo leert de parlementaire 
geschiedenis ons voorts. Diezelfde parlementaire geschiedenis leert ons dat de bepa-
lingen van de wet waarin regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd aan de mi-
nister (zie artikel 8 lid 2 (oud), thans artikel 8 lid 3, en 11 lid 3 Wspp) bepaald niet 
bedoeld zijn om de desbetreffende bewindspersoon de mogelijkheid te verschaffen 
nadere eisen te stellen aan de politieke partijen en hun activiteiten. Doen de door de 
minister vastgestelde regelingen dat wel, dan zijn ze onverbindend wegens strijd met 
de wet. 

Ook op andere punten blijkt duidelijk dat de wetgever het inhoudelijke onafhan-
kelijkheidsbeginsel kent en respecteert (doch het niet bij de naam noemt). De be-
voegdheid tot subsidieverstrekking is een gebonden bevoegdheid en de wet kent de 
minister van Binnenlandse Zaken geen enkele bevoegdheid toe om nadere voor-
waarden te stellen aan de activiteiten van de partijen. Politieke partijen kunnen 
voorts zelf vaststellen wat een zusterpartij in de zin van artikel 5 sub d Wspp is en de 
subsidiabele activiteiten zijn bewust niet te gedetailleerd omschreven, zodat politie-
ke partijen veel vrijheid hebben om te bepalen wat zij in het kader van onder meer de 
communicatie met de leden649, het politiek-wetenschappelijke werk en de vormings- 

                                                 
648 De wet is sindsdien enkele malen gewijzigd. Vandaar dat het navolgende betoog grotendeels in de 

verleden tijd is opgesteld. Zie voor de wijzigingen de paragrafen III.5 en III.7. 
649 Thans is informatievoorziening in het algemeen subsidiabel en niet langer beperkt tot informatie-

voorziening aan leden. Zie voor deze wetswijziging paragraaf III.7.3. 
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en scholingsactiviteiten willen gaan ondernemen. Bovendien mochten politieke 
partijen zelf bepalen welk deel van de brede doeluitkering van artikel 6 lid 1 sub a 
Wspp aan welke activiteit werd besteed. 
 
De Wet subsidiëring politieke partijen zoals die in 1999 tot stand kwam, verdiende 
al met al dus een ruime voldoende waar het ging om het bieden van waarborgen 
tegen ongewenste inhoudelijke overheidsbemoeienis. Toch waren er nog wel wat 
kanttekeningen te plaatsen bij sommige beslissingen die in de wet zijn vastgelegd. 
Zo kan men zich afvragen of het wel terecht is dat de wet bedragen oormerkt ten 
behoeve van wetenschappelijke instituten en politieke jongerenorganisaties. Het 
gaat hier bepaald niet om kleine bedragen. Een politieke partij die beschikte over 6 
Tweede-Kamerzetels ontving aanvankelijk bijvoorbeeld maximaal f 219.000,- om 
vrij te besteden binnen de grenzen van artikel 5 Wspp en daarnaast maximaal f 
232.000,- ten behoeve van haar wetenschappelijke instituut, verplicht door te slui-
zen naar dat instituut (artikel 6 lid 1 sub a en b j° artikel 7 lid 1 Wspp).650 In dit voor-
beeld is dus meer dan de helft van de subsidie geoormerkt. Men kan zich afvragen of 
het niet aan de politieke partijen zelf is om te bepalen in hoeverre zij waarde hechten 
aan wetenschappelijke onderbouwing van hun activiteiten. Voor het oprichten van 
een aparte jongerenorganisatie geldt mutatis mutandis hetzelfde. 

Verder is nog wel enige discussie mogelijk over de keuze van de subsidiabele ac-
tiviteiten, vooral in combinatie met de keuze van het zeteltal van een politieke partij 
als grondslag voor de berekening van de subsidie. Deze keuze suggereert toch wel 
enigszins dat een politieke partij vooral moet worden gezien als een organisatie die 
zich bezighoudt met het stellen van kandidaten voor en het deelnemen aan verkie-
zingen. De keuze voor het zeteltal kan voorts de electorale gerichtheid van de poli-
tieke partijen bevorderen. De hoogte van de subsidie hangt immers af van het succes 
bij de verkiezingen.  

In het licht van dit alles is het wat merkwaardig dat bij de totstandkoming van de 
Wet subsidiëring politieke partijen geen enkele activiteit verband houdende met de 
selectiefunctie van de politieke partijen of met hun taak met de samenleving te 
communiceren subsidiabel is geacht: de subsidie mocht in geen geval worden aan-
gewend voor bijvoorbeeld het communiceren met de kiezers voor, tijdens en na de 
verkiezingen651, het rekruteren van kandidaten voor bestuurlijke en vertegenwoor-
digende functies of het voeren van verkiezingscampagnes. Subsidiëring van verkie-
zingscampagnes werd afgewezen omdat het hier het ‘primaire en elementaire optre-
den van politieke partijen’ betrof en regering en parlement bang waren voor een te 
grote afhankelijkheid van de politieke partijen van de overheid op juist dit zeer es-
sentiële onderdeel van hun functioneren.652 Deze beslissing lijkt echter toch vooral 

                                                 
650 Bij dit voorbeeld is ervoor gekozen de bedragen in guldens te vermelden en aan te knopen bij de 

wettekst zoals die op 1 juli 1999 luidde. 
651 Alleen informatievoorziening aan leden was subsidiabel (artikel 5 sub b Wspp (oud)). Zie verder 

paragraaf III.7.3. 
652 Vgl. Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 15. 
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ingegeven door de onuitgesproken angst dat het merendeel van de subsidie in de 
verkiezingskas zou verdwijnen, met als gevolg dat activiteiten als scholing en vor-
ming in de knel zouden komen.653 Of deze vrees terecht was, is niet op voorhand te 
zeggen. Voor uitsluiting van verkiezingscampagnes en andere aan de selectiefunctie 
van de politieke partijen gerelateerde activiteiten enkel op basis van een vermoeden 
zie ik evenwel geen grond. Het onafhankelijkheidsbeginsel vereist mijns inziens dan 
ook dat als de overheid tot subsidiëring van politieke partijen overgaat, in beginsel 
alle activiteiten van de partijen die te maken hebben met hun functioneren als politie-
ke partijen subsidiabel zijn. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar moeten overtui-
gend gemotiveerd worden. Vermoedens zijn onvoldoende. 
 
Financiële onafhankelijkheid 

 
De inhoudelijke onafhankelijkheid van de politieke partijen is mijns inziens zonder 
meer de belangrijkste randvoorwaarde waaraan wetgeving betreffende partijsubsi-
diëring dient te voldoen. Het onafhankelijkheidsbeginsel dient in mijn optiek dan 
ook in de eerste plaats gezien te worden als een beginsel dat de inhoudelijke onafhan-
kelijkheid van partijen beoogt te waarborgen. Dat neemt niet weg dat ook tegen een 
te grote financiële afhankelijkheid van politieke partijen van de overheid bezwaren 
kunnen rijzen. Als tweede randvoorwaarde zou dus kunnen gelden dat er grenzen 
gesteld moeten worden aan de omvang van de financiële bijdrage van de kant van de 
overheid. 

De overheidsbijdrage moet in deze visie een aanvulling op de eigen middelen blij-
ven. Voorkomen moet worden dat de subsidiebijdragen een dusdanig overheersend 
aandeel in de totale inkomsten van een politieke partij gaan vormen, dat de partijen 
nauwelijks nog als organisaties met maatschappelijke wortels te beschouwen zijn. 
Het is immers mogelijk dat bij zeer royale subsidiëring een zekere luiheid in de poli-
tieke partij binnensluipt en het werven van nieuwe leden of donateurs-sympathisan-
ten een zeer lage prioriteit krijgt. De bereidheid van de leden zelf om financiële of-
fers voor hun partij te brengen zou ook kunnen verminderen. Bovendien zullen 
hoge subsidies geen prikkel zijn om de partij-uitgaven eens kritisch tegen het licht te 
houden en te kijken waar met minder geld hetzelfde resultaat behaald kan worden. 
Daar komt dan nog bij dat bij grote afhankelijkheid van overheidssubsidies, het (ge-
deeltelijk) wegvallen van de subsidies – bijvoorbeeld door een slecht resultaat bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen – aanzienlijke gevolgen voor een politieke partij kan 
hebben. Gevolgen die naar het zich laat aanzien moeilijk opgevangen kunnen wor-
den vanuit andere financieringsbronnen.  

Te royale overheidssubsidies kunnen tenslotte een beeld van zelfbediening op-
roepen. Dat beeld is niet goed voor het toch al broze vertrouwen van de bevolking in 
de partijen. In het geval van de Wet subsidiëring politieke partijen is de beslissing om 

                                                 
653 Vgl. de opmerkingen van de Commissie-Van den Berg op dit punt. Die vreesde dat bij algemene 

partijsubsidiëring de kwalitatieve versterking van de intermediaire rol van de politieke partijen niet uit 
de verf zou komen. Zie Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 24. 
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tot subsidiëring van politieke partijen over te gaan genomen door de formele wetge-
ver. Er is voorts bewust voor gekozen om de hoogte van de subsidie op wetsniveau 
te regelen, zodat over eventuele verhogingen door diezelfde formele wetgever be-
slist zal moeten worden. De wetgever kan echter geen volstrekt neutrale positie ten 
aanzien van de politieke partijen innemen: hij wordt gevormd door ministers, staats-
secretarissen en kamerleden die allen verbonden zijn aan een in de Staten-Generaal 
vertegenwoordigde politieke partij. De genoemde ambtsdragers beslissen dus over 
subsidies waarvan hun eigen politieke partijen weer profiteren. Of nog simpeler 
gesteld: politieke partijen beslissen over hun eigen subsidies of hebben althans flink 
wat in de melk te brokkelen op dit terrein.  

De risico’s hiervan moeten niet worden onderschat. Zeker wanneer de tendens 
ontstaat om de subsidiebedragen met enige regelmaat te verhogen, kan onder de 
bevolking de indruk ontstaan dat “de dames en heren politici en hun versteende 
regentenbolwerken met de naam ‘politieke partij’ wel erg goed voor zichzelf zorgen” 
(om het maar eens met veel omhaal van woorden te stellen), vooral wanneer de ver-
hogingen worden bewerkstelligd in tijden dat andere subsidies juist gekort worden. 
En wanneer politieke partijen, al dan niet terecht, voornamelijk worden gezien als 
organisaties die hun invloed op het overheidsbeleid uitbuiten om hun eigen financië-
le positie te verbeteren, dan behoeft het geen betoog dat de geloofwaardigheid van 
deze organisaties in het geding komt.  

 
Bij welk ‘afhankelijkheidspercentage’ de hiervoor genoemde risico’s spelen, is moei-
lijk aan te geven.654 Op zichzelf terecht heeft de regering zich tijdens de behandeling 
van de Wet subsidiëring politieke partijen op het standpunt gesteld dat het zeer 
lastig is om aan te geven bij welke omvang van de overheidssubsidiëring precies 
sprake is van een te grote financiële afhankelijkheid van de politieke partijen. Niet-
temin is het jammer dat zij niets heeft gedaan met de suggesties van de Commissie-
Van den Berg, respectievelijk de Eerste-Kamerfractie van de PvdA om de grens bij 
een afhankelijkheidspercentage van 33,3%, respectievelijk 50% te leggen.655 Derge-
lijke percentages mogen weliswaar tamelijk willekeurig gekozen voorkomen, zij 
geven wel duidelijk aan dat het – in de ogen van degenen die de percentages opper-
den – nimmer zo mag zijn dat een politieke partij méér inkomsten uit subsidies ver-
werft dan uit al haar andere financiële bronnen bij elkaar. De publieke financiering 
mag in deze voorstellen nimmer de private financiering overvleugelen. 

Voor een dergelijk standpunt valt mijns inziens vanuit principieel oogpunt veel te 
zeggen, omdat het de primaire verantwoordelijkheid voor de financiering bij de 
politieke partijen zelf legt. Mij lijkt de stelling zeer verdedigbaar dat van een te grote 
financiële afhankelijkheid van de overheid sprake is wanneer het grootste deel van 

                                                 
654 Het is waarschijnlijk zelfs zeer moeilijk om aan te tonen wat voor effecten het verstrekken van subsi-

dies heeft op het gedrag van politieke partijen op het vlak van ledenwerving, fundraising acties en het 
evalueren van de eigen uitgaven. Het lijkt mij niettemin zaak voorzichtig te zijn. 

655 Zie ook Elzinga 1982, p. 278. Ook Elzinga stelt een afhankelijkheidspercentage van maximaal 50% 
voor. 
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de inkomsten van een politieke partij uit subsidies bestaat. Vindt men een dergelijke 
situatie ongewenst, dan moeten er grenzen gesteld worden aan de subsidie die een 
politieke partij maximaal kan ontvangen, niet alleen in absolute zin, maar vooral ook 
in verhouding tot haar overige inkomsten. Leidt dit er vervolgens toe dat een politie-
ke partij niet meer alle activiteiten kan ontplooien die zij voorheen ontplooide, dan 
zal toch in de eerste plaats deze politieke partij zelf zich erop moeten beraden wat 
eigenlijk haar kernactiviteiten zijn.  

In ieder geval dient elke beslissing om de subsidiebedragen te verhogen krachtig 
gemotiveerd te worden. Er dienen klemmende redenen te worden aangevoerd die de 
verhoging rechtvaardigen. Een eerste verantwoordelijkheid ligt hier natuurlijk bij de 
wetgever, maar ook de politieke partijen hebben in dezen een belangrijke rol te spe-
len. Zij dienen als begunstigden én (mede-)beslissers aan de kiezer te kunnen uitleg-
gen waarom zij de (extra) subsidie verdienen, waarom de door hen verrichte activi-
teiten van dien aard zijn dat een (extra) bijdrage van de kant van de overheid ge-
rechtvaardigd is en vooral waarom een interne herschikking van financiële midde-
len, bijvoorbeeld door efficiënter te gaan werken, meer vrijwilligers in te schakelen 
of minder belangrijke activiteiten af te stoten, niet het gewenste resultaat kan ople-
veren. 

Hiervoor is in de eerste plaats een volstrekte openheid van zaken vereist. Politie-
ke partijen zouden zo gedetailleerd mogelijk moeten aangeven waarvoor zij de sub-
sidie precies aanwenden en over welke andere inkomsten zij kunnen beschikken. 
Openbaarheid en publicatie van inkomsten en uitgaven is een must, omdat alleen op 
basis van deze gegevens enigszins een beoordeling kan worden gemaakt van de 
financiële situatie van de partijen en dus van een eventuele noodzaak om het subsi-
diebudget te verhogen. De websites van de partijen bieden een uitstekend forum om 
op dit punt openheid van zaken te geven. En juist daarom is het zo jammer dat bij de 
invoering van de Wet subsidiëring politieke partijen er niet voor gekozen is om ook 
communicatie met de kiezer tot een subsidiabele activiteit te maken.656 Het onder-
werp dat wij hier aansnijden heeft betrekking op de openbaarheid en de transparan-
tie van de partijfinanciën en dus op het in het inleidende hoofdstuk genoemde trans-
parantiebeginsel. Dat beginsel zal in Hoofdstuk V verder uitgediept worden, als de 
private financiering van de Nederlandse politieke partijen aan de orde komt. 

 
Beginsel van gelijke kansen 
 
Uitsluiting van partijen van subsidiëring 

 
De lastigste vraag die moet worden beantwoord is of er wellicht gronden aan te 
voeren zijn om bepaalde politieke partijen vanwege hun gedachtegoed of hun activi-
teiten van subsidiëring uit te sluiten. Hier speelt het beginsel van gelijke kansen een 
belangrijke rol. In een volwaardige democratie moet immers in beginsel iedere poli-

                                                 
656 Zie echter paragraaf III.7.3. 
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tieke organisatie kunnen deelnemen aan het politieke wilsvormingsproces en op 
gelijke voet met andere politieke organisaties voor subsidiëring in aanmerking kun-
nen komen. Ook het onafhankelijkheidsbeginsel laat hier trouwens zijn gezicht zien, 
want de keuze om bepaalde politieke partijen vanwege hun activiteiten of gedachte-
goed uit te sluiten komt noodzakelijkerwijs neer op inhoudelijke overheidsbemoeie-
nis met deze partijen. De genoemde vraag kent twee invalshoeken: een theoretische 
en een formeel juridische.  

Bij de eerste invalshoek gaat het vooral om de vraag wat in een volwaardige de-
mocratie de gronden kunnen zijn waarop een politieke partij op het terrein van de 
subsidieverlening anders behandeld mag worden dan andere partijen. Een eenduidig 
antwoord is daarop moeilijk te geven, nu er vele voorstellingen van democratie mo-
gelijk zijn. Zo kan men betogen dat het pluralisme, de tolerantie en de ruimdenkend-
heid die ten grondslag liggen aan een democratische samenleving, met zich mee-
brengen dat de overheid niet alleen vrijwel alle politieke partijen die langs de parle-
mentaire weg macht proberen te verwerven zal moeten tolereren, maar ook zal 
moeten subsidiëren indien zij besluit dat aan politieke partijen subsidie zal worden 
verstrekt.  

Hieruit vloeit voort dat ook politieke partijen die door velen bestreden opvattin-
gen huldigen over bijvoorbeeld etnische minderheden of vrouwen of die langs de 
parlementaire weg beogen de democratie af te schaffen en te vervangen door een 
dictatuur, zullen moeten worden gesubsidieerd. Uiteraard, zo zullen aanhangers van 
deze opvatting betogen, want het enkele feit dat deze politieke partijen door velen 
afgewezen ideeën aanhangen is volstrekt onvoldoende om hen van subsidiëring uit 
te sluiten. Echte democratie vereist juist dat er ruimte is voor het uitdragen van dit 
soort gedachten en gevoelens en als dergelijke ideeën mogen worden geuit, dan 
dienen de organisaties die ze uiten op gelijke voet met andere organisaties die deel-
nemen aan de parlementaire democratie financieel te worden ondersteund. 
 Tegenover deze opvatting zijn er vele te plaatsen die een meer materieel demo-
cratiebegrip hanteren. Kort en enigszins versimpeld samengevat vloeit in deze op-
vattingen uit het pluralisme, de tolerantie en de ruimdenkendheid die ten grondslag 
liggen aan een democratische samenleving nu juist voort dat van de actoren in de 
parlementaire democratie verwacht mag worden dat zij zelf een bepaald minimum 
aan pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid betrachten. Met name respect voor 
het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van de democratie en van de rechts-
staat wordt dan vaak genoemd. Deze opvattingen betogen dus dat politieke partijen 
die dit fundamentele beginsel onvoldoende omarmen en zich schuldig maken aan 
discriminatie van bepaalde groepen mensen in de samenleving daarmee hun recht 
op subsidie verspelen.657 Wie mee wil doen aan de parlementaire democratie en ook 
nog eens financiële steun van de overheid wil verwerven dient derhalve aan bepaalde 

                                                 
657 Met als gevolg dat partijen die discrimineren zelf ongelijk behandeld worden door de overheid ten 

opzichte van andere partijen. Aanhangers van een strikt formele democratieopvatting zullen wellicht 
betogen dat in dit geval juist de politieke partijen gediscrimineerd worden op basis van hun politieke 
ideologie. Het gelijkheidsbeginsel is complex, zoveel is wel zeker. 
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minimale spelregels te voldoen. Respect voor het gelijkheidsbeginsel kan één van die 
spelregels zijn, respect voor het instituut van de democratie zelf een tweede, zodat 
aldus ook verdedigd kan worden dat partijen die langs democratische weg de demo-
cratie willen afschaffen, van subsidiëring uitgesloten dienen te worden.658 
 
Persoonlijk ben ik het meest gecharmeerd van een democratiebegrip met zoveel 
mogelijk ruimte voor verschillende gedachten en gevoelens, ook gedachten en ge-
voelens die bij velen weerstand en weerzin zullen oproepen. Dergelijke gedachten 
en gevoelens moeten in beginsel door de samenleving zelf worden bekritiseerd en 
bestreden, niet door de overheid. Welke van de genoemde opvattingen uiteindelijk 
ten grondslag wordt gelegd aan de vast te stellen subsidieregelgeving, is echter toch 
weer vooral een politiek vraagstuk dat het best in een open debat in de volksverte-
genwoordiging aan de orde gesteld kan worden. Daarbij zal dan ook de tweede in-
valshoek ter sprake moeten komen: de formeel juridische. Mogen gelet op de gel-
dende nationale en internationale regels eigenlijk wel alle politieke partijen gesubsi-
dieerd worden? Betrekken we die vraag op Nederland (en dus op de Wet subsidië-
ring politieke partijen), dan moet geconstateerd worden dat de Nederlandse wetge-
ver niet geheel vrij is om een wet te maken die elke willekeurige politieke partij een 
recht op subsidie toekent. Die vrijheid wordt begrensd door het internationale 
recht.659  

In dit verband moeten met name het Internationaal Verdrag inzake de Uitban-
ning van alle vormen van Rassendiscriminatie (IVUR) en het Internationaal Verdrag 
inzake de Uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (Vrouwen-
verdrag) worden genoemd.660 Artikel 2 lid 1 sub b IVUR verbiedt de Nederlandse 
Staat om organisaties, dus ook politieke partijen, die zich schuldig maken aan ras-
sendiscriminatie te ondersteunen. Het verstrekken van subsidie aan dergelijke orga-
nisaties is dus verboden. Ingevolge artikel 7 sub a en sub c van het Vrouwenverdrag 
is de Nederlandse Staat bovendien verplicht om alle passende maatregelen te nemen 
om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te 
bannen en vrouwen te verzekeren dat zij op gelijke voet met mannen verkiesbaar 
kunnen zijn in alle openbaar gekozen lichamen en deel kunnen nemen aan niet-
overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke 
leven van het land. Subsidiëring van politieke partijen die vrouwen geen of slechts 

                                                 
658 Deze materiële visie kan weer principieel en pragmatisch worden ingevuld. In de principiële variant 

wordt al opgetreden tegen een politieke partij wanneer zij denkbeelden uitdraagt die tegen de demo-
cratische basiswaarden ingaan. In de pragmatische variant wordt pas opgetreden op het moment dat 
de ‘ondemocratische partij’ op democratische wijze aan de macht dreigt te geraken. Radicale partijen 
in de marge worden dan met rust gelaten. 

659 Het gaat hier met name om internationale verdragen. Deze kunnen natuurlijk worden opgezegd, maar 
duidelijk zal zijn dat dat geen sinecure is. 

660 Natuurlijk is het de Nederlandse staat bijvoorbeeld ook op grond van het Verdrag tegen foltering 
verboden om politieke partijen die zich schuldig maken aan foltering te subsidiëren, maar het IVUR en 
het Vrouwenverdrag zijn hier met name genoemd omdat deze verdragen voor de Nederlandse situatie 
het meest relevant lijken. 
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een onvolwaardig lidmaatschap willen toekennen lijkt dan ook in strijd met dit arti-
kel te zijn.  

Het al dan niet subsidiëren van in de Tweede Kamer vertegenwoordigde ex-
treemrechtse partijen (Centrumpartij, Centrumdemocraten) en hun neveninstellin-
gen heeft in het verleden tot veel discussie in en buiten het parlement geleid en lijkt 
de voornaamste reden voor opname van artikel 16 Wspp te zijn geweest.661 Het 
Vrouwenverdrag is vooral relevant omdat de orthodox-gereformeerde SGP, die 
sinds 1922 steeds enkele zetels in het parlement heeft bezet, tot juni 2006 voor 
vrouwen slechts een buitengewoon lidmaatschap openstelde, waarbij aan vrouwen 
onder meer het recht werd ontzegd om bestuursfuncties te bekleden, deel te nemen 
aan stemmingen binnen de partij en zich kandidaat te stellen voor algemeen verte-
genwoordigende organen (zie hierna). Thans kunnen vrouwen weliswaar ‘gewoon’ 
lid van de partij worden, maar zij worden nog steeds niet gekandideerd voor open-
bare vertegenwoordigende en bestuursfuncties omdat dit volgens de partij zou strij-
den met de roeping van de vrouw. Het Vrouwenverdrag blijft derhalve relevant. Ook 
dit verdrag is genoemd ter rechtvaardiging van opname van artikel 16 Wspp.662 
 
Artikel 16 Wspp 

 
Heeft de Nederlandse wetgever in deze lastige kwestie nu een bevredigende regeling 
tot stand gebracht? Artikel 2 Wspp verplicht de minister van Binnenlandse Zaken 
om subsidie te verstrekken aan iedere politieke partij die beschikt over Tweede-
Kamerzetels (of bij gebreke daarvan Eerste-Kamerzetels) en over tenminste 1.000 
contributie betalende leden. Het artikel kent de bewindspersoon geen enkele beoor-
delings- of beleidsvrijheid toe. Ook wanneer er dus ernstig aan getwijfeld kan wor-
den of het verstrekken van subsidie aan een bepaalde politieke partij wel strookt met 
de verdragsverplichtingen van de Nederlandse Staat, dient de minister ingevolge 
artikel 2 gewoon de subsidieaanvraag van deze politieke partij te honoreren.663 Pas 

                                                 
661 Zie paragraaf III.4.10. 
662 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 6; Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 28. De regering 

merkt hier op dat het Vrouwenverdrag ‘aanleiding (geeft) tot het treffen van passende maatregelen’. 
Hieruit moet mijns inziens worden afgeleid dat de regering het vervallen van subsidie op grond van ar-
tikel 16 Wspp beschouwt als een passende maatregel in de zin van artikel 7 Vrouwenverdrag, met an-
dere woorden als een maatregel waartoe het verdrag de Nederlandse staat verplicht. 

663 In theorie is het nog mogelijk dat de minister de aanvraag afwijst onder verwijzing naar artikel 94 
Grondwet. Artikel 94 verplicht immers (ook) de minister om wettelijke voorschriften, waaronder ook 
artikel 2 Wspp valt, buiten toepassing te laten wanneer de toepassing daarvan niet verenigbaar is met 
een ieder verbindende bepalingen van verdragen. De eerste vraag is echter of de bepalingen uit IVUR 
en Vrouwenverdrag een ieder verbindend zijn. De Rechtbank Den Haag heeft inmiddels geoordeeld 
dat artikel 7 Vrouwenverdrag “in de onderhavige procedure” moest worden aangemerkt als een ieder 
verbindend (Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005, 398). Dit oordeel is bevestigd door het Hof 
Den Haag (zie Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133), terwijl de Afdeling bestuursrecht-
spraak in een parallelle procedure tot min of meer hetzelfde oordeel kwam (zie ABRvS 5 december 
2007, AB 2008, 35). Maar zelfs als de bepalingen uit de genoemde verdragen als een ieder verbindend 
moeten worden aangemerkt is het nog maar de vraag of een minister bereid zal zijn om uit eigen be-
weging een formele wet buiten toepassing te laten. Daar komt nog bij dat nog een tweede vraag moet 
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wanneer een politieke partij op grond van de artikelen 137c, d, e, f, of g, of artikel 
429 quater van het Wetboek van Strafrecht onherroepelijk is veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke geldboete, vervalt van rechtswege de aanspraak op subsidie ge-
durende een bepaalde periode.  

Het is zeker toe te juichen dat het al dan niet beëindigen van de subsidiëring is 
gekoppeld aan een beslissing van de onafhankelijke strafrechter, en niet wordt over-
gelaten aan het subsidieverstrekkende orgaan. Dat is immers de politiek gekleurde 
minister van Binnenlandse Zaken. De gekozen constructie is ook stukken beter dan 
die welke in het wetsvoorstel subsidiëring politieke instituten werd voorgesteld, te 
weten opschorting van de subsidiëring van een instituut wanneer het Openbaar 
Ministerie een vordering tot ontbinding van dat instituut wegens strijd van doel of 
werkzaamheid met de openbare orde had ingesteld.664 Tot zover verdient de rege-
ling in het licht van de beginselen van gelijke kansen en onafhankelijkheid alle lof. 

Wel zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de keuze om enkel bij een veroordeling 
op grond van de artikelen 137c, d, e, f, of g, of artikel 429 quater Sr het recht op 
subsidie te laten vervallen. De motivering van deze beslissing is betwistbaar en in het 
voorafgaande heb ik dat dan ook gedaan.665 Hetzelfde geldt voor de stelling van de 
regering dat bij de toepassing van artikel 16 Wspp de vrijheid van meningsuiting 
zoals gewaarborgd door artikel 7 Grondwet niet in het geding is. Het betoog dat de 
regering hield, was wat aan de korte kant en had in elk geval ook een bespreking 
moeten inhouden van de verhouding tussen artikel 16 Wspp en artikel 10 EVRM, 
dat eveneens de vrijheid van meningsuiting waarborgt. Ook een bespreking van de 
verhouding tussen artikel 16 Wspp en de artikelen 8 Grondwet en 11 EVRM (vrij-
heid van vereniging) was op haar plaats geweest.  

Op zichzelf valt er zeker iets te zeggen voor het standpunt dat bij het ontnemen 
van subsidie de vrijheid van meningsuiting niet het geding is. Aan de regering kan 
namelijk worden toegegeven dat uit geen van de genoemde artikelen uit Grondwet 
en EVRM een recht op overheidssubsidie voortvloeit.666 In zoverre vormt het in-
trekken van een dergelijke subsidie, waarop men alleen ingevolge de wet aanspraak 
kan maken, geen inmenging in de grondrechten van vrijheid van meningsuiting en 
vereniging. Betoogd kan dan ook worden dat van een ‘formaliteit, voorwaarde, be-

                                                 

worden beantwoord, namelijk of toepassing van de wet wel daadwerkelijk onverenigbaar is met de re-
levante een ieder verbindende verdragsbepaling(en). De hiervoor genoemde uitspraken zullen nog 
uitgebreider aan de orde komen. 

664 Zie paragraaf II.6.6. 
665 Zie paragraaf III.4.10. Overigens zal bij andere delicten die ernstige schade aan de samenleving toe-

brengen (fraude, bedreiging, opruiing e.d.), wanneer zij stelselmatig door de partij worden gepleegd, 
het Openbaar Ministerie de rechtbank kunnen verzoeken de partij verboden te verklaren en te ont-
binden aangezien haar werkzaamheid in strijd is met de openbare orde (artikel 2:20 BW). Een ont-
bonden partij bestaat juridisch bezien niet meer en kan dus ook geen subsidie ontvangen. 

666 Reeds eerder is betoogd dat uit EHRM 29 maart 2001, Antonopoulos vs. Griekenland, 
www.echr.coe.int (appl. no. 58333/00) niet kan worden afgeleid dat de overheid verplicht is politieke 
partijen te subsidiëren. Deze uitspraak ging over artikel 3 Eerste Protocol EVRM. Ook uit artikel 11 
EVRM kan mijns inziens geen recht op overheidssubsidie voor politieke partijen, noch een plicht tot 
subsidiëring voor de overheid worden afgeleid. 
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perking of sanctie’ als bedoeld in artikel 10 lid 2 EVRM of een ‘beperking’ als be-
doeld in artikel 11 lid 2 van datzelfde verdrag geen sprake is. 

Daar staat echter tegenover dat hier geen sprake is van een situatie waarin in het 
geheel geen overheidssubsidiëring van politieke partijen bestaat, maar van een situa-
tie waarin politieke partijen wel gesubsidieerd worden en vervolgens de subsidie van 
één van de politieke partijen wordt ingetrokken. Die intrekking geschiedt niet op 
formele of neutrale gronden (bijvoorbeeld: het te laat aanvragen van de subsidie), 
maar omdat uitspraken of ander handelen van die politieke partij in strijd met het 
strafrecht worden geoordeeld. Met andere woorden: de intrekking geschiedt op 
inhoudelijke gronden, op gronden die verband houden met het gedachtegoed van de 
partij en met de wijze waarop zij haar grondrechten van vrijheid van meningsuiting 
en vrijheid van vereniging heeft uitgeoefend.  

De intrekking van de subsidie kan voorts grote gevolgen hebben voor de moge-
lijkheden voor een politieke partij om haar recht op vrijheid van meningsuiting en 
haar vrijheid van vereniging uit te oefenen. Eerst zijn die mogelijkheden als gevolg 
van de subsidiëring vergroot, vaak gedurende een aantal jaren. Nu zullen ze als ge-
volg van de intrekking juist weer worden verkleind. Hoewel deze vrijheden door een 
intrekking zeker niet volledig teniet gedaan zullen worden, zullen de gevolgen zon-
der enige twijfel voelbaar zijn. De politieke partij zal minder aan de uitingsvrijheid 
gerelateerde activiteiten dan voorheen kunnen ontplooien, tenzij zich natuurlijk de 
situatie voordoet dat de leden en sympathisanten van de politieke partij het financië-
le gat volledig op kunnen vullen. In het licht van deze omstandigheden – de gronden 
waarop de subsidie wordt ingetrokken en de gevolgen voor de mogelijkheden om de 
genoemde grondrechten uit te oefenen – kan mijns inziens de toepassing van artikel 
16 Wspp wel degelijk als een beperking van de vrijheid van meningsuiting of de 
vrijheid van vereniging worden gezien.667  

Of deze beperking in een concreet geval in strijd is met de Grondwet, is een 
vraag waarover de rechter zich als gevolg van artikel 120 Grondwet niet kan uitla-
ten. De rechter kan zich in een concreet geval, mocht hij aannemen dat toepassing 
van artikel 16 Wspp daar inderdaad leidt tot beperking van de vrijheid van menings-
uiting of vereniging, echter wel degelijk uitlaten over de vraag of de automatische 
toepassing van artikel 16 Wspp zich wel verdraagt met een ieder verbindende bepa-
lingen van verdragen. In de eerste plaats kan worden gewezen op het reeds genoem-
de artikel 10 EVRM. Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens dient niet alleen een veroordeling zelf in overeenstemming te zijn 
met dit artikel, maar geldt hetzelfde voor de opgelegde sancties. Deze moeten 
‘noodzakelijk in een democratische samenleving’ zijn, dat wil zeggen: er moet een 
dringende maatschappelijke noodzaak voor de beperking en de sancties zijn (‘pres-
sing social need’), er moet een redelijke mate van proportionaliteit bestaan tussen de 

                                                 
667 De Afdeling bestuursrechtspraak lijkt het ontnemen van subsidie als een beperking van de ‘fundamen-

tele vrijheden’ van de politieke partijen te zien. Zie ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35. Deze uit-
spraak komt nog uitgebreider aan de orde. 
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opgelegde sancties en het vergrijp waarvoor men veroordeeld is en de aangevoerde 
redenen moeten relevant en voldoende zijn.668  

Of die proportionaliteit bestaat moet in concreto beoordeeld worden. Wat dat 
betreft begeeft artikel 16 Wspp zich op glad ijs. Het artikel laat immers geen ruimte 
voor een beoordeling in concreto, doch bepaalt onverbiddelijk dat bij een onherroe-
pelijke veroordeling tot een onvoorwaardelijke geldboete het recht op subsidie au-
tomatisch vervalt voor een bepaalde periode.669 Dit kan ertoe leiden dat een politie-
ke partij bij een veroordeling tot een geldboete van minder dan € 1.125,-670 voor een 
jaar enkele tonnen of zelfs miljoenen aan subsidie verliest. Dat lijkt me niet per defi-
nitie proportioneel, waarbij nog kan worden opgemerkt dat een veroordeelde poli-
tieke partij met veel zetels een hoger bedrag aan subsidie verliest dan een voor het-
zelfde feit veroordeelde politieke partij met weinig zetels. Dat zij beide de gehele 
subsidie verliezen doet daaraan niets af. De rechter zal mijns inziens artikel 16 Wspp 
buiten toepassing moeten laten, wanneer de toepassing daarvan niet verenigbaar is 
met artikel 10 EVRM omdat er een wanverhouding bestaat tussen de gepleegde 
discriminatie en de sanctie van het ontnemen van de gehele subsidie (artikel 94 
Grondwet). Dit geldt temeer nu juist bij de artikelen 137c t/m g Sr de grenzen van de 
vrijheid van meningsuiting vaak onduidelijk zijn en het toch juist de politieke partij-
en zijn die deze grenzen moeten kunnen opzoeken.671 Voor artikel 11 EVRM inzake 
de verenigingsvrijheid kan hetzelfde betoogd worden: het artikel kent eenzelfde 
toetsingskader als artikel 10 EVRM.  

De algehele uitsluiting van subsidie kan uiteraard volledig terecht zijn, maar het 
lijkt mij gewenst het laatste woord daarover aan de rechter te geven. De rechter kan 
dan een afweging in concreto uitvoeren en aldus maatwerk leveren. Idealiter neemt 

                                                 
668 Zie bijvoorbeeld EHRM 26 november 1991, Observer & Guardian vs. Verenigd Koninkrijk, NJ 1992, 

457 en meer recent EHRM 17 december 2004, Pedersen & Baadsgaard vs. Denemarken, NJ 2005, 
369 en EHRM 31 januari 2006, Giniewski vs. Frankrijk, NJ 2007, 200. 

669 Vgl. EHRM 16 november 2004, Karhuvaara & Iltalehti vs. Finland, www.echr.coe.int (appl. no. 
53678/00). In dit arrest liet het Hof zich kritisch uit over een artikel uit de Finse Parlementswet dat – 
kort gezegd – bepaalde dat misdrijven tegen parlementsleden automatisch leidden tot strengere straf-
fen. Het feit dat het artikel de nationale rechters geen enkele discretionaire bevoegdheid liet (hetgeen 
zij zelf tot hun spijt geconstateerd hadden), bracht met zich mee dat zij ook als er andere belangen in 
het spel waren tot toepassing van het artikel verplicht waren. Het Hof merkte hierover op: “In the 
Court's opinion, given its established case-law to the effect that the limits of permissible criticism are 
broader as regards politicians, the automatic and unqualified application of Section 15 by the domestic 
courts effectively nullified the competing interests guaranteed by Article 10 of the Convention.” 

670 Vóór het euro-tijdperk f 2.500. 
671 Zie voor een goed voorbeeld van de onduidelijkheid van artikel 137c Sr HR 11 december 1990, NJ 

1991, 313. In deze zaak ging het om uitspraken van columnist en filmmaker Theo van Gogh die zich 
beledigend zou hebben uitgelaten over joden door onder meer harde grappen over Anne Frank te ma-
ken. De Raadkamer van de Rechtbank Amsterdam had Van Goghs bezwaarschrift tegen de inleiden-
de dagvaarding gegrond verklaard omdat waarschijnlijk vrijspraak zou volgen en hem buiten vervol-
ging gesteld. Het Hof Amsterdam had deze beschikking bevestigd. De Hoge Raad casseerde en ver-
wees de zaak naar het Hof ’s-Gravenhage. Dat verklaarde het bezwaarschrift tegen de dagvaarding 
alsnog ongegrond. De Hoge Raad verwierp het ingestelde cassatieberoep. Toen pas kon de hoofdzaak 
beginnen. De politierechter sprak vrij, het Hof Amsterdam veroordeelde. De Hoge Raad verwierp het 
cassatieberoep. 
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de strafrechter hieromtrent in de strafzaak tegen de politieke partij al een beslissing, 
maar daarvoor is wel een wijziging van artikel 16 Wspp nodig.672 Wellicht ware het 
beter tevens geweest om een verband te leggen tussen de hoogte van de opgelegde 
geldboete (en dus de ernst van het vergrijp) en de aanspraak op subsidie. Zo zou 
bijvoorbeeld bepaald kunnen worden dat in geval van een onherroepelijke veroorde-
ling de subsidie waarop een politieke partij aanspraak kan maken wordt verminderd 
met X maal de opgelegde geldboete. Dit lijkt te meer gerechtvaardigd nu het zoals 
gezegd vaak buitengewoon lastig uit te maken is wanneer precies sprake is van dis-
criminatoire groepsbelediging (artikel 137c Sr) of het aanzetten tot haat tegen een 
groep mensen (artikel 137d Sr).673 Wordt dezelfde politieke partij nogmaals straf-
rechtelijk veroordeeld, dan zou een veel groter deel of zelfs de gehele subsidie kun-
nen vervallen. Maakt een partij een gewoonte van discriminatiedelicten, dan zal zij 
uiteraard verboden verklaard en ontbonden kunnen worden (artikel 2:20 BW). 

Mocht het standpunt van de regering dat de vrijheid van meningsuiting (of de 
verenigingsvrijheid) bij de toepassing van artikel 16 Wspp niet van toepassing is, 
juist zijn, dan kan in ieder geval toepassing van het artikel nog getoetst worden aan 
het gelijkheidsbeginsel dat in diverse internationale verdragen is vastgelegd. Aange-
zien bepaalde partijen wel subsidie krijgen en andere de subsidie juist ontnomen 
wordt, is de gelijkheid van kansen en daarmee het juridische gelijkheidsbeginsel van 
toepassing. Laten we hier uitgaan van artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het 
EVRM, dat bepaalt dat het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden 
verzekerd zonder enige discriminatie op welke grond dan ook, zoals onder meer 
politieke of andere mening. Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens is een ongelijke behandeling gerechtvaardigd wanneer daar-
voor een ‘objective and reasonable justification’ te geven is, waarmee wordt bedoeld 
dat van verboden onderscheid sprake is wanneer een ongelijke behandeling “does 
not pursue a “legitimate aim” or if there is not a “reasonable relationship of propor-
tionality between the means employed and the aim sought to be realised”.674 Ook 
hier moet het middel dus proportioneel zijn gelet op het doel. Toepassing van artikel 
16 Wspp kan tevens aan het gelijkheidsbeginsel van artikel 26 IVBPR getoetst wor-
den.  
 

                                                 
672 Aangezien ingevolge artikel 16 Wspp de aanspraak op subsidie van rechtswege vervalt, lijkt mij geen 

procedure bij de bestuursrechter meer mogelijk. Van een besluit in de zin van de Awb is immers geen 
sprake. Dat is mogelijk anders wanneer de politieke partij een nieuwe subsidieaanvraag indient. De – 
naar we mogen aannemen: verplichte – afwijzing van die aanvraag zal dan eventueel wél in een Awb-
procedure aangevochten kunnen worden. Dit lijkt me echter een tamelijk omslachtige weg. 

673 Zie noot 671. 
674 Zie onder meer EHRM 21 februari 1997, Van Raalte vs. Nederland, NJ 1997, 580. Het ging in dit 

arrest overigens om toetsing aan artikel 14 EVRM. Artikel 14 is onzelfstandig, wat wil zeggen dat het 
artikel alleen ziet op onderscheid met betrekking tot het genot van de rechten en vrijheden die in het 
EVRM en de protocollen daarbij zijn vermeld. Artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM – in 
werking sinds 1 april 2005 – bevat een algemeen verbod van onderscheid. Aan te nemen valt dat het toe 
te passen criterium in beide gevallen hetzelfde is: het gaat erom of een ‘objective and reasonable justifi-
cation’ voorhanden is. 
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De SGP-casus: de Wet subsidiëring politieke partijen en het Vrouwenverdrag 

 
Hoewel ik de regeling van artikel 16 Wspp vanuit principieel oogpunt bevredigend 
vind omdat het vervallen van het recht op subsidie is gekoppeld aan een oordeel van 
de onafhankelijke strafrechter, ontstaan er wel problemen wanneer een politieke 
partij bepaalde gedragingen verricht die niet onder de artikelen 137c, d, e, f, of g, of 
artikel 429 quater (lijken te) vallen, maar die niettemin van dien aard zijn dat men 
zich af kan vragen of de politieke partij juridisch bezien nog wel aanspraak zou mo-
gen maken op overheidssubsidiëring. Ik doel hierbij op de situatie rondom de SGP, 
een orthodox-christelijke politieke partij die op grond van haar politiek-religieuze 
overtuiging vrouwen een tijd lang (tot eind juni 2006) het gewone partijlidmaat-
schap heeft onthouden en tot op de dag van vandaag geen vrouwen kandideert voor 
openbare vertegenwoordigende en bestuurlijke functies. 

De opvatting dat ook deze politieke partij, ondanks haar achterhaald ogende op-
vatting over de positie van de vrouw, subsidie verdient, kan rechtstheoretisch en op 
grond van het gelijkheidsbeginsel zeker verdedigd worden. Het is echter de vraag of 
subsidiëring van de SGP zich wel verdraagt met het eerder genoemde artikel 7 
Vrouwenverdrag. Wordt deze vraag ontkennend beantwoord, dan moet niettemin 
geoordeeld worden dat artikel 16 Wspp naar alle waarschijnlijkheid geen soelaas 
kan bieden. Het is immers vrij zeker dat het handelen van de SGP niet onder de arti-
kelen 137c, d, e, of g, dan wel artikel 429quater Sr valt675, terwijl het Hof Den Haag 
heeft geoordeeld dat artikel 137f evenmin van toepassing is.676 Met andere woor-
den: de SGP discrimineert wel, maar niet op strafbare wijze.677  

De SGP zal haar subsidie dus niet verliezen op grond van artikel 16 Wspp, maar 
haar ‘vrouwenstandpunt’ heeft wel geleid tot een door de Stichting Proefprocessen-
fonds Clara Wichmann en anderen aangespannen procedure bij de civiele rechter en 
als gevolg daarvan een parallelle procedure bij de bestuursrechter. Hoewel de proce-
dure bij de bestuursrechter inmiddels is geëindigd met een zege voor de SGP bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak, staat de partij in de nog lopende civiele procedure op 
achterstand en kan zij na twee nederlagen in de feitelijke instanties enkel nog hopen 
op een gunstige uitspraak van de Hoge Raad. De zaak is tamelijk gecompliceerd, 
mede als gevolg van de betrokkenheid van verschillende rechterlijke instanties op 
enerzijds civielrechtelijk en anderzijds bestuursrechtelijk terrein. Daar komt bij dat 
die instanties ook nog eens op belangrijke punten tegenstrijdige opvattingen lijken te 

                                                 
675 Artikel 137c en 137g Sr kennen geen verbod van discriminatie wegens geslacht en zijn alleen al daar-

om niet van toepassing. Ook van het mondeling of bij geschrift of afbeelding aanzetten tot haat tegen 
of discriminatie van een groep mensen wegens hun geslacht (artikel 137d Sr) lijkt in het geval van de 
SGP geen sprake. Evenmin lijkt artikel 137e Sr van toepassing. Tenslotte is artikel 429quater Sr niet 
van toepassing omdat geen sprake is van discriminatie in de uitoefening van een ambt, beroep of be-
drijf. Het artikel ziet niet op het interne functioneren van politieke partijen. 

676 Hof Den Haag 30 november 1995, NJ 1996, 324. Een interessante vraag is of de Staat door de SGP te 
subsidiëren zich schuldig maakt aan het verlenen van “geldelijke steun aan activiteiten gericht op dis-
criminatie van mensen wegens hun geslacht” zoals bedoeld in artikel 137f Sr. 

677 Aldus het eerder genoemde hof. 
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huldigen. Hieronder volgt daarom een overzicht van de genoemde procedures en de 
verschillende rechterlijke oordelen.678 
 
Op 7 september 2005 deed de Haagse rechtbank uitspraak in twee door Clara 
Wichmann en andere organisaties aangespannen procedures. In de eerste zaak was 
de SGP zelf de tegenstander, in de andere zaak de Nederlandse Staat. In de procedu-
re tegen de SGP hadden de eisende partijen een verklaring voor recht gevorderd dat 
de SGP door vrouwen het gewone lidmaatschap te weigeren in strijd handelde met 
een reeks verdragsbepalingen – waaronder artikel 7 Vrouwenverdrag – en tevens 
gevorderd dat de SGP veroordeeld zou worden om het onderscheid tussen mannen 
en vrouwen, zo nodig door statutenwijziging, ongedaan te maken. De rechtbank 
verklaarde de eisende partijen echter niet-ontvankelijk.679 Zij was van mening dat 
een vordering jegens de SGP zelf, strekkende tot opheffing van de statutaire uitslui-
ting van vrouwen van het partijlidmaatschap, uitsluitend kon worden ingesteld door 
‘SGP-vrouwen’, dat wil zeggen: door vrouwen die de beginselen van de SGP onder-
schrijven en op grond daarvan lid willen worden van de partij, maar vanwege hun 
geslacht niet worden toegelaten. De vrouwen om wie het ging hadden er echter voor 
gekozen niet aan de procedure deel te nemen en het vrouwenstandpunt intern bin-
nen de gelederen van de SGP aan de orde te stellen.680 

In de procedure tegen de Staat hadden Clara Wichmann e.a. wel succes. De 
rechtbank oordeelde daar dat de Staat onrechtmatig, want in strijd met artikel 7 sub 
a en c van het Vrouwenverdrag handelde door de SGP te subsidiëren. De Staat had 
gesteld dat van hem geen optreden tegen de SGP vereist kon worden, aangezien hij 
gehouden was de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging en de vrijheid 
van meningsuiting van deze partij te waarborgen. De rechtbank was het in beginsel 
met de Staat eens dat hij ook andere grondrechten dan het discriminatieverbod 
diende te waarborgen en dat dit verbod niet in alle gevallen boven de genoemde 
politieke grondrechten prevaleerde. Zij meende evenwel dat uit artikel 7 Vrouwen-
verdrag een onbeperkte plicht voortvloeide om tegen discriminerende politieke 
partijen op te treden. Dat zou volgen uit de wordingsgeschiedenis van het verdrag, 
waaruit de rechtbank afleidde dat de verdragsluitende staten hebben gewild dat het 
discriminatieverbod te allen tijde zou prevaleren boven de verenigingsvrijheid als 
het ging om het handelen van politieke partijen. Daarom was een verdere afweging 
tussen de in het geding zijnde grondrechten volgens de rechtbank niet meer no-
dig.681 In het vervolg van de uitspraak beval zij de Staat om artikel 2 Wspp jegens de 
SGP buiten toepassing te laten.682 De SGP diende als gevolg daarvan met ingang 
van 1 januari 2006 van overheidssubsidiëring te worden uitgesloten.  
 

                                                 
678 Zie voor een samenvatting ook Peters & Bleeker 2008, p. 556-563. 
679 Rb. Den Haag 7 september 2005, LJN AU2091. 
680 Zie over de procedure tegen de SGP ook Dölle 2006, p. 114-115. 
681 Zie over deze redenering ook Dölle 2006, p. 113 en 117. 
682 Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005, 398.  
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Gevolg gevend aan het vonnis van de rechtbank heeft minister Remkes van Binnen-
landse Zaken (VVD) vervolgens bij besluit van 20 december 2005 de aanvraag van 
de SGP voor subsidie voor het jaar 2006 afgewezen. De ‘schade’ die de SGP als 
gevolg van dit besluit leed, bedroeg rond de € 800.000 aan verloren subsidie, wat 
neerkwam op meer dan de helft van de partij-inkomsten.683 Het behoeft geen betoog 
dat de gevolgen van het besluit voor de SGP ernstig waren. Tegen de afwijzing stelde 
de partij bezwaar in en later (rechtstreeks) beroep bij de bestuursrechter, een moge-
lijkheid die door de civiele rechter in het zojuist genoemde vonnis uitdrukkelijk was 
opengelaten.684  

Op 24 juni 2006 wijzigde de ledenvergadering van de SGP de statuten van de 
partij. Vrouwen kunnen voortaan gewoon lid worden van de partij, in de ledenver-
gadering stemrecht uitoefenen en binnen de partij bestuurlijke functies vervullen. 
Voor vertegenwoordigende en bestuurlijke functies buiten de partij worden zij ech-
ter nog steeds niet voorgedragen. Het regeerambt komt op grond van de partij-
ideologie nog steeds alleen aan mannen toe. Op 30 november 2006 kwam de uit-
spraak op het beroep tegen de afwijzing van de subsidieaanvraag. De Rechtbank 
Den Haag, sector bestuursrecht, verklaarde het beroep ongegrond, want volgens 
haar kon de minister gelet op het civiele vonnis niet anders dan de subsidieaanvraag 
afwijzen. Dat civiele vonnis zelf stond niet ter beoordeling van de bestuursrechter. 
Daarover diende de civiele rechter in hoger beroep te oordelen.685 

Tegen het vonnis van de rechtbank, sector bestuursrecht, stelde de SGP hoger 
beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak. En dat beroep had succes, want op 5 
december 2007 verklaarde de Afdeling het hoger beroep gegrond.686 Zij was van 
oordeel dat de bindende kracht van het civiele vonnis “zich niet uitstrekt tot de door 
de bestuursrechter te verrichten toetsing”. Zou dat anders zijn, dan zou de mogelijk-
heid van beroep ingevolge de Algemene wet bestuursrecht volkomen zinledig zijn. 
De Afdeling vroeg zich vervolgens af of uit artikel 7 Vrouwenverdrag inderdaad 
zonder enige nadere afweging de plicht voorvloeit tot het nemen van maatregelen 
tegen de SGP, hier bestaande in het stopzetten van de subsidie. Waar de rechtbank 
in de civiele zaak van oordeel was dat uit de geschiedenis van het verdrag voortvloei-
de dat de verdragsluitende partijen te allen tijde aan het discriminatieverbod voor-
rang wilden verlenen als het ging om politieke partijen en dat daarom geen verdere 
belangenafweging meer nodig was, meende de Afdeling – mijns inziens terecht – dat 
het Vrouwenverdrag niet in de weg stond aan een afweging tussen enerzijds de door 
artikel 7 gewaarborgde rechten van vrouwen op passief kiesrecht en deelname aan 
politieke verenigingen op gelijke voet met mannen, en anderzijds de grondrechten 
waarop de politieke partijen aanspraak konden maken, zoals vrijheid van vereniging, 
godsdienst en meningsuiting.687 

                                                 
683 Hippe e.a. 2006, p. 20 en 82; Dölle 2006, p. 99. 
684 Zie r.o. 3.42 van het rechtbankvonnis. 
685 Rb. Den Haag 30 november 2006, LJN AZ5393. 
686 ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35. 
687 Zie r.o. 2.13 van de uitspraak van de ABRvS. 
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In de afweging tussen de relevante grondrechten die de Afdeling vervolgens 
maakte, legde zij veel nadruk op het feit dat de op grond van de Wet subsidiëring po-
litieke partijen verstrekte subsidies niet in de eerste plaats het belang van de indivi-
duele politieke partijen dienden, maar veeleer ‘het algemeen belang dat is betrokken 
bij een brede weerspiegeling in het geheel van politieke partijen van de maatschap-
pelijke, levensbeschouwelijke, ideologische en religieuze stromingen in de samenle-
ving’. De wetgever heeft er volgens de Afdeling bij het tot stand brengen van de Wet 
subsidiëring politieke partijen voor gekozen om alle in het parlement vertegen-
woordigde partijen te subsidiëren, ongeacht hun gedachtegoed of hun interne orga-
nisatie. De enige uitzondering die op dit uitgangspunt gemaakt werd, was artikel 16 
Wspp: het recht op subsidie vervalt bij een onherroepelijke veroordeling tot een 
geldboete door de strafrechter wegens discriminatie als bedoeld in de artikelen 137c, 
d, e, f of g, of 429quater Sr. De Afdeling zag hierin (kennelijk) een afweging tussen 
het gelijkheidsbeginsel/discriminatieverbod enerzijds en de grondrechten van de 
politieke partijen anderzijds, een afweging waarvan niet kon worden gezegd dat de 
wetgever daartoe niet in redelijkheid had kunnen komen, gegeven de ruimte die 
artikel 7 Vrouwenverdrag hem voor het maken van een afweging bood. 

Hierbij was volgens de Afdeling enerzijds van belang dat binnen het spectrum 
van politieke partijen als geheel genomen verzekerd was dat vrouwen lid konden 
worden van politieke partijen die vrouwen op gelijke voet met mannen voordroegen 
voor vertegenwoordigende functies. Van een daadwerkelijke beperking van het 
passief kiesrecht van vrouwen was als gevolg van het handelen van de SGP geen 
sprake. Bovendien konden vrouwen die per se voorgedragen wensten te worden 
voor een vertegenwoordigende functie door een partij met het gedachtegoed van de 
SGP op ieder moment zelf een dergelijke partij oprichten. De Afdeling suggereerde 
zelfs dat de overheid onder omstandigheden tot financiële en andere ondersteuning 
van een dergelijke partij verplicht zou kunnen zijn op grond van artikel 7 Vrouwen-
verdrag!688  

Anderzijds was van belang dat volgens de Afdeling maatregelen die een politieke 
partij beperkten in haar vrijheden en rechten slechts onder bijzondere omstandighe-
den gerechtvaardigd waren: “Ook een partij wier gedachtegoed wat betreft de ge-
lijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen afwijkt van heersende opvat-
tingen en actuele rechtsontwikkelingen, dient, behoudens ieders verantwoordelijk-
heid ingevolge het strafrecht, onbelemmerd te kunnen deelnemen aan het publieke 
debat. Het uitsluiten van een dergelijke politieke partij van subsidiëring zou haar ten 
opzichte van de andere partijen in een aanmerkelijk nadeliger positie brengen in een 
context waarin alle partijen juist op gelijke voet aan het parlementaire debat moeten 

                                                 
688 Zie r.o. 2.14.2.: “Onder omstandigheden kan artikel 7, aanhef en onder a en c, van het Vrouwenver-

drag nopen tot positieve actie van de nationale autoriteiten in de vorm van financiële en andere onder-
steuning bij een dergelijke oprichting.” Het woord ‘nopen’ betekent volgens de Van Dale zowel ‘aan-
sporen’ als ‘dwingen’ en ‘noodzaken tot’. Het is mij niet geheel duidelijk of de Afdeling daadwerkelijk 
meent dat hier van een juridische (en een afdwingbare) verplichting sprake is, maar het is wel aanne-
melijk dat de Afdeling daarop doelt. 
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kunnen deelnemen. Daardoor zou de legitimiteit van de uitkomst van het debat 
worden ondermijnd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (…) acht 
terughoudendheid geboden bij het beperken van politieke partijen in hun funda-
mentele vrijheden, nu deze partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van 
een pluriforme, democratische samenleving. Het EHRM acht ingrijpen alleen ge-
rechtvaardigd in het geval door de nationale rechter is vastgesteld dat de desbetref-
fende politieke partij een concreet gevaar oplevert voor de democratische rechtsorde 
(…). Een dergelijke situatie doet zich hier niet voor.”  

Door te verwijzen naar het op gelijke voet moeten kunnen deelnemen aan het par-
lementaire debat, suggereert de Afdeling dat ook de SGP zich in dezen op het gelijk-
heidsbeginsel kan beroepen. Tevens ziet zij de stopzetting van de subsidiëring klaar-
blijkelijk als een beperking van de vrijheidsrechten van politieke partijen (vrijheid 
van vereniging, godsdienst en meningsuiting689), een opvatting waarvoor zowel 
argumenten pro als contra te geven zijn (zie hiervoor onder het kopje ‘Artikel 16 
Wspp’). Het is overigens wel merkwaardig dat de Afdeling door te verwijzen naar de 
rechtspraak van het EHRM690 deze beperking op één lijn lijkt te stellen met een 
partijverbod, wat mij niet juist lijkt. Het stopzetten van de subsidiëring is toch echt 
een lichtere maatregel. 
 
De conclusie van de Afdeling was dat artikel 7 Vrouwenverdrag niet noopte tot het 
buiten toepassing laten van artikel 2 Wspp. Het gevolg was dat dit artikel jegens de 
SGP weer volledig moest worden toegepast en dat de SGP dus – met terugwerkende 
kracht – weer recht op subsidie had. Ondertussen liep echter nog steeds het hoger 
beroep in de civiele zaak, waarin de SGP zich aan de zijde van de Staat als partij had 
gevoegd. In deze procedure volgde de uitspraak van het Hof Den Haag op 20 de-
cember 2007, slechts twee weken na de uitspraak van de Afdeling, en het opvallende 
is dat het hof duidelijk laat doorschemeren het op punten niet met de Afdeling eens 
te zijn.691 De Afdeling was op het terrein van de subsidieverlening echter wel de 
hoogste bestuursrechter en voor wat betreft het oordeel over de subsidiëring van de 
SGP kon het hof dan ook niet veel anders doen dan zich bij het oordeel van de Afde-
ling aan te sluiten, waarbij het overigens nog wel met een eigen argumentatie 
kwam.692 Echter, het hof overwoog terecht dat de vordering van Clara Wichmann 

                                                 
689 De Afdeling noemt deze rechten hier niet specifiek bij naam. Zie r.o. 2.14.2. 
690 De Afdeling verwijst bijvoorbeeld naar EHRM 13 februari 2003, Refah Partisi vs. Turkije, NJ 2005, 

73, een zaak die ging over de rechtmatigheid van een verbod op de Turkse Welvaartspartij. 
691 Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133. Zie vooral r.o. 7.14 van het arrest: “De uitspraak van 

de ABRS heeft uitsluitend betrekking op de subsidieverlening aan de SGP. De vordering van Clara 
Wichmann c.s. waarover het hof heeft te oordelen heeft een veel bredere strekking dan alleen die sub-
sidie. Dit betekent dat het hof de ABRS, die tot haar oordeel komt op grond van een motivering en af-
weging die (deels) anders is dan die van het hof, aan die motivering en afweging niet gebonden is en 
deze niet volgt bij de beoordeling van de vordering van Clara Wichmann c.s. voor zover die geen be-
trekking heeft op de subsidieverlening.” 

692 Aangezien Clara Wichmann e.a. ingevolge de uitspraak van de Afdeling uitdrukkelijk als belangheb-
benden in de zin van artikel 1:2 lid 3 Awb waren aangemerkt en voor hen daarom bezwaar en beroep 
tegen een besluit tot verlening van subsidie aan de SGP openstond, waren zij niet-ontvankelijk in hun 
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e.a. veel breder was en niet alleen betrekking had op de subsidiëring van de SGP: de 
eisende partijen hadden – kort gezegd – heel in het algemeen gevorderd dat de Staat 
maatregelen zou nemen om de discriminatie van vrouwen binnen de SGP te beëin-
digen. 

En tot het nemen van dergelijke maatregelen is de Staat volgens het hof wel de-
gelijk verplicht op grond van het internationale recht. Het niet optreden tegen de 
SGP was volgens hem in strijd met artikel 7 Vrouwenverdrag, en bovendien met de 
artikelen 25 en 26 IVBPR. Het hof verwerpt – terecht – de eerdere opvatting van de 
rechtbank dat de Staat op grond van het Vrouwenverdrag een onbeperkte plicht 
heeft om de SGP aan te pakken en dat de grondrechten van deze partij in de rechter-
lijke procedure geen rol meer kunnen spelen, maar laat de belangenafweging die het 
vervolgens uitvoert wel in het nadeel van die laatste grondrechten uitvallen. Voor 
wat betreft de godsdienstvrijheid (artikel 6 Grondwet, artikel 9 EVRM, artikel 18 
IVBPR) was het hof van mening dat het uitsluiten van vrouwen van het passief kies-
recht door een bepaalde politieke partij geen gedraging is die door het grondrecht op 
godsdienstvrijheid wordt beschermd. Van een rechtstreekse uitdrukking van een 
godsdienstige overtuiging is volgens het hof bij een dergelijke uitsluiting geen spra-
ke. Zelfs al zou wél sprake zijn van een inmenging in de godsdienstvrijheid, dan nog 
zou in de optiek van het hof slechts de ‘buitenste schil’ van het grondrecht worden 
geraakt en zeker niet de kern.693 

Ook het grondrecht op verenigingsvrijheid (artikel 8 Grondwet, artikel 11 
EVRM, artikel 22 IVBPR) wordt volgens het hof niet wezenlijk aangetast wanneer 
de Staat de SGP verplicht haar discriminatie van vrouwen te beëindigen. Inderdaad 
kunnen de leden van de SGP zich bij gedwongen toekenning van passief kiesrecht 
aan vrouwen niet meer volledig verenigen en organiseren op de grondslag die zij 
verkiezen, maar de beperking geldt alleen op dát terrein: passief kiesrecht. Voor het 
overige behouden de leden hun vrijheid hun politieke partij zo te organiseren als zij 
willen. Bovendien gaat de inmenging niet verder dan dat het de SGP verboden 
wordt op voorhand al haar vrouwelijke leden van het passief kiesrecht uit te sluiten. 
De partij blijft vrij zelf te bepalen hoe zij de samenstelling van de kandidatenlijsten 
organiseert en welke politieke standpunten de kandidaten bij de afvaardiging kun-
nen uitdragen. Omdat het de SGP en haar leden voorts vrij blijft staan het ‘vrouwen-
standpunt’ (aan vrouwen komt het regeerambt niet toe) uit te dragen, is de vrijheid 
van meningsuiting niet in het geding bij gedwongen toekenning van het passief kies-
recht aan vrouwen binnen de partij. Aldus het hof. 

Zijn de grondrechten waarop de Staat en de SGP zich beriepen dus niet in het 
geding of worden zij slechts marginaal geraakt door een gedwongen toekenning van 

                                                 

vordering bij de civiele rechter voorzover het de subsidieverlening betrof. Zie voor de eigen argumen-
tatie van het hof noot 698. 

693 Hier lijkt het hof de zogenaamde ‘kernrechtsleer’ toe te passen. Deze leer gaat ervan uit dat grondrech-
ten een harde kern en perifere elementen hebben. Beperkingen van de kern moeten aan veel zwaarde-
re eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen dan beperkingen van de perifere elementen. 
Kritiek op deze overwegingen van het hof vindt men bij Peters & Bleeker 2008, p. 556-563. 
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passief kiesrecht aan vrouwen, juist het beginsel dat vrouwen niet mogen worden 
gediscrimineerd wordt volgens het hof door de handelwijze van de SGP vol in de 
kern geraakt. Als gevolg van het ‘vrouwenstandpunt’ worden SGP-vrouwen “be-
lemmerd in de uitoefening van een van de meest fundamentele politieke rechten die 
Nederland als democratische samenleving aan zijn burgers toekent”.694 Dat is on-
aanvaardbaar, want “de democratische rechtsstaat wordt op fundamentele wijze 
aangetast indien zijn vertegenwoordigende organen – ook al is het maar voor een 
deel – tot stand zijn gekomen op een wijze waarbij een essentieel grondrecht, het 
verbod op discriminatie van vrouwen, wordt geschonden”.695 In de visie van het hof 
weegt het belang van handhaving van het discriminatieverbod derhalve zwaarder, 
hetgeen met zich meebrengt dat de Staat gehouden is maatregelen te nemen die 
ertoe leiden dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen toekent. Het hof is echter 
van oordeel dat het de Staat niet kan veroordelen specifieke maatregelen te nemen, 
aangezien dit de rechtsvormende taak van de rechter te buiten zou gaan en boven-
dien zou neerkomen op een bevel tot het tot stand brengen van formele wetgeving, 
tot het geven waarvan de burgerlijke rechter niet bevoegd is.696 Daarom wordt vol-
staan met de opmerking dat het hof verwacht dat de Staat de nodige wetgeving tot 
stand zal brengen. Een impliciet wetgevingsbevel dus. 
 
Hoewel op de beide uitspraken uiteraard kritiek kan worden geleverd, zeker op 
onderdelen, zijn op zichzelf beschouwd zowel de uitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak als die van het Hof Den Haag qua resultaat te verdedigen. De 
opvatting dat in een pluriforme democratische rechtsstaat ruimte moet zijn voor 
(subsidiëring van) politieke partijen die een sterk van de heersende opvattingen 
afwijkende ideologie huldigen en zich daarnaar gedragen is rechtstheoretisch bezien 
niet minder juist dan de opvatting dat het in een dergelijke rechtsstaat onaanvaard-
baar is dat bepaalde politieke partijen op grond van hun ideologie elementaire 
grondrechten als het discriminatieverbod schenden (en nog door de Staat gesubsidi-
eerd worden ook).697 Zowel de Afdeling als het hof hadden de taak een oplossing te 
vinden voor het buitengewoon lastige vraagstuk van de botsing van grondrechten. 
Hoewel de aan de beide rechters voorgelegde vraag niet geheel hetzelfde was – de 
Afdeling had uitsluitend over de subsidieverlening te oordelen, het hof over een veel 
bredere vordering – is het toch duidelijk dat de beide colleges terzake van dit vraag-
stuk verschillende opvattingen huldigen. Waar de Afdeling van oordeel is dat het 
discriminatieverbod in de SGP-casus maar marginaal in het geding is – er is immers 
een zeer breed scala aan mogelijkheden voor vrouwen om kandidaat te worden ge-

                                                 
694 Zie r.o. 6.15 van het arrest. 
695 Zie r.o. 6.17 van het arrest. 
696 Dat volgt uit het zogenaamde Waterpakt/Staat-arrest (HR 21 maart 2003, NJ 2003, 691). 
697 Verdedigd kan worden dat de Afdeling een formeler democratiebegrip huldigt dan het hof. Gelet op 

haar opmerking over ‘concreet gevaar voor de democratische rechtsorde’ kan voorts worden vastge-
steld dat de Afdeling pragmatisch redeneert: de SGP is geen gevaar voor de democratie, dus optreden 
is momenteel niet nodig. 
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steld voor een vertegenwoordigende functie – meent het hof juist dat dit grondrecht 
in de kern geraakt wordt. En waar de Afdeling alleen in uitzonderlijke gevallen een 
aantasting van de grondrechten van de SGP accepteert, ziet het hof niet of nauwe-
lijks een beperking van deze grondrechten. 

Dat de uitkomst van de door de beide colleges gemaakte belangenafweging ver-
schilt, is gezien de complexiteit van een botsing van grondrechten niet geheel onbe-
grijpelijk. Als gevolg van de haaks op elkaar staande uitspraken is echter wel een wat 
wonderlijke situatie ontstaan. Bij de SGP wordt door de civiele rechter een situatie 
geconstateerd die niet in overeenstemming is met onder meer het Vrouwenverdrag. 
Tegen die situatie moet de Staat, in de persoon van de wetgever, optreden. Maar dat 
optreden hoeft in geen geval te bestaan uit het stopzetten van de subsidie ingevolge 
de Wet subsidiëring politieke partijen, aldus zowel de Afdeling als het hof. Dat is een 
vreemde uitkomst, want als een politieke partij vrouwen discrimineert, dan ligt het 
toch voor de hand dat de Staat een dergelijke partij niet financieel mag ondersteu-
nen. Als er iets uit het Vrouwenverdrag zou moeten voorvloeien, dan is het dat wel.  

Merkwaardig is voorts het volgende. Volgens de regering lag het Vrouwenver-
drag mede ten grondslag aan de opname van artikel 16 Wspp. Met andere woorden: 
uit het Vrouwenverdrag vloeide voort dat partijen waarvan de rechter onherroepe-
lijk heeft vastgesteld dat zij hebben aangezet tot discriminatie van vrouwen niet 
mogen worden gesubsidieerd. Uit de uitspraken van de Afdeling en vooral van het 
hof vloeit echter tevens voort dat partijen waarvan de (civiele) rechter heeft vastge-
steld dat zij zelf vrouwen discrimineren niet van subsidiëring hoeven te worden uit-
gesloten op grond van het Vrouwenverdrag.698 Dus kort gezegd: het ‘slechts’ aanzet-
ten tot discriminatie moet op grond van dat verdrag tot stopzetting van de subsidie 
leiden, discriminatie binnen de partij zelf echter niet. Dat lijkt me gezien de doelstel-

                                                 
698 Zie voor het hof heel duidelijk r.o. 7.7 en 7.8. van het arrest. Volgens het hof valt in de Wet subsidië-

ring politieke partijen geen bepaling aan te wijzen die zelf ongeoorloofd onderscheid maakt tussen 
mannen en vrouwen. Ook artikel 2 Wspp doet dat volgens het hof niet. Dat is mijns inziens echter niet 
relevant. Waar het om gaat is of de Staat, door de SGP te subsidiëren, in strijd met het Vrouwenver-
drag handelt. Als dat het geval is, dan zou de toepassing van artikel 2 Wspp niet verenigbaar zijn met 
een een ieder verbindende bepaling van een verdrag en dus op grond van artikel 94 Grondwet buiten 
toepassing moet blijven. Het hof meent verder dat het Vrouwenverdrag en IVBPR en EVRM niet vor-
deren dat de Staat tegen een discriminerende politieke partij maatregelen neemt die de partij welis-
waar treffen, maar geen einde maken aan de verboden discriminatie van vrouwen binnen de partij. Nu 
stopzetting van de subsidiëring waarschijnlijk niet leidt tot toekenning van het passief kiesrecht aan 
vrouwen binnen de SGP, is stopzetting van de subsidiëring volgens het hof geen maatregel waartoe de 
Staat op grond van de genoemde verdragen verplicht is. Ook hier gaat het hof mijns inziens te kort 
door de bocht. De vraag welke maatregelen de Staat moet nemen tegen een discriminerende politieke 
partij is te onderscheiden van de vraag welke maatregelen de Staat juist achterwege moet laten. Uit de 
genoemde verdragen kan heel goed voortvloeien dat de Staat enerzijds gehouden is wetgeving tot 
stand te brengen die de discriminatie binnen de SGP aanpakt en anderzijds verplicht is zich te onthou-
den van het geven van financiële steun aan een partij als de SGP. In wezen heeft het hof de eerste en de 
tweede vraag op één hoop gegooid. En als er iets uit een anti-discriminatieverdrag als het Vrouwen-
verdrag voortvloeit, dan is het toch wel de plicht om geen steun te verlenen aan discriminerende poli-
tieke partijen. 
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lingen van het Vrouwenverdrag – uitbanning van álle vormen van discriminatie van 
vrouwen – een aanvechtbare conclusie. 
 
De Staat en de SGP hebben beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het hof. 
Het is wellicht verstandig de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten alvorens 
aanbevelingen tot wetswijziging te doen. Het moet mij echter wel van het hart dat de 
wetgever zelf sterk debet is aan de deels tegenstrijdige uitspraken van de bovenge-
noemde rechters en de onduidelijke situatie die als gevolg daarvan is ontstaan. De 
vraag of de Staat partijen die aan vrouwen een onvolwaardig lidmaatschap toeken-
nen en hen niet voordragen voor vertegenwoordigende of bestuurlijke functies wel 
mag subsidiëren in het licht van het bepaalde in het Vrouwenverdrag, is namelijk tij-
dens of na de totstandkoming van de Wet subsidiëring politieke partijen niet aan de 
orde geweest.699 De Afdeling bestuursrechtspraak kan dan wel stellen dat de wetge-
ver alle in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen heeft willen subsidië-
ren, ongeacht hun gedachtegoed of hun interne organisatie, maar zelfs als dat uit-
gangspunt juist is, dan is deze beslissing door de wetgever grotendeels impliciet 
genomen.  

In wezen is de interne organisatie van partijen tijdens de parlementaire debatten 
in het geheel niet aan de orde geweest en heeft geen duidelijke afweging plaatsge-
vonden tussen de vrijheidsrechten van de partijen enerzijds en het discriminatiever-
bod anderzijds als het ging om partijen die vrouwen een andere positie dan mannen 
toekennen. Nu de wetgever op dit punt geen expliciete en gemotiveerde belangenaf-
weging heeft gemaakt, komt de taak deze alsnog te maken logischerwijs bij de rech-
ter terecht. Uit de uitspraak van het hof kan worden opgemaakt dat het zichzelf juist 
door het ontbreken van een expliciete en gemotiveerde beslissing van de wetgever 
op dit punt meer vrijheid toekende om zelfstandig een belangenafweging te ma-
ken.700 Het is te hopen dat de wetgever in toekomstige gevallen duidelijke en bere-

                                                 
699 Terwijl dat wel voor de hand lag. De wijziging van de statuten van de SGP, waardoor vrouwen slechts 

‘buitengewoon’ lid van de partij konden worden, vond namelijk in 1997 plaats. Dat is het jaar waarin 
in het voorstel voor de Wet subsidiëring partijen werd ingediend. Overigens gold het binnen de SGP 
lange tijd als vanzelfsprekend dat vrouwen geen lid konden worden van de partij. Pas toen daarover 
discussie ontstond werd deze voorheen ongeschreven regel in de statuten vastgelegd. Zie Dölle 2006, 
p. 112. 

700 Zie r.o. 6.14 van het arrest: “Het hof merkt voorts op dat de Staat wél aanvoert dat de genoemde 
andere grondrechten in het geding zijn en dat hij op die grond heeft besloten niet tegen de uitsluiting 
van vrouwen van het passief kiesrecht bij de SGP op te treden, maar dat hij niet heeft aangegeven hoe 
de door de Staat gemaakte afweging is verlopen en welke overwegingen en factoren de weegschaal ten 
nadele van handhaving van het discriminatieverbod hebben doen doorslaan. Daar komt het volgende 
bij. Het standpunt van de Staat houdt kennelijk in dat eventuele door de Staat te nemen maatregelen 
een te grote inbreuk zouden maken op de vrijheid van godsdienst, van vereniging en van meningsui-
ting. De Staat heeft echter, hoewel dit op zijn weg lag, ook op dit punt zijn standpunt niet nader on-
derbouwd door aan te geven welke maatregelen hem daarbij voor ogen staan en waarom deze maat-
regelen zonder uitzondering een te grote inbreuk op een of meer van die drie grondrechten zouden 
maken. Dit alles betekent dat het hof in belangrijke mate zelfstandig de vereiste belangenafweging 
moet verrichten en zal toetsten of de Staat in redelijkheid kon komen tot het oordeel dat alle mogelijk 
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deneerde afwegingen maakt wanneer sprake is van een botsing van grondrechten. 
Het kan in elk geval geen kwaad de subsidieregeling van de Wet subsidiëring politie-
ke partijen nog eens tegen het licht van het Vrouwenverdrag te houden. Weliswaar 
hebben zowel de Afdeling bestuursrechtspraak als het Hof Den Haag geoordeeld 
dat uit dit verdrag geen verplichting voorvloeit om de subsidiëring van de SGP stop 
te zetten, maar gezien het feit dat de Staat wél gehouden is om veel verder gaande 
maatregelen jegens die partij te nemen en zich met haar interne organisatie te be-
moeien om de discriminatie van vrouwen binnen de partij te beëindigen, is dit oor-
deel op z’n minst voor enige tegenspraak vatbaar. 
 
Verenigingen, leden en nieuwe politieke partijen 

 
Ook op andere plaatsen speelt het beginsel van gelijke kansen een rol. Bijvoorbeeld 
bij de keuze van de wetgever om uitsluitend bij de Kiesraad geregistreerde verenigin-
gen voor subsidie in aanmerking te laten komen en bij de keuze om alleen reeds in 
het parlement vertegenwoordigde politieke partijen te subsidiëren (artikel 2 lid 1 
Wspp). Wat de eerste kwestie betreft: de regering stelde zich tijdens de parlementai-
re behandeling van de Wet subsidiëring politieke partijen op het standpunt dat uit de 
praktijk bleek dat aan de Tweede-Kamerverkiezingen uitsluitend politieke partijen 
deelnamen die zich als vereniging georganiseerd hadden. Bovendien kende de Kies-
wet reeds enige faciliteiten, zoals naamsregistratie, uitsluitend toe aan verenigin-
gen.701 Op zichzelf is de verenigingseis geen zware, nu twee rechtssubjecten reeds 
een vereniging kunnen oprichten en zelfs een vereniging met één lid al mogelijk is.702  

De vraag blijft echter of de wetgever politieke partijen wel in een bepaalde orga-
nisatievorm moet dwingen. Dat doet hij feitelijk door de mogelijkheid tot naamsre-
gistratie ingevolge de Kieswet slechts open te stellen voor verenigingen en ook uit-
sluitend verenigingen voor subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke 
partijen in aanmerking te doen komen. Waarom zou de wetgever politiek bewuste 
burgers niet vrijlaten in de keuze voor een organisatievorm die het beste bij hun 
idealen en ambities past?703 Een antwoord zou kunnen zijn dat juist verenigingen 
het beste in staat zijn de in Hoofdstuk I genoemde functies van politieke partijen – 
representatie, participatie, integratie en selectie – te vervullen. Bij losse bewegingen 
opgebouwd rondom charismatische politieke entrepreneurs of bij eenmanspartijen 
(zoals tegenwoordig de Partij voor de Vrijheid) zou dat in veel mindere mate het 
geval zijn. Communicatie tussen politiek en samenleving verloopt wellicht moeiza-
mer en minder gestroomlijnd wanneer het instituut van de vereniging met leden 

                                                 

te nemen passende maatregelen een te grote inbreuk vormen.” Mijns inziens kan in deze passage ook 
een verwijt aan het adres van de wetgever worden gelezen. 

701 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 2. 
702 Kollen 2007, p. 127. Deze auteur beschouwt de mogelijkheid van een eenmansvereniging overigens 

wel als ongewenst omdat het ene lid dan zowel bestuur, algemene ledenvergadering als kascommissie 
is en van samenwerking en controle dus geen sprake kan zijn. 

703 Vgl. de opmerkingen van prof. Andeweg in NRC Handelsblad 21 april 2007 naar aanleiding van de 
Partij voor de Vrijheid. 
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ontbreekt. Vertegenwoordiging van een bepaalde achterban zal veel minder gemak-
kelijk gaan wanneer die achterban geen lid kan worden van de partij en zich binnen 
die partij kan laten horen over partijkoers en overheidsbeleid. De achterban van een 
eenmanspartij kan niet participeren in de politiek binnen en buiten de vereniging en 
zonder vereniging kan politiek talent moeilijker worden vastgelegd en opgeleid om 
uiteindelijk als volksvertegenwoordiger of bestuurder aan de slag te gaan. Het is dus 
denkbaar dat de wetgever vanuit de geachte dat juist verenigingen de beste waarborg 
bieden voor de uitoefening van de functies van politieke partijen, de partijen de ver-
enigingsvorm oplegt door uitsluitend aan verenigingen subsidie toe te kennen. 

Het lijkt er echter op dat de wetgever die principiële keuze in casu niet gemaakt 
heeft. De keuze voor de verenigingsvorm in de Kieswet is uitsluitend ingegeven 
door praktische motieven: de wetgever wilde een drempel opwerpen tegen niet-
serieuze verzoeken tot naamsregistratie van groeperingen die geen enkele intentie 
hadden om daadwerkelijk aan verkiezingen deel te nemen. De verenigingseis in de 
Wet subsidiëring politieke partijen is weer grotendeels op die in de Kieswet geba-
seerd. Het lijkt mij echter dat de te betalen waarborgsom (artikel G 1 lid 2 Kw) vol-
doende van deze niet-serieuze verzoeken moet kunnen afschrikken, zodat de vere-
nigingseis helemaal niet nodig is. Dat de verenigingseis gesteld wordt om een mini-
male interne partijdemocratie te bewerkstelligen, volgt niet uit de wetsgeschiedenis. 
Integendeel.704 Bovendien kan men zich afvragen of het verplicht stellen van de 
verenigingsvorm daarvoor wel een geschikt middel is. Boek 2 BW laat iedere vereni-
ging immers grote vrijheid om de vereniging naar eigen smaak in te richten en zoals 
gezegd is zelfs een eenmansvereniging niet onmogelijk. Nee, wil men interne partij-
democratie bewerkstelligen dan is een Wet op de politieke partijen zoals in Duits-
land705 noodzakelijk. Maar aan een dergelijke wet heeft nog geen enkele regering 
willen beginnen. 

Uit de tekst en de geschiedenis van de Wet subsidiëring politieke partijen valt be-
zwaarlijk af te leiden dat de wetgever een expliciete en principiële keuze voor subsi-
diëring van politieke verenigingen heeft gemaakt omdat hij van mening was dat juist 
verenigingen bij uitstek de intermediaire rol tussen kiezer en gekozene kunnen ver-
vullen.706 Ondertussen blijken eenmanspartijen als de Partij voor de Vrijheid er wel 
gewoon in te slagen kandidatenlijsten in te leveren en de nodige zetels in de Tweede 
Kamer te veroveren. Klaarblijkelijk zijn dergelijke pseudo-verenigingen wel degelijk 
in staat hun selectiefunctie – mijns inziens de belangrijkste functie van politieke 
partijen – te vervullen. Daarom lijkt het mij dat de wetgever een keuze moet maken: 

                                                 
704 Zie paragraaf III.4.6. 
705 Zie paragraaf VI.3. 
706 Het belangrijkste doel van de Wet subsidiëring politieke partijen is zoals gezegd het instandhouden en 

zo mogelijk versterken van de intermediaire positie van landelijke politieke partijen in het democrati-
sche staatsbestel (Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 1). Een overweging dat juist verenigingen 
bij uitstek in staat zijn de rol van intermediair te spelen is echter in de wetsgeschiedenis niet te vinden. 
De wens om aan te sluiten bij de Kieswet en het feit dat aan de Tweede-Kamerverkiezingen op dat 
moment alleen verenigingen deelnamen, lijken de voornaamste redenen voor het stellen van de vere-
nigingseis te zijn geweest. Zie Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 2. 
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ofwel hij houdt vast aan de verenigingseis, maar motiveert deze grondiger en princi-
piëler, ofwel hij laat de verenigingseis los en subsidieert ieder politiek verband dat 
erin slaagt zetels in de Tweede Kamer te verwerven. Persoonlijk ben ik voor deze 
laatste optie. Zij laat de kiezer en de partijen de grootste vrijheid en strookt mijns 
inziens het beste met het beginsel van gelijke kansen en het onafhankelijkheidsbe-
ginsel. Als een politieke groepering zonder rechtspersoonlijkheid (een actiegroep 
bijvoorbeeld)707, een eenmansvereniging of een stichting zetels in de Tweede Kamer 
verwerft, dan zijn daarmee haar steun onder het electoraat en haar maatschappelijke 
verankering gegeven en daarmee bestaat ook een rechtvaardiging voor op zijn minst 
enige vorm van subsidiëring. Of anders gezegd: in zo’n geval is volledige uitsluiting 
van subsidiëring disproportioneel. 

In het verlengde hiervan: naast het besluit om alleen politieke partijen die de ver-
enigingsvorm hebben subsidiabel te laten zijn, is ook de eis dat een partij minimaal 
1.000 leden moet hebben niet direct logisch in het licht van het beginsel van gelijke 
kansen. Zeker, het stimuleren van ledenpartijen is een goede zaak. De eis van 1.000 
leden is dan ook gesteld om te verzekeren dat partijen enige binding met de samen-
leving hebben.708 Men kan mijns inziens echter goed betogen dat deze binding reeds 
blijkt uit het feit dat kamerzetels zijn veroverd. In mijn optiek is een systeem waarbij 
alle politieke partijen, ongeacht hun rechtsvorm en ongeacht de omvang van hun 
vaste achterban, voor subsidie in aanmerking komen wanneer zij kamerzetels heb-
ben behaald het meest in overeenstemming met het beginsel van gelijke kansen. 
Natuurlijk kan men de omvang van het ledenbestand wel van invloed laten zijn op de 
hoogte van de subsidie. Deze zou dan deels op het aantal kamerzetels en deels op het 
aantal leden gebaseerd kunnen zijn. In een dergelijk systeem krijgt een eenmanspar-
tij alleen subsidie op basis van het aantal kamerzetels dat zij bezet, terwijl het andere 
deel van de subsidie aan haar neus voorbij gaat. Op zichzelf kan er dus best enig 
onderscheid gemaakt worden tussen partijen naar gelang de omvang van hun vaste 
achterban, maar helemaal geen subsidie voor partijen die niet aan de 1.000 leden 
komen, maar wel bijvoorbeeld over 9 kamerzetels beschikken (zie de Partij voor de 
Vrijheid) lijkt mij echt niet te rechtvaardigen. 

Daar komt nog bij dat dergelijke partijen wél aanspraak kunnen maken op gratis 
door de overheid beschikbaar gestelde zendtijd voor politieke partijen, zoals hierna 

                                                 
707 Omdat zo’n groepering geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan zij niet op grond van artikel 2:20 BW 

door de rechter verboden worden verklaard en ontbonden. Dat lijkt mij echter geen reden om van 
subsidiëring van dergelijke groeperingen af te zien. Artikel 16 Wspp kan immers wel toepassing vin-
den. Wanneer de rechter bepaalt dat uitlatingen van individuele ‘leden’ van de groepering aan de groe-
pering kunnen worden toegerekend, komt de subsidie van rechtswege te vervallen. Bovendien kunnen 
dergelijke groeperingen onder de huidige Kieswet reeds kandidatenlijsten inleveren en dus aan de ver-
kiezingen deelnemen. Dat zij niet verboden verklaard en ontbonden kunnen worden, wordt daarbij 
klaarblijkelijk niet als probleem gezien. Tenslotte is de situatie dat een politieke groepering zonder 
rechtspersoonlijkheid een zetel behaalt waarschijnlijk een theoretische. Ik ken geen voorbeelden van 
een politieke partij zonder rechtspersoonlijkheid. Ook de Partij voor de Vrijheid en Trots op Neder-
land zijn – hoewel lid worden van deze partijen niet mogelijk is – formeel verenigingen. 

708 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 7. 
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in Hoofdstuk IV nog zal blijken. Het toekennen van zendtijd op radio en televisie is 
net als subsidiëring een vorm van overheidsondersteuning van politieke partijen. 
Ingevolge artikel 39g Mediawet hebben politieke partijen709 die bij de laatstgehou-
den verkiezingen voor de Tweede of Eerste Kamer één of meer zetels hebben ver-
worven, recht op zendtijd voor landelijke omroep, ongeacht het aantal leden dat zij 
hebben. Waarom wel zendtijd maar geen subsidie? 

Het lijkt me bovendien van belang niet al te denigrerend te doen over politieke 
partijen die bewust kiezen voor een ledenloze organisatie. Een veel gehoorde klacht 
over politieke partijen is dat zij op den duur voornamelijk de belangen van hun leden 
gaan behartigen en hun eigen materiële en ideologische belangen najagen, in plaats 
van de belangen van het volk als geheel te dienen.710 Juist daarom richtte communi-
catiedeskundige H.T.J. Steinen, afkomstig uit D66, in 1998 het Kiezers Collectief 
op. Deze beweging wilde, zodra zij zetels in het parlement verworven had, bij alle 
belangrijke kwesties eerst de publieke opinie peilen alvorens een standpunt in te 
nemen en te stemmen. De fractie zou vervolgens conform die publieke opinie 
stemmen. De peiling zou moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, 
maar op den duur zouden de burgers direct via het Internet kunnen communiceren 
met hun volksvertegenwoordigers, hun mening kenbaar kunnen maken en het over-
heidsbeleid kunnen beïnvloeden.711 

Het Kiezers Collectief behaalde bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1998 
geen zetels. De eenmanspartij van Geert Wilders, de Partij voor de Vrijheid, lukte 
dat in november 2006 wel. Op het moment van schrijven gooit de politieke bewe-
ging Trots op Nederland van Rita Verdonk hoge ogen in de peilingen. Ook deze be-
weging kiest ervoor bewust ledenloos te zijn. Als het inderdaad zo is dat kiezers via het 
Internet en via openbare discussiebijeenkomsten hun mening aan de partij kenbaar 
kunnen maken en er ook daadwerkelijk iets met die mening gedaan wordt712, dan is 
het zeer wel te verdedigen dat zo’n politieke beweging uitstekend in staat is als schakel 
tussen overheid en samenleving te fungeren. In dat geval is het nog maar zeer de vraag 
of een vereniging met leden inderdaad wel echt als beste in staat is de functies van 
representatie, participatie, integratie en selectie te vervullen. Zoals gezegd: dit is uit-
drukkelijk óók een vraag aan de wetgever. 

Persoonlijk zie ik wel iets in de directe democratie die door het Kiezers Collectief 
wordt gepropageerd. De meer populistische Partij voor de Vrijheid en Trots op 
Nederland lijken vooralsnog voornamelijk voor een partij zonder leden te kiezen 
omdat de leiders van deze partijen de teugels strak in handen willen houden, wat 
natuurlijk weinig principieel genoemd kan worden en wellicht zelfs gewantrouwd 

                                                 
709 Daaronder wordt blijkens artikel 1 sub rr Mediawet verstaan een politieke partij als bedoeld in artikel 

1 sub b Wspp. 
710 Vgl. Lucardie 1999, p. 125; Lucardie 2001, p. 93-94. 
711 Lucardie 1999, p. 125-126. 
712 Zie voor wat betreft de beweging van Verdonk De Pers 25 maart 2008, p. 1 en p. 6-7: burgers mogen 

via een Wikipedia-achtig forum meepraten over en meewerken aan het programma van Trots op Ne-
derland. 
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moet worden. Maar is het voldoende om dergelijke bewegingen geheel van subsidië-
ring uit te zonderen? Dat lijkt me te voorbarig. Natuurlijk kan dit experiment met 
ledenloze partijen uiteindelijk mislukken. Maar dat is niet op voorhand te zeggen en 
een argument om ledenloze partijen van subsidiëring uit te sluiten kan daarin mijns 
inziens niet gevonden worden. Ook al bieden dergelijke partijen misschien minder 
continuïteit, zij zijn goed in staat om kamerzetels te verwerven en kamerzetels wa-
ren onder de Wet subsidiëring politieke partijen zoals die in 1999 tot stand kwam de 
enige subsidiegrondslag. Het is bovendien helemaal niet uitgesloten dat ook de Partij 
voor de Vrijheid en Trots op Nederland zich uiteindelijk zullen moeten omvormen 
tot ledenpartijen, wanneer leden voor het duurzame functioneren van een politieke 
partij uiteindelijk onmisbaar blijken te zijn.713 
 
Tot besluit van deze uiteenzetting van mijn invulling van het beginsel van gelijke 
kansen nog de vraag of ook politieke partijen die er (nog) niet in geslaagd zijn ka-
merzetels te veroveren moeten worden gesubsidieerd. Op zichzelf kan men best 
betogen dat politieke partijen zich eerst in zekere zin bewezen moeten hebben alvo-
rens zij op subsidie aanspraak kunnen maken. Daar staat echter tegenover dat derge-
lijke nieuwe partijen juist geld nodig hebben om zich te kunnen bewijzen. Subsidië-
ring van de gevestigde partijen vergroot immers de mogelijkheden van deze partijen 
om activiteiten te ontplooien en daarmee komen zij op voorsprong ten opzichte van 
de nog niet in het parlement vertegenwoordigde partijen. Dat is niet per definitie in 
strijd met het beginsel van gelijke kansen, zolang met de subsidiëring van de gevestigde 
partijen de ontwikkeling en toetreding van nieuwe partijen maar niet onmogelijk of 
stukken moeilijker wordt gemaakt. Bij geringe subsidies zal dat laatste niet snel het 
geval zijn, bij sterk groeiende subsidies bestaat die mogelijkheid uiteraard wel. Dan 
dreigen de nieuwe partijen vanwege hun geringere financiële capaciteit buitenspel 
gezet te worden en bovendien in de armen van dubieuze private geldschieters te wor-
den gedreven.  

Alvorens een oordeel te geven over dit aspect van de Wet subsidiëring politieke 
partijen – het feit dat alleen partijen die over kamerzetels beschikken subsidie kun-
nen krijgen – is het dus noodzakelijk naar de ontwikkeling van de subsidies sinds 
1999 te kijken. Die ontwikkeling komt in de paragrafen III.5 en III.7 nader aan de 
orde. In de conclusie van dit hoofdstuk zal de vraag betreffende de subsidiëring van 
nieuwe politieke partijen dan weer worden opgenomen (paragraaf III.8). 
 
III.5  Eerste aanpassing van de Wet subsidiëring politieke partijen 
 

III.5.1  Aanloop 

 
De Wet subsidiëring politieke partijen is geen rustig bezit gebleken. Nog geen jaar 
na de inwerkingtreding ervan, te weten op 24 februari 2000, stuurde minister Peper 

                                                 
713 Vgl. de opmerkingen van Koole in Trouw 16 oktober 2007. 
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van Binnenlandse Zaken al een brief naar de Tweede Kamer waarin hij zinspeelde 
op aanpassing van de wet.714 De minister had namelijk overleg gevoerd met diverse 
partijvoorzitters en in dat overleg hadden de laatstgenoemden hun nood geklaagd 
over de financiële situatie van hun partijen, mede als gevolg van teruglopende leden-
tallen en contributies. De minister zegde daarop de Tweede Kamer toe een notitie 
over de financiering van politieke partijen op te stellen. 
 De toegezegde notitie verscheen op 25 september 2000.715 Minister Peper (Pv-
dA) had inmiddels plaatsgemaakt voor zijn partijgenoot K.G. de Vries. Deze wenste 
vast te houden aan het voornemen dat de regering reeds tegenover de Raad van 
State had geuit bij de behandeling van de Wet subsidiëring politieke partijen: voor-
lopig zou de subsidie niet verhoogd worden.716 Vervolgens ontspon zich naar aan-
leiding van de notitie een interessant debat in de Tweede Kamer, waarbij de fracties 
van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 zich uitspraken vóór een substantiële verho-
ging van de overheidssubsidie, terwijl de fracties van VVD, SP en de kleine christelij-
ke partijen daar juist niets in zagen.717  

Na de inbreng van de Kamer sprak de minister er zijn verbazing over uit dat nog 
maar anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partij-
en reeds door een groot deel van de Kamer geconstateerd werd dat de overheidsbij-
drage te gering was. Ook zette de bewindsman zich af tegen de boude conclusie die 
een aantal fracties had getrokken, te weten dat een verdubbeling van het subsidie-
budget van 10 naar 20 miljoen gulden (ca. 9 miljoen euro) noodzakelijk was om de 
intermediaire positie van de politieke partijen in stand te houden. Tenslotte sprak De 
Vries zijn ongenoegen uit over het feit dat een aantal fracties weer had gesuggereerd 
dat de hoogte van de subsidie gekoppeld moest worden aan het aantal leden dat een 
politieke partij had. Daar voelde de bewindsman zeer weinig voor. Zijns inziens was 
het eerste doel van een politieke partij het opstellen van een politiek programma om 
zich daarmee tot de kiezers te wenden, niet het hebben van veel leden.718 
 De Tweede Kamer kon zich voorlopig vinden in het laatste standpunt van de 
minister: een motie-Kant719 die de regering opriep de mogelijkheden te onderzoe-
ken van een systeem van subsidiëring waarin ook het ledental meewoog bij de bere-
kening van de hoogte van de subsidie, werd verworpen.720 De minister had de Ka-
mer echter niet kunnen overtuigen van zijn standpunt dat verhoging van de subsidie 
nog niet aan de orde kon zijn. Een ruime meerderheid ging namelijk akkoord met 
een motie-Rehwinkel c.s.721 waarin de Kamer als haar mening uitsprak dat de over-

                                                 
714 Kamerstukken II 1999/2000, 24 688, nr. 4.  
715 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1. 
716 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 4. Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 4. 
717 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 5. 
718 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 5, p. 7; Handelingen II 2000/01, p. 2830. In de woorden van de 

minister: “In onze samenleving gaat het niet in de eerste plaats om de vraag hoeveel leden een politieke 
partij kan krijgen, maar om de vraag hoeveel kiezers in zo’n partij geïnteresseerd zijn.”  

719 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 4. 
720 Handelingen II 2000/01, p. 2993. SP, GroenLinks, GPV, RPF en SGP stemden vóór. 
721 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 2. PvdA, CDA, GroenLinks en D66 stemden vóór.  
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heidssubsidie aan politieke partijen moest worden verhoogd. In de motie werd ge-
constateerd dat de financiële positie van de politieke partijen precair was: zij waren 
aan de ene kant gedwongen fors te investeren in rekrutering en opleiding van partij-
vertegenwoordigers en partijkader, om forse uitgaven te doen op het gebied van ICT 
en om vele inspanningen te verrichten om jongeren en allochtonen bij de politiek te 
betrekken, maar aan de andere kant liepen door de teruglopende ledentallen de regu-
liere inkomsten uit contributies terug. Dat bracht het gevaar met zich mee dat poli-
tieke partijen hun toevlucht zouden nemen tot sponsoring door bedrijven en andere 
organisaties, wat weer de schijn van belangenverstrengeling met zich mee zou kun-
nen brengen. Dat alles in aanmerking genomen hebbend, achtte de Kamer een ver-
hoging van het subsidiebudget naar 20 miljoen gulden (ca. 9 miljoen euro) gerecht-
vaardigd, waarbij zonodig een tussenstap naar 15 miljoen gulden genomen kon 
worden. 
 
III.5.2 Verhoging van de subsidiebedragen 

 
De regering besloot gehoor te geven aan de in de motie-Rehwinkel c.s. uitgesproken 
wens van de Kamer tot verhoging van de subsidie en diende op 29 augustus 2001 
terzake een wetsvoorstel in.722 De Tweede Kamer ging op 29 januari 2002 met het 
voorstel akkoord723, waarna de Eerste Kamer op 28 mei van datzelfde jaar volgde.724 
In beide Kamers keerden de fracties van SP, ChristenUnie en SGP zich tegen het 
voorstel.725 Bekrachtiging van het voorstel door de regering vond plaats op 30 mei 
2002, waarna de Wet verhoging subsidiebedragen726 in het Staatsblad van 25 juni 
2002 werd gepubliceerd. De wet is een dag later in werking getreden en werkte 
krachtens artikel IV terug tot en met 1 januari 2001. In de tussentijd had de Aanpas-
singswet euro van 27 september 2001727 de Wet subsidiëring politieke partijen het 
euro-tijdperk binnengeloodst. 
 
Uit de parlementaire stukken blijkt duidelijk dat de regering aanvankelijk in de ver-
wachting verkeerde dat het voorstel als hamerstuk zou worden afgedaan.728 Een 
ruime meerderheid van de Tweede Kamer had immers de motie-Rehwinkel c.s. 
gesteund en zelfs het feit dat coalitiegenoot VVD tegen die motie had gestemd kon 
de regering niet verontrusten. De VVD had immers vooral tegengestemd omdat de 

                                                 
722 Kamerstukken II 2000/01, 27 894, nr. 1-2. 
723 Zie Handelingen II 2001/02, p. 3085-3111 en 3154-3155. 
724 Handelingen I 2001/02, p. 1418-1435. 
725 De weerstand van de SP tegen het voorstel leidde, net als bij de behandeling van de Wet subsidiëring 

politieke partijen, tot de ‘standaardvraag’ of zij van de verhoging gebruik zou gaan maken. Zie Hande-
lingen II 2001/02, p. 3094 en Handelingen I 2001/02, p. 1423-1424. De strekking van het antwoord 
van de SP was ongeveer dat zij daarvan zou afzien als de andere partijen het ook zouden doen. Niet 
dus. 

726 Stb. 2002, 308. 
727 Stb. 2001, 481. 
728 Zie Handelingen II 2001/02, p. 3099. 
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motivering van de motie haar niet aanstond. Zij had met name moeite met de sug-
gestie die uit de motie sprak dat de verhoging bedoeld was om sponsoring te voor-
komen, maar had geen echt principiële bezwaren tegen uitbreiding van het subsidie-
budget.729 Men kan dus zeggen dat de verwachting van de regering dat de parlemen-
taire behandeling van het wetsvoorstel kort zou zijn, wel enige grond had. 
 Toch liepen de zaken anders. In beide Kamers vond een uitgebreide schriftelijke 
voorbereiding plaats en ook tijdens de plenaire behandeling werd flink gedebatteerd. 
De reden hiervoor is eenvoudigweg dat het parlement de kwestie van de verhoging 
van de subsidies in een veel bredere context wilde bespreken. In de parlementaire 
discussies ging het dan ook nauwelijks over deze verhogingen, maar veeleer over 
andere zaken, zoals de vraag of ook lokale, regionale en zelfs nieuwe landelijke poli-
tieke partijen subsidie zouden moeten krijgen, de vraag of de hoogte van de subsidie 
toch niet gerelateerd zou moeten worden aan de ledentallen van de politieke partij-
en, de vraag of de subsidiabele doelen niet moesten worden uitgebreid en de vraag of 
het kasstelsel dat de Wet subsidiëring politieke partijen voorschreef niet voor onno-
dige administratieve rompslomp zorgde.  

Bovendien brachten de opkomst van Leefbaar Nederland – toen nog onder lei-
ding van Pim Fortuyn – en de verklaring van deze niet-gesubsidieerde partij dat zij 
dankzij anonieme bijdragen uit het bedrijfsleven over enkele miljoenen aan campag-
negelden beschikte, de discussie over giften aan en sponsoring van politieke partijen 
weer volop op gang. Op een gegeven moment werd zelfs kort gesproken over de 
vraag of er geen Wet op de politieke partijen moest komen, althans een aantal speci-
fiek op politieke partijen gerichte wettelijke bepalingen.730 Met andere woorden: het 
ging niet waarover het ging. Het wetsvoorstel betrof slechts de verhoging van de 
subsidiebedragen, maar de beide Kamers wensten dat onderwerp eigenlijk niet geï-
soleerd te behandelen. Het feit dat een in 1999 aangekondigde evaluatie van de Wet 
subsidiëring politieke partijen731 elk moment het parlement zou kunnen bereiken – 
in de vorm van een zogenaamde ‘herijkingsnotitie’ – heeft die wens alleen maar ver-
sterkt.732 
 
Keren we terug naar het wetsvoorstel zelf. Uit het voorstel bleek dat de regering 
gebruik wenste te maken van de ruimte die de motie-Rehwinkel had gelaten om een 
‘tussenstap’ te maken, want het subsidiebudget werd niet met 100%, maar met 50% 

                                                 
729 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 4, p. 2. Handelingen II 2001/02, p. 3092. De VVD was op dat 

moment bezig met zogenaamde ‘fundraising diners’ (tegen vergoeding dineren met kamerleden, mi-
nisters en andere partijfunctionarissen, een vorm van sponsoring dus) om de partijkas te vullen. 

730 Handelingen II 2001/02, p. 3091 en 3101; Handelingen I 2001/02, p. 1418 en 1435. 
731 Handelingen I 1998/99, p. 1331. 
732 De Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen werd bij brief van 23 april 2002 aan de Twee-

de Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6). Het wetsvoorstel verhoging subsidie-
bedragen lag toen nog bij de Eerste Kamer. Die had er dus al kennis van kunnen nemen en enkele Eer-
ste-Kamerleden hebben er vragen over gesteld, doch de sinds 16 april 2002 demissionaire minister De 
Vries kon er niet veel over zeggen en liet de discussie over aan een volgend kabinet en de nieuwe 
Tweede Kamer.  
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verhoogd tot zo’n 15 miljoen gulden (ca. 6,8 miljoen euro). De verhoging zou met 
name ten goede komen aan het algemene deel van de subsidie (de brede doeluitke-
ring genoemd in artikel 6 lid 1 sub a Wspp). Dat deel zou met 85% verhoogd wor-
den, terwijl het percentage bij de geoormerkte bedragen voor de wetenschappelijke 
instituten en de jongerenorganisaties ‘slechts’ 25% zou zijn.733 De regering hechtte 
aan een vergroting van de bestedingvrijheid van de gesubsidieerde politieke partijen 
en had er dan ook bewust voor gekozen om het grootste deel van de subsidieverho-
ging te reserveren voor besteding door de politieke partij zelf – uiteraard binnen de 
grenzen die artikel 5 Wspp hier stelde. De voor de gelieerde instellingen geoormerk-
te subsidiebedragen waren volgens de regering bovendien reeds als ‘voldoende sub-
stantieel’ aan te merken en het feit dat deze bedragen geoormerkt waren betekende 
niet dat een verhoging van het subsidiebudget met een bepaald percentage ook altijd 
gepaard zou moeten gaan met een verhoging van de bedragen voor politiek-weten-
schappelijke instituten en jongerenorganisaties met eenzelfde percentage. Het stond 
de politieke partijen bovendien volkomen vrij meer geld naar deze instellingen en 
organisaties door te sluizen dan waartoe zij op grond van artikel 7 Wspp wettelijk 
verplicht waren.734 
 Uiteraard wilde (een deel van) de Tweede Kamer weten waarom de regering niet 
besloten had om het subsidiebudget meteen op te schroeven naar de door de Kamer 
gewenste 20 miljoen gulden (9 miljoen euro). Die vraag klemde temeer, daar de 
begroting voor 2002 suggereerde dat er reeds een reservering was gemaakt voor 
verhoging van de subsidie met 100% ten opzichte van het jaar 2000.735 Aanvankelijk 
antwoordde de regering dat zij het gewenst achtte om de subsidieverhoging in twee 
tranches op te delen. De subsidie kon nu reeds met 50% verhoogd worden, gelet op 
de problematische financiële positie van veel politieke partijen, hun beperkte moge-
lijkheden om alternatieve financieringsbronnen aan te boren en hun voor de demo-
cratie zo noodzakelijke hoge ambitieniveau. De tweede verhoging kon dan worden 
meegenomen bij de behandeling van de toezegde Notitie herijking Wet subsidiëring 
politieke partijen. Anticiperend op deze behandeling was alvast in de begroting re-
kening gehouden met de verhoging van het subsidiebudget tot ongeveer 20 miljoen 
gulden (9 miljoen euro).736 
 Het idee van de regering om de verhoging in twee etappes te bewerkstelligen, 
bleek uiteindelijk toch niet zo verstandig. De herijkingsnotitie had de nodige vertra-
ging opgelopen en kon pas op 23 april 2002 aan de Tweede Kamer gezonden wor-
den, oftewel drie weken voor de Tweede-Kamerverkiezingen van dat jaar. Op deze 
verkiezingen zou een kabinetsformatie volgen, waarvan uiteraard niemand wist 
hoelang die zou gaan duren, en ook los daarvan was nog buitengewoon onduidelijk 
wanneer de (nieuwe) Tweede Kamer de notitie zou kunnen behandelen. Een en 
ander zou betekenen dat op zijn vroegst pas tegen het eind van 2002 een tweede 

                                                 
733 Kamerstukken II 2000/01, 27 894, nr. 3, p. 1-2. 
734 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 5, p. 4; Kamerstukken I 2001/02, 27 894, nr. 225b, p. 2. 
735 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 4, p. 1-2 en 5. 
736 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 5, p. 1-3. 
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wetsvoorstel inzake verhoging van de subsidiebedragen zou kunnen worden be-
sproken en dat achtte de regering te laat. Derhalve kondigde zij aan een nota van 
wijziging of een ‘technisch wetsvoorstel’ in te zullen dienen.737  

Het werd uiteindelijk een nota van wijziging738, en deze bereikte de Tweede Ka-
mer op 28 januari 2002, vier dagen na de plenaire behandeling en één dag voor de 
stemming. Bij deze nota van wijziging was echter wel sprake van een addertje onder 
het gras. De nota realiseerde weliswaar het tweede gedeelte van de subsidieverho-
ging, doch deze verhoging gold uitsluitend voor het algemene deel van de subsidie. 
De bedragen voor de politiek-wetenschappelijke instituten en die voor de politieke 
jongerenorganisaties, die bij de eerste verhoging al achtergesteld waren, werden dus 
in de tweede tranche in het geheel niet verder opgeschroefd.  

De Eerste Kamer was bijzonder kritisch over deze beslissing, waarover – dat 
moge gelet op het tijdstip waarop zij genomen werd duidelijk zijn – de Tweede Ka-
mer zich de facto niet meer had kunnen uitspreken.739 De senatoren werden uitein-
delijk evenwel min of meer gerustgesteld door de mededeling van de regering dat de 
tweede verhoging uiteraard alleen besteed mocht worden aan de in artikel 5 Wspp 
genoemde activiteiten, waaronder zich ook de ‘politiek-wetenschappelijke activitei-
ten’ en ‘activiteiten gericht op de politieke participatie van jongeren’ bevonden. Er 
was dus geen sprake van dat de politieke partijen het extra geld zouden kunnen ge-
bruiken om bijvoorbeeld de verkiezingskas te spekken of om te communiceren met 
niet-leden. Artikel 5 Wspp stond dat eenvoudigweg niet toe en een uitbreiding van 
de subsidiabele doelen zou pas bij de behandeling van de Notitie herijking aan de 
orde komen.740 
 
III.5.3  Evaluatie 

 
Bij de totstandkoming van de Wet subsidiëring politieke partijen heeft de regering 
tegenover de Raad van State plechtig verklaard dat zij geen plannen had om verdere 
voorstellen tot verhoging van de partijsubsidies te doen.741 Dat was in oktober 1997. 
Een kleine drie jaar later, in september 2000, wenste de (volgende) regering nog 
steeds aan het eerder ingenomen standpunt vast te houden.742 De Tweede Kamer 
vond dat evenwel niet acceptabel en drong aan op een verdubbeling van het subsidie-
budget, die uiteindelijk middels de Wet verhoging subsidiebedragen werd gerealiseerd: 
het budget steeg van ca. 4,5 miljoen euro in 1999 tot ca. 9 miljoen euro in 2002. Deze 

                                                 
737 Handelingen II 2001/02, p. 3100. Met het ‘technische wetsvoorstel’ werd ongetwijfeld gedoeld op een 

zogenaamde ‘novelle’, dat wil zeggen een wetsvoorstel in de vorm van ‘indien wetsvoorstel X, reeds 
aangenomen door de Tweede Kamer en daardoor niet meer te wijzigen, tot wet verheven wordt, dan 
wordt die wet als volgt gewijzigd etc.’ 

738 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 12. 
739 Kamerstukken I 2001/02, 27 894, nr. 225a. Zie ook Handelingen I 2001/02, p. 1421. De Tweede Kamer 

had natuurlijk wel om heropening van de beraadslaging kunnen vragen. 
740 Handelingen I 2001/02, p. 1429. 
741 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 4. Zie ook paragraaf III.4.5. 
742 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 4. 
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hele gang van zaken roept de vraag op of de eerder door de Raad van State uitge-
sproken zorg, dat een welhaast automatische tendens tot subsidieverhoging zou 
kunnen ontstaan743, niet toch enige grond heeft. 

In ieder geval moet worden opgemerkt dat de regering zeker aan het begin van 
het wetgevingsproces niet erg haar best heeft gedaan de verhoging van de subsidie te 
motiveren. Nu hoefde de Tweede Kamer natuurlijk niet van de noodzaak daartoe 
overtuigd te worden –die had er zelf om gevraagd – maar dat neemt niet weg dat de 
memorie van toelichting ronduit teleur stelt. Daarin wordt allereerst opgemerkt dat 
in de discussie rondom het subsidiëren van politieke partijen steeds tot uitgangspunt 
is genomen dat partijen dienen te wortelen in de samenleving en dat teveel subsidie 
zou leiden tot een te grote overheidsbemoeienis met en verstatelijking van de poli-
tieke partijen. Een mooi uitgangspunt, dat op het eerste gezicht tegen verhoging van 
de subsidiebedragen lijkt te pleiten. De gevaren van verstatelijking worden vervol-
gens echter voor het concrete geval weggeredeneerd.744 De regering vervolgt name-
lijk: 
 

“Desondanks lijkt een verdere verhoging van het subsidiebudget gerechtvaar-
digd. Politieke partijen ontvangen immers [curs. LD] steeds minder inkomsten 
uit ledencontributies. Tegelijkertijd moet worden onderkend dat politieke par-
tijen slechts over beperkte alternatieve financieringsbronnen beschikken.”745 

 
De redenering is dus: politieke partijen hebben steeds minder inkomsten uit contri-
buties omdat de ledentallen dalen en de alternatieve financieringsbronnen zijn 
schaars, dus moet de overheid (opnieuw) financieel bijspringen. Dat is een wel heel 
magere redenering.746 Elke verwijzing naar de belangrijke rol die politieke partijen 
in de parlementaire democratie (zouden) spelen ontbreekt in de toelichting. Boven-
dien wordt op geen enkele wijze gemotiveerd waarom een verhoging met 50% (en 
later met 100%) niet tot teveel afhankelijkheid van de overheid zou leiden. Veel ver-
der dan dat de verhoging wenselijk was omdat de activiteiten van politieke partijen 
van groot belang zijn voor een goed functionerend democratisch bestel en dat de op 
zichzelf substantiële verhoging van 50% nog binnen de grenzen van het aanvaardbare 
bleef is de regering aanvankelijk niet gekomen.747 In het licht van het financiële on-
afhankelijkheidsbeginsel is deze motivering mijns inziens onvoldoende. 
 Gelukkig heeft minister De Vries de zaken namens de regering nog enigszins 
rechtgezet tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de beide Kamers. 
In vlammende betogen roemde de minister de essentiële functie van de politieke 
partijen voor het kwalitatief functioneren van de democratie. Hier was sprake van 
een publieke functie, die onder meer bestond uit oproepen voor verkiezingen, stu-

                                                 
743 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, A, p. 3. 
744 Vgl. Elzinga 2004, p. 19. 
745 Kamerstukken II 2000/01, 27 894, nr. 3, p. 1. 
746 Vgl. Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 4, p. 5.  
747 Kamerstukken II 2000/01, 27 894, A, p. 2. 
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dies voor programma’s, discussies over ideeën, het maken van belangenafwegingen 
en het stellen van kandidaten. Die publieke functie was dusdanig belangrijk dat 
overheidssubsidiëring aangewezen was. Die was er nu, maar het huidige niveau van 
deze subsidiëring was naar het oordeel van de bewindsman ‘totaal inadequaat’. Zelfs 
wanneer er géén sprake zou zijn van een daling van het aantal leden, dan nog zouden 
de politieke partijen volgens de minister, gelet op de ontwikkelingen op het gebied 
van informatie- en communicatietechnologie de middelen ontberen om op behoor-
lijke wijze mee te doen aan de publieke meningsvorming.748 Derhalve was de verho-
ging volstrekt gerechtvaardigd. 
 Het betoog van de minister is zeker krachtig te noemen, maar steunt bij gebrek 
aan onderbouwing met cijfers wel op een reeks petitiones principii. Voor de motie-
Rehwinkel waarin om verhoging van de subsidies werd gevraagd, geldt eigenlijk het-
zelfde. Welke financiële noden hebben politieke partijen eigenlijk, gelet op de ont-
wikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, gelet op 
hun taak volksvertegenwoordigers en bestuurders te rekruteren en gelet op de moei-
lijke opgave om zwevende kiezers, in het bijzonder jongeren en allochtonen, bij de 
politiek te betrekken? Het zou mijns inziens beter zijn geweest eerst uitgebreid in-
formatie bij de politieke partijen in te winnen over hun inkomsten, hun uitgaven en 
hun gewenste uitgaven en dán pas eventueel tot verhoging van de subsidie te beslui-
ten. Kortom: het in deze paragraaf besproken wetsvoorstel had beter behandeld 
kunnen worden ná ontvangst en bestudering van de Notitie herijking Wet subsidië-
ring politieke partijen, waarin op z’n minst een deel van het benodigde cijfermateri-
aal te vinden was.749 Bovendien is het zeer merkwaardig dat zowel in het betoog van 
de minister, als in de genoemde motie-Rehwinkel voornamelijk partijactiviteiten 
genoemd werden die niet, dan wel slechts zijdelings subsidiabel waren op grond van 
artikel 5 Wspp (oud). Mijns inziens staat dan ook zeker niet vast dat de verhoging 
van 2002 noodzakelijk was. 
 
III.6  Herijking van de Wet subsidiëring politieke partijen 
 
III.6.1  Inleiding 
 
De Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen is bij brief van 23 april 2002 
aan de Tweede Kamer aangeboden.750 In het stuk constateerde de regering dat poli-
tieke partijen nog immer een onmisbare schakel zijn tussen overheid en samenle-
ving. Ook in de toekomst zullen zij noodzakelijk blijven als organisaties die verschil-
lende maatschappelijke belangen tegen elkaar afwegen, zorgen voor participatie in 
het besluitvormingsproces, vorm geven aan verkiezingen en verantwoordelijk zijn 
voor het selecteren van politieke functionarissen.  

                                                 
748 Handelingen II 2001/02, p. 3100-3101; Handelingen I 2001/02, p. 1427. 
749 Zie de volgende paragraaf. 
750 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6. 
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Om deze functies goed te kunnen vervullen, is een gezonde financiële positie een 
basisvoorwaarde. De overheid kan en moet daarbij helpen, aldus de regering: uit de 
voorwaardenscheppende taak van het Rijk voor het democratisch bestel vloeit de 
zorg voort voor een adequaat niveau en een transparant systeem van inkomsten van 
politieke partijen.751 Ter uitvoering van die taak was in 1999 de Wet subsidiëring 
politieke partijen tot stand gebracht, doch daarmee was de discussie over subsidië-
ring van politieke partijen allerminst van de agenda afgevoerd, getuige onder meer 
de in de vorige paragraaf besproken verhoging van de subsidies in 2002.  

In de notitie heeft de regering een groot aantal voorstellen gedaan om de Wet 
subsidiëring politieke partijen aan te vullen en te verbeteren. Deze voorstellen zullen 
ten dele hieronder besproken worden. Ten dele, omdat een aanzienlijk deel van de 
voorstellen betrekking had op het aanscherpen van de regels over giften aan politie-
ke partijen. Daarop zal in het vijfde hoofdstuk nog uitgebreid worden ingegaan. 
Hieronder zullen uitsluitend de voorstellen die betrekking hadden op de subsidiere-
gels aan de orde komen. 
 
III.6.2  Inkomsten van politieke partijen 

 
In de Notitie wordt onderscheiden tussen verschillende bronnen van inkomsten 
voor politieke partijen. Allereerst zijn daar de contributies van de leden. Deze vor-
men van oudsher de financiële basis van de partij-organisaties, doch als gevolg van 
de dalende ledentallen nemen de inkomsten uit deze bron gestaag af. Steeds belang-
rijker worden dus twee andere hoofdbronnen: de overheidssubsidies en de inkom-
sten uit giften en sponsoring. Aan beide inkomstenbronnen kleven nadelen, aldus de 
regering. Aan de ene kant dient de afhankelijkheid van politieke partijen van de 
overheid niet te groot te worden. Politieke partijen zijn immers onafhankelijk van de 
overheid opererende organisaties die geen onderdeel van de Staat dienen te worden. 
Aan de andere kant gaan ook giften en sponsorbijdragen met risico’s gepaard. Reeds 
het vermoeden dat dergelijke bijdragen gericht zijn op beïnvloeding van het hande-
len van een politieke partij, kan het vertrouwen van burgers in de politiek en in de 
democratie schade toebrengen.752 Met andere woorden: er is sprake van een laveren 
tussen Scylla en Charybdis, zoals de Commissie-Van den Berg reeds in 1991 consta-
teerde.753 
 
De regering heeft in de Notitie geprobeerd een overzicht te geven van de inkomsten 
van alle Nederlandse politieke partijen. Eenduidige gegevens hierover waren slechts 
zeer beperkt beschikbaar en derhalve was aan de politieke partijen gevraagd om aan 
de hand van een vragenlijst voor het boekjaar 2000 informatie te verschaffen over de 
inkomsten van de partij en de instellingen die de financiële positie van de partij beïn-

                                                 
751 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 3. 
752 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 4. 
753 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 23. 
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vloeden. Dat leverde een reeks tabellen op met interessante gegevens.754 Uit de ta-
bellen bleek dat over het jaar 2000 door alle politieke partijen gezamenlijk een be-
drag van € 28.667.357 werd gegenereerd. Van deze € 28.667.357 bestond 46,4% uit 
inkomsten uit contributies. Daarmee waren contributies nog steeds de grootste en 
belangrijkste inkomstenbron. 26% van de inkomsten bestond uit overheidssubsi-
dies, terwijl 12,5% van de inkomsten bestond uit afdrachten van politieke functiona-
rissen aan de partij. 4,8% van de inkomsten bestond uit giften, waarvan het grootste 
gedeelte afkomstig was van particulieren. Tenslotte viel 10,3% van de inkomsten 
onder de categorie ‘overige inkomsten’ (zie ook cirkeldiagram G). Hierbij moest 
gedacht worden aan inkomsten uit partijactiviteiten, kapitaal en doorbelaste kosten 
aan derden. Bij alle politieke partijen, met uitzondering van de Onafhankelijke Se-
naatsfractie, bleef het afhankelijkheidspercentage voor wat betreft de overheidssub-
sidie onder de 50% (zie ook tabel H). Dit percentage zou wel stijgen als gevolg van 
de Wet verhoging subsidiebedragen van 30 mei 2002 (die hiervoor reeds aan de 
orde kwam), aldus de regering. 
 
Cirkeldiagram G: de inkomsten van politieke partijen in het jaar 2000 
 

Contributies; 
46,40%

Afdrachten; 
12,50%

Giften; 4,80%

Overig; 10,30%

Overheids-
subsidie; 26%

 

 

                                                 

 
754 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 5-8. 
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Tabel H: overheidssubsidies als percentage van de totale inkomsten van politieke partijen in het 

jaar 2000 

 
Partij PvdA VVD CDA D66 GL SP755 RPF GPV SGP OSF 

 
Aandeel 
subsidies 
 

 
22,0% 

 
26,3% 

 
15,9% 

 
34,4% 

 
24,5% 

 
36,6% 

 
41,6% 

 
38,9% 

 
34,2% 

 
86,1% 

 
 
III.6.3 Wijziging van de subsidieregels 

 
Zoals gezegd kwam de regering met diverse voorstellen om de subsidieregels te 
wijzigen. In de eerste plaats stelde zij voor de subsidieverstrekking voortaan niet 
langer op kamerzetels te baseren, maar op het aantal op een politieke partij uitge-
brachte stemmen. De motivering van de regering voor deze wijziging was de vol-
gende: “Kiezers geven op die wijze niet alleen een stem aan de partij van hun voor-
keur, maar zorgen er ook voor dat deze partij in staat is zijn werk naar behoren te 
vervullen. Tegelijkertijd worden politieke partijen daarmee nadrukkelijker gestimu-
leerd een appel te doen op de kiezers om een stem uit te brengen.” Nog steeds voelde 
regering (lees: minister De Vries van Binnenlandse Zaken) er weinig voor om de 
hoogte van het subsidiebedrag te koppelen aan het aantal leden van een politieke 
partij.756 

In de tweede plaats stelde de regering voor het aantal subsidiabele activiteiten uit 
te breiden. Zij had geconstateerd dat, anders dan klaarblijkelijk vaak werd gedacht, 
bepaalde hoofdfuncties en essentiële activiteiten van politieke partijen niet voor 
subsidiëring in aanmerking kwamen. Zo werd geen subsidie verstrekt voor het wer-
ven van leden of het rekruteren van politieke functionarissen, terwijl met name dat 
laatste toch een kerntaak van politieke partijen was. Ook het informeren van de 
burger (niet zijnde lid van de desbetreffende politieke partij) en het uitdragen van 
politieke standpunten waren niet subsidiabel. Op deze punten behoefde de Wet 
subsidiëring politieke partijen duidelijk heroverweging. De regering stelde daarom 
voor om ledenwerving, werving en selectie van politieke ambtsdragers757 en infor-
matievoorziening en verkiezingscampagnes subsidiabel te maken.758 

                                                 
755 Het percentage dat voor de SP werd opgegeven is relatief hoog, hetgeen veroorzaakt werd door het 

feit dat deze partij ook secretariaatsvergoedingen vanuit de EU, alsmede fractievergoedingen voor 
provinciale en lokale fracties aanmerkte als subsidie aan de partij. Daar deze vergoedingen mijns in-
ziens niets met partijsubsidiëring van doen hebben, ligt het werkelijke afhankelijkheidspercentage van 
de SP voor het jaar 2000 aanzienlijk lager. 

756 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 10. 
757 Op grond van de geldende Wet subsidiëring politieke partijen was uitsluitend de scholing en vorming 

van deze functionarissen nadat zij geworven waren subsidiabel (artikel 5 aanhef en sub a Wspp (oud)). 
758 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 12-15. 
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Vooral dat laatste lag enigszins gevoelig. Bij de totstandkoming van de Wet sub-
sidiëring politieke partijen was er expliciet voor gekozen om verkiezingscampagnes 
niet subsidiabel te laten zijn.759 Meer in het algemeen kwam informatievoorziening 
door politieke partijen aan kiezers (niet zijnde leden) niet voor subsidie in aanmer-
king. Als reden hiervoor was destijds aangevoerd dat het gevaar bestond dat politie-
ke partijen op een wel heel essentieel onderdeel van hun functioneren te zeer van de 
overheid afhankelijk zouden worden.  

De regering was echter van mening dat dit standpunt aan heroverweging toe 
was. Het was zonder enige twijfel een kerntaak van politieke partijen om kiezers te 
informeren over partijpolitieke standpunten en over alternatieve beleidskeuzes op 
tal van maatschappelijke terreinen. Bij de uitvoering van deze taak ondervonden de 
partijen veel concurrentie van andere maatschappelijke organisaties die dikwijls met 
inzet van veel financiële middelen moderne en interactieve communicatiemogelijk-
heden benutten om de burgers te bereiken. Om niet onnodig op achterstand gezet te 
worden en om een beter gebruik van de moderne communicatietechnologie moge-
lijk te maken, was overheidssteun voor de communicatiefunctie van politieke partij-
en naar het oordeel van de regering verantwoord.760  

Door het subsidiabel maken van informatievoorziening en verkiezingscampag-
nes zou er een zekere financiële afhankelijkheid van de overheid ontstaan voor wat 
betreft kernactiviteiten van politieke partijen. Uit het feit dat dergelijke activiteiten 
financieel ondersteund werden, mocht volgens de regering evenwel zeker niet de 
conclusie getrokken worden dat de concrete activiteiten ook altijd voor wat betreft 
de inhoud door de overheid werden ondersteund. Verruiming van de subsidiabele 
doelen tot het uitdragen van politieke informatie en standpunten diende dan ook te 
geschieden met handhaving van het uitgangspunt dat de overheidssubsidie verstrekt 
werd zonder inhoudelijke bemoeienis en zonder overheidsverantwoordelijkheid 
voor de gesubsidieerde activiteiten.  

Voor wat betreft de verkiezingscampagnes stelde de regering vast dat de uitga-
ven van de diverse politieke partijen daarvoor thans nog weinig omvangrijk waren. 
En op zichzelf beschouwd was het volgens haar ook helemaal niet erg als er wat geld 
in dergelijke campagnes werd gestopt. Immers, in een verkiezingscampagne worden 
kiezers op de hoogte gesteld van politieke thema’s en beleidsalternatieven en als de 
campagne met name gericht is op de inhoud, dan is zij beslist in het belang van de 
democratie.  

De regering meende wel dat er moest worden gewaakt voor bovenmatige verkie-
zingsuitgaven. Vooralsnog was zij geen voorstander van het stellen van wettelijke 
beperkingen hieraan, maar zij wenste de ontwikkelingen op dit gebied wel scherp in 
de gaten te houden. Het gevaar bestond immers dat de extra middelen zouden leiden 
tot steeds hogere uitgaven voor publiciteit, met als gevolg dat door onderlinge con-
currentie tussen de politieke partijen weer behoefte aan nog meer financiële midde-

                                                 
759 Zie paragraaf III.4.7. 
760 Omdat deze steun op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen zou worden verstrekt, kon de 

Tijdelijke regeling subsidiëring zendtijd politieke partijen (zie paragraaf IV.2) vervallen. 
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len zou ontstaan. Dat zou volgens de regering een zorgelijke ontwikkeling zijn. Zij 
vertrouwde echter in eerste instantie op de eigen verantwoordelijkheid van de poli-
tieke partijen. 
 
In de derde plaats stelde de regering voor te discussiëren over de vraag of nieuwe 
politieke partijen gesubsidieerd dienden te worden. Zelf was zij er in elk geval vóór 
dat er voor deze categorie politieke partijen een subsidiemogelijkheid kwam. Daarbij 
diende wel een balans te worden gevonden tussen het beginsel van gelijke kansen voor 
alle politieke partijen en het voorkomen van lichtvaardige kandidaatstelling. Het zou 
dan ook niet moeten gaan om een structurele subsidie, maar om een eenmalig subsi-
diebedrag, met name bedoeld als tegemoetkoming in de verkiezingskosten.  

Er waren diverse mogelijkheden om de verstrekking van dit eenmalige bedrag 
vorm te geven. Een mogelijkheid was om de subsidie pas achteraf toe te kennen, 
nadat de nieuwe politieke partij bij de verkiezingen zetels had behaald. Een andere 
mogelijkheid was om bepaalde eisen van bestendigheid te stellen aan nieuwe politie-
ke partijen, bijvoorbeeld dat de partij in alle kieskringen moest deelnemen en reeds 
eerder aan de verkiezingen had deelgenomen en daarbij een bepaald percentage van 
de stemmen had behaald.761 
 
Tenslotte stelde de regering voor meer aandacht te besteden aan de positie van loka-
le en regionale partijen. Die werden niet gesubsidieerd op basis van de Wet subsidië-
ring politieke partijen. Of aan hen subsidie werd verstrekt, behoorde daarmee tot de 
verantwoordelijkheid van de decentrale overheden. De regering had de indruk ge-
kregen dat dit in de praktijk slechts op beperkte schaal gebeurde. Het was evenwel 
ontegenzeggelijk waar dat lokale en regionale politieke partijen in toenemende mate 
een rol speelden in de lokale en regionale politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2002 ging bijvoorbeeld bijna een kwart van alle zetels naar lokale partijen. Dat 
riep toch de vraag op of een op de lokale (en regionale) democratie toegesneden 
vorm van overheidsondersteuning wenselijk was.  

De minister van Binnenlandse Zaken zou over deze kwestie in overleg treden 
met IPO en VNG. Het eindperspectief zou moeten zijn een wettelijke regeling inza-
ke de financiering van politieke partijen die voorzag in een deugdelijke financie-
ringssystematiek en een evenredige toedeling van middelen aan politieke partijen 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, provinciale staten en de Staten-Generaal. 
Zo’n stelsel was echter niet eenvoudig vorm te geven. Een eerste stap zou volgens de 
regering in elk geval kunnen zijn een gelijkwaardige toegang tot vorming en scholing 
voor alle politieke ambtsdragers, dus ook indien deze tot een lokale partij behoor-
den.762 
 

                                                 
761 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 15-16. 
762 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 27-29 en 31. 
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III.6.4  De politieke situatie na de Notitie herijking 

 
Zoals gezegd verscheen de Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen op 
23 april 2002. Het kabinet was toen net een week demissionair763 en op 15 mei 2002 
zouden reeds voor de val van het kabinet uitgeschreven verkiezingen voor de Twee-
de Kamer plaatsvinden.764 Dat zouden geen gewone verkiezingen worden.765 De 
peilingen voorspelden grote zetelwinst voor een nieuwkomer: de Lijst Pim Fortuyn, 
geleid door de charismatische, maar omstreden Pim Fortuyn, die eerder als lijsttrek-
ker van Leefbaar Nederland was opgetreden en daar na een conflict was wegge-
stuurd. Deze partij zette zich bijzonder fel af tegen het beleid van de twee ‘paarse’ 
kabinetten en had ferme standpunten ten aanzien van veiligheid, immigratie en inte-
gratie. Week na week groeide de electorale aanhang van de LPF en toen gebeurde er 
iets wat niemand voor mogelijk had gehouden: op 6 mei 2002 werd genoemde Pim 
Fortuyn op het Mediapark te Hilversum vermoord door milieu-activist Volkert van 
der Graaf. De dood van Fortuyn leek evenwel geen negatieve effecten te hebben op 
de aanhang van zijn LPF. Integendeel, bij de verkiezingen, die uiteindelijk gewoon 
doorgingen, behaalde de partij het gigantische aantal van 26 zetels.  

Met het behalen van 26 kamerzetels werd de LPF de tweede partij van Nederland 
en kon zij zich op gaan maken voor regeringsdeelname. Na een korte formatie werd 
op 22 juli 2002 het eerste kabinet-Balkenende beëdigd, met ministers en staatssecre-
tarissen gelieerd aan CDA, VVD en LPF. Daarmee kwam Nederland echter zeker 
niet in rustiger politiek vaarwater terecht, want het nieuwe kabinet viel al gauw uit 
elkaar door onderlinge ruzies. Op 16 oktober 2002 bood het ontslag aan de Konin-
gin aan, zodat het eerste kabinet-Balkenende na nog geen drie maanden alweer de-
missionair was. Gezien alle politieke onrust en de demissionaire status van het kabi-
net is het logisch dat even niet meer aan de Notitie herijking werd gedacht.766 

Besloten werd om in januari 2003 nieuwe verkiezingen te houden. Na moeizame 
coalitie-onderhandelingen kon uiteindelijk het tweede kabinet-Balkenende (CDA, 
VVD, D66) op 27 mei 2003 zijn opwachting maken bij de Koningin. In het zoge-
naamde ‘Hoofdlijnenakkoord’ van dit kabinet was ook een passage over de positie 
van politieke partijen opgenomen. Het kabinet nam zich voor om te streven naar 
bestuurlijke vernieuwing en vergroting van de kwaliteit van het openbaar bestuur en 
stelde: “Versterking van het huidige stelsel van representatieve democratie is daar-
voor noodzakelijk, inclusief versteviging van de politieke partijen en hun wetenschappelij-
ke- en scholingsinstituten [curs. LD], alsmede verbetering van de voorbereiding en 
uitvoering van overheidsbesluitvorming.” Gelet op de passage over de ‘versteviging’ 

                                                 
763 Het tweede kabinet-Kok bood op 16 april 2002 zijn ontslag aan naar aanleiding van het rapport van 

het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over de gebeurtenissen rondom de val 
van de moslimenclave Srebrenica in 1995. 

764 Zie het koninklijk besluit van 27 maart 2002, Stb. 2002, 173. 
765 Het navolgende is onder meer ontleend aan Hippe, Lucardie & Voerman 2004a, p. 19-36 en Hippe, 

Lucardie & Voerman 2004b, p. 15-24. 
766 De Notitie werd overigens bij mijn beste weten niet controversieel verklaard, dus bespreking ervan had 

plaats kunnen vinden. 
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van de politieke partijen was het logisch dat het nieuwe kabinet de Notitie herijking 
weer uit de bekende la opdiepte en middels een kabinetsstandpunt de discussie over 
de subsidiëring van politieke partijen opnieuw aansneed. 

 
III.6.5  Reactie kabinet-Balkenende II op de Notitie herijking 

 
De reactie van het nieuwe kabinet op de Notitie herijking verscheen op 1 oktober 
2003.767 In de reactie knoopte minister Remkes van Binnenlandse Zaken (VVD) aan 
bij het Hoofdlijnenakkoord en het daarin neergelegde streven om te komen tot een 
versterking van de politieke partijen. Om aan dit streven uitvoering te geven, was het 
kabinet van plan om voorstellen te doen tot verhoging van het voor politieke partij-
en beschikbare subsidiebudget met vijf miljoen euro structureel ingaande per 2004. 
Teneinde de politieke partijen te laten profiteren van deze verhoging van het budget, 
was uiteraard een wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen nodig. De 
minister stelde tevens voor de bestedingsmogelijkheden te verruimen en de verdeel-
sleutel aan te passen, waarover later meer.768 
 Vervolgens ging de minister in op de suggesties en aanbevelingen van de Notitie 
herijking. Ten aanzien van de suggestie om het subsidiebedrag niet langer te relate-
ren aan het aantal behaalde kamerzetels, maar aan het aantal behaalde stemmen, 
merkte hij op dat het kabinet daar niet veel voordeel in zag. De gedachte achter de 
suggestie was dat door het subsidiebedrag afhankelijk te laten zijn van het aantal op 
een partij uitgebrachte stemmen, de steun van de kiezer explicieter en bewuster in de 
subsidieaanspraak tot uitdrukking zou komen en dat politieke partijen uitdrukkelij-
ker gestimuleerd zouden worden om kiezers naar de stembus te trekken.  

De bewindsman plaatste echter de nodige vraagtekens bij deze redenering. Te-
recht, want niet valt in te zien waarom de gang naar de stembus van de kiezer beïn-
vloed zou worden door de gedachte dat de uitgebrachte stem van invloed is op de 
hoogte van de subsidie. Dat zou alleen het geval zijn wanneer de kiezer over een 
aparte financiële stem beschikt. Quod non. Ook valt niet in te zien waarom partijen 
meer hun best zouden gaan doen om kiezers naar de stembus te krijgen. Ook onder 
de destijds geldende wet was immers de verkiezingsuitslag (vertaald in het aantal 
behaalde kamerzetels) bepalend voor de hoogte van de subsidie en bovendien stelde 
het kabinet terecht dat er geen reden was om te veronderstellen dat de politieke 
partijen zich onvoldoende zouden inzetten om de kiezers te motiveren hun burger-
plicht te doen. Wel kan worden aangevoerd dat het toekennen van subsidie op basis 
van het aantal behaalde stemmen een verfijnder resultaat oplevert. Dan telt immers 
echt élke behaalde stem mee bij de berekening van het subsidiebedrag. Dat is bij een 
subsidie gebaseerd op het aantal behaalde kamerzetels niet het geval.769 Met andere 
woorden: het idee in de Notitie herijking was goed, de motivering niet. 

                                                 
767 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7. 
768 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 2. 
769 Partijen met eenzelfde aantal zetels hebben doorgaans niet eenzelfde aantal stemmen behaald. 
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Het kabinet zag zelf veel meer in een gemengde verdeelsleutel waarbij de verkie-
zingsuitslag de primaire grondslag zou moeten zijn, doch naast het aantal behaalde 
kamerzetels voortaan ook het ledental zou worden meegewogen. Daarbij waren wel 
duidelijke en controleerbare criteria nodig om het ledental van een politieke partij 
vast te stellen. Bovendien moest wettelijk worden vastgelegd dat het moest gaan om 
een volwaardig lidmaatschap.770 Met deze gemengde verdeelsleutel werden in de 
optiek van het kabinet twee visies met elkaar verenigd. Aan de ene kant stond de 
visie die stelt dat politieke partijen een zo breed mogelijke maatschappelijke veran-
kering dienen te hebben en dat de mate waarin zij erin slagen om burgers aan zich te 
binden en bij hun activiteiten te betrekken van invloed dient te zijn op de hoogte van 
de subsidie. Aan de andere kant stond dan de visie dat de verkiezingsuitslag het beste 
beeld geeft van het maatschappelijk draagvlak van een politieke partij. Het kabinet 
liet zich niet uit over de precieze verhouding tussen de twee grondslagen voor de 
subsidie – aantal kamerzetels en aantal leden – doch beperkte zich zoals gezegd tot 
de mededeling dat de verkiezingsuitslag de primaire grondslag zou zijn.771 
 
Het kabinet onderschreef voorts de gedachte om de bestedingsmogelijkheden te 
verruimen en ledenwerving, werving en selectie van politieke ambtsdragers en in-
formatievoorziening en verkiezingscampagnes subsidiabel te maken. In de Notitie 
herijking waren ook enige bezwaren tegen het subsidiabel stellen van de twee laatst-
genoemde doelen genoemd, zoals de schijn van inhoudelijke overheidsverantwoor-
delijkheid voor bij uitstek politiek geladen partijactiviteiten en een toenemende af-
hankelijkheid van de overheid.  

De minister meende dat deze bezwaren serieus genomen dienden te worden, 
doch wenste ze wel enigszins te relativeren. Immers, doordat diverse activiteiten van 
politieke partijen reeds op grond van de geldende wetgeving subsidiabel waren, kon-
den politieke partijen hun eigen middelen herschikken en gelden reserveren voor 
campagne- en verkiezingsuitgaven. Met andere woorden: eigenlijk werden informa-
tievoorziening en verkiezingscampagnes al een beetje gesubsidieerd. Nu zou dat dan 
ook officieel gaan gebeuren – en volgens de bewindsman terecht, want het was van 
groot belang dat partijen hun standpunten aan de man konden brengen. De toevoe-
ging van de bovengenoemde nieuwe doelen aan de opsomming van artikel 5 Wspp 

                                                 
770 Hierover merkte de minister op: “Daarmee is bedoeld dat bij een politieke partij die vrouwen van een 

lidmaatschap uitsluit, een voor vrouwen geldend ‘pseudo’ of onvolwaardig lidmaatschap niet gerekend 
kan worden als een daadwerkelijk lidmaatschap van een politieke partij. Ook in dit kader wil het kabi-
net benadrukken dat het buitengewoon betreurenswaardig is dat er in het Nederlandse bestel nog een 
politieke partij is die voor vrouwen uitsluitend een zogenoemd ‘buitengewoon lidmaatschap’ open-
stelt.” Een duidelijke reprimande aan het adres van de SGP. Zie Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 
7, p. 4. Overigens kunnen vrouwen op dit moment wel gewoon lid van de partij worden. Dit is het ge-
volg van een statutenwijziging die in juni 2006 is doorgevoerd. Zie over de positie van de SGP verder 
paragraaf III.4.12. 

771 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 3-4. 
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zou ertoe leiden dat nagenoeg alle partijactiviteiten subsidiabel werden. Daarmee 
werd de facto een lump sum financiering gerealiseerd.772 
 
Tenslotte ging de minister namens het kabinet in op de onderwerpen van het subsi-
diëren van nieuwe politieke partijen en de positie van lokale en regionale partijen. 
De minister wenste niet op voorhand nieuwe politieke partijen van subsidie uit te 
sluiten, maar er dienden wel wettelijke drempels te worden gesteld om te voorko-
men dat een veelheid van niet serieuze of kansarme partijen aan de verkiezingen deel 
zou nemen. De bewindsman stelde voor een nieuwe partij voor een vast subsidiebe-
drag voor verkiezingsuitgaven in aanmerking te laten komen, als deze partij bij de 
verkiezingen tenminste één zetel behaalde. Dat betekende dat de nieuwe partijen als 
het ware achteraf recht op subsidie zouden verwerven en tevens dat de verkiezings-
uitgaven geheel voor hun eigen rekening kwamen wanneer zij geen enkele zetel 
wisten te behalen. Aldus werd volgens de minister het meeste recht gedaan aan het 
uitgangspunt dat een politieke partij over voldoende maatschappelijk draagvlak 
moet beschikken om voor subsidie in aanmerking te komen, terwijl tegelijkertijd wel 
degelijk subsidie voor nieuwe politieke partijen beschikbaar zou komen.773  

Rijkssubsidie voor lokale en regionale partijen was het kabinet echter een brug te 
ver. Lokale en regionale partijen waren zeker gelijkwaardig aan landelijke, maar 
daarmee was allerminst gezegd dat er op dit punt ook een rijksverantwoordelijkheid 
voor het politieke bestel op lokaal niveau bestond. Dit leek het kabinet toch vooral 
een zaak van de lokale overheden zélf.774 
 
Na het verschijnen van de reactie van het kabinet-Balkenende II op de Notitie herij-
king bleef het weer geruime tijd stil. Pas op 29 september 2004 stuurde minister 
Remkes weer een brief naar de Tweede Kamer over de voorgenomen aanpassing 
van de Wet subsidiëring politieke partijen.775 Uit de brief bleek dat het kabinet voor-
nemens was twee wetsvoorstellen in te dienen. Het eerste wetsvoorstel zou de vol-
gende zaken regelen: 
 
– een verhoging van het subsidiebudget met € 5 miljoen; 
– een verruiming van de subsidiabele doelen; 
– het onderbrengen van het budget ten behoeve van de zendtijd voor politieke 

partijen in de Wet subsidiëring politieke partijen (ca. € 0,6 miljoen) en 
–  de introductie van het ledental van de politieke partijen als grondslag voor de 

subsidieverstrekking. 
 

                                                 
772 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 4-5. Daarbij bleef overigens wel de oormerking ten behoeve 

van de wetenschappelijke instituten en de politieke jongerenorganisaties gehandhaafd. 
773 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 5-6. 
774 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 8. 
775 Kamerstukken II 2004/05, 27 422, nr. 8. 
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Dit wetsvoorstel werd op 11 november 2004 ingediend. Het zal hieronder worden 
besproken. Het tweede wetsvoorstel zou strekken tot introductie van een subsidie-
mogelijkheid voor nieuwe politieke partijen en – kort gezegd – aanscherping van de 
regels betreffende giften aan politieke partijen en de openbaarmaking daarvan. Dit 
wetsvoorstel komt gedeeltelijk hierna (voor wat betreft de subsidiemogelijkheid 
voor nieuwe politieke partijen) en gedeeltelijk in het vijfde hoofdstuk (voor wat 
betreft de regels betreffende giften) aan de orde. 
 
III.7  Tweede aanpassing van de Wet subsidiëring politieke partijen 
 
III.7.1  Algemeen 

 
Zoals gezegd werd het wetsvoorstel dat strekte tot verhoging van de subsidiebedra-
gen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag 
op 11 november 2004 ingediend bij de Tweede Kamer.776 De regering merkte in de 
memorie van toelichting op dat gelijktijdige invoering van alle uit de reactie op de 
Notitie herijking voortvloeiende voorstellen een onnodige vertraging met zich zou 
meebrengen. Het ging namelijk om een tamelijk complexe materie. Wanneer eerst 
alle voorstellen, dus ook die betreffende de regels voor giften aan politieke partijen 
en de subsidiemogelijkheden voor nieuwe partijen, zouden moeten worden uitge-
werkt en dan pas aan de Kamer zouden worden aangeboden, dan zou de benodigde 
‘versteviging’ van de politieke partijen te lang op zich laten wachten, aldus de rege-
ring.777  

Hierbij speelde ook een rol dat de verhoging van de subsidiebudgetten met te-
rugwerkende kracht tot en met 1 januari 2004 zou moeten plaatsvinden. Als alles in 
één wetsvoorstel geregeld moest worden, dan bestond het risico dat het wachten op 
dat integrale wetsvoorstel ertoe zou leiden dat de politieke partijen pas eind 2005 of 
begin 2006 duidelijkheid zouden krijgen over de feitelijke budgetten. Dit zou vol-
gens de regering voor de financiële huishouding van de politieke partijen meer on-
zekerheid met zich meebrengen en uiteindelijk de administratieve lastendruk verder 
verzwaren. Daarom was het wetgevingsprogramma in tweeën geknipt en zou een 
deel van de wetgeving nu, en een ander deel in de toekomst moeten worden gereali-
seerd.778 De regering was voornemens het tweede wetsvoorstel in juni 2005 in de 
ministerraad te brengen779, waarna de parlementaire behandeling ervan nog in 2005 
zou moeten worden afgerond.780 
 Niet iedereen in het parlement stond te juichen over deze aanpak. Menig parle-
mentariër had liever gezien dat alles in één integraal wetsvoorstel werd geregeld, te 

                                                 
776 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 1-2. 
777 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 1-2. 
778 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 2. 
779 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 1. Later werd dit overigens september 2005, zie Handelingen 

I 2004/05, p. 1443.  
780 Handelingen II 2004/05, p. 3967. Dit voornemen is echter niet gerealiseerd. Zie ook paragraaf V.4.12. 
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meer daar de diverse onderwerpen nauw met elkaar samenhingen en sommige ka-
merleden erg veel haast wensten te maken met het realiseren van een adequate rege-
ling betreffende de openbaarmaking van giften aan politieke partijen.781 Niettemin 
werd het voorstel zonder al te grote problemen door minister Remkes van Binnen-
landse Zaken door de beide Kamers geloodst. Op 22 maart 2005 ging de Tweede 
Kamer akkoord782, waarna de Eerste Kamer op 28 juni van datzelfde jaar volgde.783 
In de Tweede Kamer stemden uitsluitend de LPF en de Groep Wilders784 tegen. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de SP-fractie weliswaar vóór het wets-
voorstel stemde, maar niettemin aantekening vroeg dat zij geacht wenste te worden 
tégen enkele onderdelen daarvan gestemd te hebben, en wel die onderdelen die het 
subsidiebudget verhoogden. Dáár kon de SP zich namelijk in het geheel niet in vin-
den, waarover hierna meer.  

In de Eerste Kamer vroeg (en kreeg) de SP-fractie eveneens aantekening dat zij 
geacht wilde worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen. Zij 
was daarin de enige. Vervolgens werd het wetsvoorstel door de regering bekrachtigd 
en op 26 juli 2005 verscheen de Wet van 30 juni 2005 tot wijziging van de Wet sub-
sidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbre-
ding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag in het 
Staatsblad.785 Deze wet is op 27 juli 2005 in werking getreden en werkte, zoals reeds 
eerder gemeld, terug tot en met 1 januari 2004.786 
 
III.7.2  Verhoging van de subsidiebedragen 

 
De wet bewerkstelligde dus in de eerste plaats dat het budget voor de subsidiëring 
van politieke partijen aanzienlijk werd verhoogd. Die verhoging bedroeg 5 miljoen 
euro structureel per 2004. Dit bedrag ging voor een deel naar de wetenschappelijke 
instituten en voor een ander deel naar het algemene en vrij besteedbare deel van de 
subsidie. Aan dat algemene deel werd ook het budget dat voorheen beschikbaar was 
voor de uitvoering van de Tijdelijke regeling zendtijd politieke partijen787 (zo’n 
600.000 euro) toegevoegd.788  

                                                 
781 Het kamerlid Duyvendak (GroenLinks) diende zelfs een amendement in (Kamerstukken II 2004/05, 29 

869, nr. 13 en 15) dat beoogde te bewerkstelligen dat giften aan politieke partijen voortaan alleen nog 
maar gedaan konden worden door natuurlijke personen, en dus niet langer door bedrijven en instel-
lingen. Het amendement werd verworpen, maar had eigenlijk door de Kamer ontoelaatbaar moeten 
worden verklaard, daar het geen rechtstreeks verband had met de materie van het wetsvoorstel (artikel 
97 lid 1 RvOTK). Zie over de openbaarmaking van giften aan politieke partijen verder paragraaf V.4. 

782 Handelingen II 2004/05, p. 3996. 
783 Handelingen I 2004/05, p. 1450. 
784 Een eenmansfractie gevormd door het kamerlid Geert Wilders dat zich in september 2004 had afge-

splitst van de VVD-fractie. 
785 Stb. 2005, 373. 
786 Stb. 2005, 374. 
787 Zie daarvoor paragraaf IV.2.13. 
788 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 2. Dit leidde er overigens toe dat nieuwe politieke partijen 

geen subsidie voor de zendtijd meer konden krijgen. Onder de vervallen Tijdelijke subsidieregeling 
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Ter motivering van de verhoging voerde de regering aan dat de eigen inkomsten 
van de politieke partijen niet of nauwelijks stegen, terwijl de politieke partijen tege-
lijkertijd steeds meer behoefte hadden aan financiële middelen om mensen te mobi-
liseren en hun boodschap uit te dragen. Hun financiële positie stond derhalve nog 
steeds onder druk. Daarom meende de regering dat de zo gewenste ‘versteviging’ 
van de politieke partijen alleen bewerkstelligd kon worden wanneer aan het subsi-
diebudget een substantieel bedrag zou worden toegevoegd. En dat substantiële be-
drag bedroeg zoals gezegd 5 miljoen euro, waardoor het totale subsidiebudget steeg 
van ongeveer 10 miljoen euro naar rond de 15 miljoen euro.789 
 Geheel onbestreden zijn deze overwegingen van de regering niet gebleven, en 
dat is nog zacht uitgedrukt. Raad van State, Tweede en Eerste Kamer toonden zich 
alle in meer of mindere mate kritisch over de voorgestelde verhogingen. Enerzijds 
werden daarvoor principiële argumenten aangevoerd, betrekking hebbend op (de 
analyse van) de problemen waarvoor politieke partijen zich gesteld zagen en de 
oplossingen daarvoor, anderzijds ook vooral praktische, gerelateerd aan de econo-
mische situatie van de dag. Om met die laatste argumenten te beginnen: hoe kon de 
regering het verkopen dat in een tijd waarin sterk bezuinigd werd op subsidies aan 
clubs en verenigingen in de sfeer van welzijn, cultuur en sport en waarin er ook flink 
gesnoeid werd in de uitgaven op andere terreinen (onderwijs, zorg, sociale verzeke-
ringen) nu méér geld richting de politieke partijen ging!790 Zo ontstond toch wel 
heel sterk het beeld dat ‘de politiek’ wel erg goed aan zichzelf dacht en veel minder 
aan de samenleving die zij geacht werd te dienen, aldus bijvoorbeeld de SP.791 In het 
navolgende zullen we ons echter vooral richten op de meer principieel getinte kri-
tiek. 
 Die kwam in de eerste plaats van de Raad van State. De Raad miste in de toelich-
tende stukken een duidelijke omschrijving van de problemen waarvoor de thans 
voorgestelde wijzigingen een oplossing moesten bieden. Zo kwam onvoldoende uit 
de verf waarom de overheid meer subsidie beschikbaar moest stellen na de recente 
verhoging in 2001/2002.792 Het was vooral niet helder waarom een verhoging van 
deze omvang nodig was. De Raad wees erop dat hij in 1997, bij de totstandkoming 
van de Wet subsidiëring politieke partijen, het cruciale belang van de politieke partij-
en voor het staatsbestel had onderschreven, maar dat sinds dat advies er zich nogal 
wat ontwikkelingen hadden voorgedaan in het Nederlandse partijwezen. De rege-
ring diende daarom veel dieper in te gaan op de ontwikkeling van de Nederlandse 
politieke partijen in de afgelopen jaren en aan te geven welke rol zij daarbij zag voor 
de overheid. Er waren veel belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe kon de onaf-

                                                 

zendtijd politieke partijen was dat nog wel het geval. Wel bleef het recht van deze partijen op zendtijd 
bestaan. Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 8. Zie verder paragraaf IV.2. 

789 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 4-5. 
790 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 6, p. 5. 
791 Handelingen II 2004/05, p. 3946. 
792 Daarmee werd gedoeld op de verhoging die was bewerkstelligd door de Wet verhoging subsidiebe-

dragen van 30 mei 2002 (zie hiervoor). Omdat deze wet terugwerkende kracht tot en met 1 januari 
2001 had, werd gesproken van ‘de verhogingen van 2001’. 
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hankelijkheid van politieke partijen behouden blijven bij een steeds toenemende 
overheidsfinanciering? Hoe kon verstatelijking van het partijwezen voorkomen 
worden? Wat was de juiste verhouding tussen de eigen inkomsten van politieke 
partijen, de overheidssubsidies en de inkomsten uit giften en sponsoring?793 Op al 
deze vragen miste de Raad een helder antwoord. 
 Ook bij diverse kamerfracties bestond in meer of mindere mate onvrede over de 
voorgestelde verhogingen. De Tweede-Kamerfractie van de SP deelde bijvoorbeeld 
de mening van de Raad dat de probleemstelling onduidelijk gedefinieerd was. Er was 
naar de mening van deze fractie veel te snel gekozen voor het toestoppen van extra 
geld, zonder dat bezien was wat nu eigenlijk de werkelijke problemen van de politie-
ke partijen waren. Daarom was ook helemaal niet duidelijk of het verhogen van het 
subsidiebudget wel het gewenste effect zou hebben. De SP-fractie twijfelde daar in 
elk geval sterk aan en opperde zelfs dat subsidieverhogingen een averechts effect 
hadden en juist een daling van de ledentallen (en een daaraan gekoppelde maat-
schappelijke ontworteling van de politieke partijen) in de hand werkten.794 Ook de 
Tweede-Kamerfracties van SGP en ChristenUnie waren zeer kritisch over het fors 
ophogen van het subsidiebudget795, terwijl de PvdA in beide Kamers om een uitge-
breidere motivering daarvoor vroeg.796 Tenslotte wenste een enkele fractie, in na-
volging van de Raad van State, van de regering te vernemen wanneer het punt be-
reikt was waarop politieke partijen voor hun essentiële functioneren van de overheid 
afhankelijk geworden waren en dus als ‘verstatelijkt’ beschouwd konden worden.797 
 
De regering reageerde tamelijk stoïcijns op al deze kritiek. Zij was van mening dat de 
subsidieverhogingen van 2001 onvoldoende hadden bijgedragen aan de benodigde 
versterking van de politieke partijen en verdedigde de nu voorgestelde verhogingen 
met een standaardverhaal: politieke partijen hebben in de concurrentiestrijd met 
andere maatschappelijke organisaties steeds meer financiële middelen nodig om hun 
intermediaire functie uit te oefenen, maar beschikken naast hun (afnemende) in-
komsten uit contributies en naast de overheidssubsidies over zeer beperkte overige 
financieringsbronnen, waarvan de voornaamste (giften en sponsoring) zo hun eigen 
problemen meebrengen (schijn van belangenverstrengeling met alle gevolgen van 
dien).798 Klaarblijkelijk rechtvaardigde dat de verhoging van het subsidiebudget.  

De regering kon natuurlijk moeilijk ontkennen dat het bedrag van € 5 miljoen dat 
thans aan het subsidiebudget werd toegevoegd gekwalificeerd moest worden als een 
substantiële verhoging van de overheidssubsidie. Het ging immers om een verho-
ging van het totale subsidiebudget met maar liefst 50%. De noodzaak tot verhoging 

                                                 
793 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 4, p. 2-4. 
794 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 6, p. 2. De SP wenste niettemin gewoon gebruik te maken van de 

verhogingen. Zij is tenslotte ‘gekke Henkie’ niet! Zie voor deze derde episode in een steeds terugke-
rende discussie Handelingen II 2004/05, p. 3954. 

795 Handelingen II 2004/05, p. 3948-3949. 
796 Zie o.a. Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 6, p. 4; Kamerstukken I 2004/05, 29 869, B, p. 2-3. 
797 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 6, p. 4. 
798 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 4, p. 3. 
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was, zo beargumenteerde de regering, ingegeven door ‘signalen’ die zij van de poli-
tieke partijen zelf had ontvangen. Uit bijna jaarlijks plaatsvindende gesprekken tus-
sen de voorzitters van de politieke partijen en de minister van Binnenlandse Zaken 
was naar voren gekomen dat de subsidieverhoging van 2001/2002 onvoldoende 
‘versteviging’ van de politieke partijen had bewerkstelligd.799 Daar moest, conform 
het Hoofdlijnenakkoord, iets aan gedaan worden in de vorm van een verhoging van 
de beschikbare bedragen.  

Klaarblijkelijk hebben de partijvoorzitters een zeer overtuigend verhaal gehou-
den, maar deze motivering kan toch nauwelijks gezien worden als de diepgaande 
analyse betreffende de ontwikkeling van het Nederlandse partijwezen in de afgelo-
pen jaren en de rol van overheid daarin waarom de Raad van State had gevraagd. 
Minister Remkes gaf nog wel aan dat hij graag met de politieke partijen zelf in debat 
wilde gaan over de toekomst van het partijbestel en de positie van de politieke partij-
en in de parlementaire democratie. De bewindsman was zelfs voornemens in het 
najaar van 2005 een symposium te houden met vertegenwoordigers van politieke 
partijen, wetenschappers en media-deskundigen, politici en overige belanghebben-
den om van gedachten te wisselen over de vraag hoe politieke partijen zich in de 21e 
eeuw dienden te ontwikkelen om hun verantwoordelijkheid te kunnen dragen en 
wat de rol van overheid daarbij moest zijn.800 Maar daarmee werd wel duidelijk dat 
de regering niet van plan was de verhoging van de subsidiebedragen uit te stellen tot 
nadat de analyse had plaatsgevonden, hetgeen het ad hoc-karakter van het wetsvoor-
stel alleen maar onderstreept.  
 
De regering zag bij de voorgestelde verhogingen niet het risico van een toenemende 
verstatelijking van de politieke partijen. Juist doordat de genoemde verhoging ge-
paard ging met een verbreding van de subsidiabele doelen, werd gegarandeerd dat 
de politieke partijen meer bestedingsvrijheid hadden dan voorheen. In de woorden 
van de regering: 
 

“Met een verhoging van de subsidie en een verbreding van de subsidiabele doelen kun-

nen politieke partijen meer op hun eigen kracht functioneren [curs. LD], in ant-
woord op de vraag van de leden van de ChristenUnie. Politieke partijen verkrij-
gen namelijk een ruimere mogelijkheid om de subsidie te besteden aan zaken 
die de politieke partij zelf centraal heeft gezet. Zelfs wil ik de stelling betrekken 
dat met de oorspronkelijke beperkte opsomming van subsidiabele doelen in fei-
te sprake was van een grotere overheidsbemoeienis.”801 

 
Het is natuurlijk een aardige paradox dat de verhoging van de subsidie en de daaruit 
voortvloeiende grotere financiële afhankelijkheid van de overheid er (mede) toe 

                                                 
799 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 4; Handelingen II 2004/05, p. 3958. 
800 Kamerstukken I 2004/05, 29 869, C, p. 2. Het symposium heeft uiteindelijk in april 2006 plaatsgevon-

den. 
801 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 3. 
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bijdragen dat partijen ‘meer op hun eigen kracht kunnen functioneren’. Inderdaad, 
door de uitbreiding van de subsidiabele doelen neemt de overheidsbemoeienis met 
de besteding van de gelden af. Maar dat is uitsluitend de verdienste van dát deel van 
het wetsvoorstel, niet van de verhoging van de subsidie. Die verhoging heeft toch als 
onvermijdelijk gevolg dat de overheidssubsidie een nog groter onderdeel van de 
partij-inkomsten gaat vormen en de financiële afhankelijkheid van de overheid dus 
toeneemt. Van ‘meer op eigen kracht functioneren’ lijkt dan ook geen sprake te zijn. 

Zoals wel te verwachten was, kon de regering eigenlijk geen helder antwoord ge-
ven op de vraag naar de gewenste verhoudingen tussen de diverse inkomstenbron-
nen van politieke partijen. Het leek haar niet mogelijk om op voorhand aan te geven 
bij welke percentages een politieke partij ongewenst afhankelijk was van overheids-
subsidie, dan wel van giften en sponsorbijdragen. Een ‘wiskundig antwoord’ was in 
elk geval niet te geven.802 Daarnaast leek het de regering niet erg wenselijk om hier 
uitspraken over te doen, nu politieke partijen een eigen verantwoordelijkheid had-
den op het terrein van hun inkomsten.803 
 
Ondanks de kritiek van het parlement op de voorgestelde verhogingen, is dit deel 
van het wetsvoorstel nooit écht in gevaar geweest. Dat is ook niet verwonderlijk, 
want de verhoging vloeide voort uit het Hoofdlijnenakkoord en had dus in elk geval 
de steun van de coalitiefracties. De SP heeft nog middels een amendement gepro-
beerd de verhogingen te schrappen, doch kreeg daarvoor onvoldoende steun. Het 
amendement werd verworpen, met de stemmen van SP, Groep Wilders, Christen-
Unie en LPF vóór, en die van de overige partijen tegen.804 Dat brengt ons bij het 
tweede punt van het wetsvoorstel. 
 
III.7.3 Verbreding van de subsidiabele doelen 

 
In de tweede plaats bracht de wet wijzigingen aan in artikel 5 Wspp, waarin zoals 
bekend de activiteiten zijn opgesomd waaraan de subsidie mag worden besteed. Het 
subsidiabele doel ‘informatievoorziening aan leden’ werd veranderd in ‘informatie-
voorziening’ in het algemeen (artikel 5 aanhef en sub b Wspp) en daarnaast werden 
vier nieuwe doelen aan artikel 5 Wspp toegevoegd, te weten: 
 
–  het werven van leden; 
–  het betrekken van niet-leden bij subsidiabele activiteiten van de politieke partij; 
– werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers en 
– activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes; 
  
In antwoord op vragen vanuit de Kamer legde de regering uit wat zij zoal onder de 
activiteit ‘het betrekken van niet-leden bij subsidiabele activiteiten van de politieke 

                                                 
802 Handelingen II 2004/05, p. 3959; Handelingen I 2004/05, p. 1442. 
803 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 4, p. 4. 
804 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 8; Handelingen II 2004/05, p. 3996. 
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partij’ verstond. Het ging hier bijvoorbeeld om het stimuleren van de kiezer om zijn 
stem uit te brengen, maar ook om het uitnodigen van geïnteresseerde burgers voor 
discussieavonden over diverse maatschappelijke onderwerpen. Deze activiteiten 
konden er mede op gericht zijn om nieuwe leden te werven, hetgeen zoals hiervoor 
reeds bleek ook subsidiabel werd.805 De activiteit ‘werving, selectie en begeleiding 
van politieke ambtsdragers’ heeft betrekking op álle politieke ambtsdragers, dus ook 
politieke ambtsdragers op lokaal en provinciaal niveau behoren tot deze groep.806 
Het is daarnaast aannemelijk dat met ‘begeleiding’ niet alleen gedoeld wordt op 
begeleiding tijdens de ambtsuitoefening, maar ook op begeleiding daarna bij het 
vinden van een nieuwe functie.807 
 
De regering achtte het wenselijk om verkiezingscampagnes apart in de wet op te 
nemen als subsidiabel doel omdat niet alle uitgaven in het kader van een campagne 
als ‘informatievoorziening’ in de zin van artikel 5 aanhef en sub b Wspp kunnen 
worden aangemerkt. De regering dacht hierbij aan uitgaven die samenhingen met 
het ontwikkelen van het verkiezingsprogramma, de facilitaire organisatie van de 
verkiezingsactiviteiten, het bevorderen van de participatie van de leden van de partij 
bij de verkiezing en het debatteren met potentiële kiezers. Ook deze uitgaven waren 
voortaan dus subsidiabel.808  

De parlementaire geschiedenis is niet helemaal duidelijk waar het gaat om de 
vraag of ook campagnes in het kader van een referendum subsidiabel zijn, maar het 
antwoord lijkt hier toch ‘nee’ te zijn. Een referendum over een regel of besluit is toch 
iets anders dan een ‘verkiezing’. Dat neemt niet weg dat informatievoorziening in 
het kader van een referendum weer wél subsidiabel is (artikel 5 aanhef en sub b 
Wspp).809 En overigens geldt ook hier dat het feit dat diverse activiteiten van politie-
ke partijen subsidiabel zijn, betekent dat deze partijen een deel van hun eigen finan-
ciële middelen kunnen overhouden om aan andere zaken te besteden, bijvoorbeeld 
aan het voeren van een ‘ja-campagne’ of een ‘nee-campagne’ in het kader van een 
referendum. Hierbij moet trouwens direct worden aangetekend dat Nederland op 
dit moment geen referenda (meer) kent: de Tijdelijke referendumwet810 is per 1 
januari 2005 komen te vervallen. Alleen voor ad hoc referenda zoals de volksraad-
pleging over het Europees Grondwettelijk Verdrag is het voorgaande dus nog van 
belang.811 

                                                 
805 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 8. 
806 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 7. Uiteraard gaat het daarbij wel enkel om politieke ambts-

dragers verbonden aan landelijk opererende en in de Staten-Generaal vertegenwoordigde politieke 
partijen. 

807 Vgl. Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 13. 
808 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 7. 
809 Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 7-8; Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 4, p. 6; Kamer-

stukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 9. 
810 Wet van 16 juli 2001, Stb. 2001, 388. 
811 Op 1 juni 2005 werd een referendum gehouden over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 

voor Europa. Dit referendum werd gehouden op grond van de Wet raadplegend referendum Europe-
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Nog weer iets ingewikkelder is de vraag of activiteiten van politieke partijen in 
het kader van de aanstelling van een burgemeester subsidiabel zijn. Daarbij moeten 
twee situaties onderscheiden worden, te weten het thans bestaande burgemeesters-
referendum en de momenteel niet mogelijke rechtstreekse verkiezing van de burge-
meester. 

Wat de eerste wijze van aanstelling betreft: de Gemeentewet kent thans de mo-
gelijkheid van een raadplegend burgemeestersreferendum (artikel 61 lid 2 jº 61e 
Gemw), waarbij de gemeenteraad kan besluiten om de namen van twee door hem 
benoembaar geachte kandidaten voor het burgemeestersambt aan de bevolking 
voor te leggen. De bevolking beslist vervolgens welk van beide kandidaten zij als 
eerste op de aanbeveling wenst te zien die door de raad aan de minister van Binnen-
landse Zaken wordt gedaan.812 In de meeste gevallen zullen de benoembaar geachte 
kandidaten lid zijn van een politieke partij die op grond van de Wet subsidiëring 
politieke partijen subsidie ontvangt. Mag deze partij dan besluiten de campagne van 
haar burgemeesterskandidaat financieel te ondersteunen met de subsidie? Het lijkt 
mij duidelijk dat het hier bedoelde referendum veel meer weg heeft van een ‘verkie-
zing’ dan een referendum over een nieuw zorgstelsel of over de sluiting van een 
kerncentrale. Ik ben dus geneigd te zeggen dat een dergelijke verkiezingscampagne 
onder artikel 5 aanhef en sub j Wspp gebracht kan worden en dus subsidiabel is. Dat 
informatievoorziening in het kader van een burgemeestersreferendum subsidiabel 
is, staat overigens buiten kijf.813 

De tweede wijze van aanstelling betreft zoals gezegd de burgemeestersverkie-
zing. Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel dat nu besproken wordt, 
werd heftig gediscussieerd over de invoering van een rechtstreeks door de bevolking 
gekozen burgemeester. Een voorstel tot grondwetsherziening dat de invoering van 
een dergelijke burgemeester mogelijk moest maken, sneuvelde echter op 22 maart 
2005 in tweede lezing in de Eerste Kamer.814 Daarmee kwamen het wetsvoorstel tot 
invoering van de gekozen burgemeester in de Gemeentewet en het wetsvoorstel dat 

                                                 

se Grondwet (Stb. 2005, 44), waarvoor het voorstel reeds op 20 mei 2003, dus ruim voor indiening 
van het onderhavige wetsvoorstel tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen, aanhangig 
was gemaakt door de kamerleden Dubbelboer (PvdA), Karimi (GroenLinks) en Van den Ham (D66). 
Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 885, nr. 1-2. Het is aannemelijk dat de vragen uit de Kamer over het 
al dan niet subsidiabel zijn van activiteiten in het kader van referenda samenhingen met het referen-
dum over de Europese Grondwet. 

812 Zoals gezegd gaat het om een raadplegend referendum. De raad is juridisch niet verplicht om de door 
de bevolking gekozen kandidaat als eerste op de aanbeveling te plaatsen. Hij dient slechts de uitslag 
van het referendum bij de vaststelling van de aanbeveling te ‘betrekken’ (artikel 61e Gemw). Zie voor 
de financiering van het burgemeestersreferendum ook paragraaf IV.5. 

813 Kamerstukken I 2004/05, 29 869, C, p. 3. 
814 Het voorstel beoogde de benoeming van de burgemeester door de Kroon uit de Grondwet te schrap-

pen. Zie voor het voorstel Kamerstukken II 2004/05, 28 509, nr. 1-2 en voor de verwerping daarvan 
Handelingen I 2004/05, p. 939. Een dag na de verwerping trad minister De Graaf van Bestuurlijke 
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (D66) af. Bij zijn besluit speelde ook een rol dat er binnen de coali-
tie onvoldoende overeenstemming bestond over hervorming van het kiesstelsel. 
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regels stelde over hoe de verkiezing plaats moest hebben, in de lucht te hangen. Zij 
zijn op 8 mei 2007 ingetrokken.815  

In het laatstgenoemde voorstel was een bepaling opgenomen, inhoudende dat de 
op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen verstrekte subsidies niet moch-
ten worden aangewend voor de financiering van verkiezingscampagnes van kandi-
daten voor het ambt van burgemeester. De bedoeling van deze bepaling was te 
voorkomen dat een ongelijkwaardige uitgangspositie zou ontstaan tussen onafhan-
kelijke kandidaten en kandidaten verbonden aan een gesubsidieerde politieke par-
tij.816 Maar zoals gezegd: de gekozen burgemeester kwam er niet en derhalve ver-
kreeg ook deze voorgestelde bepaling geen kracht van wet. Campagnes in het kader 
van een burgemeestersverkiezing zijn dus in principe subsidiabel op grond van de 
Wet subsidiëring politieke partijen, maar bij gebreke van dergelijke verkiezingen is 
dit een constatering zonder enig belang. 
 
Na het voorgaande rijst wellicht de vraag of er nog activiteiten te noemen zijn die 
niet subsidiabel zijn op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen. De regering 
was van mening dat praktisch alle politieke activiteiten onder het bereik van de wet 
vielen. Als voorbeelden van activiteiten waarbij dat niet het geval was noemde zij het 
financieel ondersteunen van goede doelen en het oneigenlijk gebruiken van de sub-
sidies, waarbij zij helaas niet toelichtte wat onder dat laatste moest worden ver-
staan.817 Ik kan me zo voorstellen dat onder ‘oneigenlijk gebruik’ de situatie valt dat 
de politieke partijen de subsidies gebruiken om aandelen te kopen of anderszins 
beleggingsactiviteiten te ontplooien. Daarvoor zijn de subsidies duidelijk niet be-
doeld. Zij dienen ter ondersteuning van politieke activiteiten. Ondanks het feit dat 
bijna al het handelen van politieke partijen nu subsidiabel was geworden, wenste de 
regering met het oog op de verantwoording van de besteding van de subsidiegelden 
wel vast te houden aan een opsomming van de subsidiabele activiteiten in de wet. 
 
Met de verruiming van de subsidiabele doelen werd de facto een lump sum financie-
ring gerealiseerd, hetgeen inhield dat de politieke partijen voor een zeer ruim scala 
aan activiteiten subsidie ontvingen en vervolgens uitermate vrij waren om de subsi-
die te besteden aan die activiteiten die zij van belang achtten, waarbij de enige beper-
king nog gevormd werd door de gehandhaafde oormerking voor de politiek-
wetenschappelijke instituten en de politieke jongerenorganisaties. De regering was 
een groot voorstander van een zo groot mogelijke bestedingsvrijheid voor politieke 
partijen. Inperking daarvan zou immers leiden tot een toename van de overheids-
bemoeienis en het risico van verstatelijking van de politieke partijen in zich ber-
gen.818 

                                                 
815 Zie voor deze wetsvoorstellen Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 1-2 en Kamerstukken II 2004/05, 

29 865, nr. 1-2. 
816 Kamerstukken II 2004/05, 29 865, nr. 3, p. 59-60. 
817 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 6; Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 4, p. 6. 
818 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 2 en 6. 
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Hoe belangrijk de regering de bestedingsvrijheid van de politieke partijen ook 
vond, zij was wel van mening dat de mogelijkheid dat de subsidieverhoging zou 
leiden tot een onevenredig grote toename van het gebruik van moderne media en 
met name van radio- en televisie-uitzendingen, een aandachtspunt was. Politieke 
partijen hadden de afgelopen jaren steeds meer geld uitgegeven aan bijvoorbeeld 
reclamezendtijd. In internationaal perspectief waren deze uitgaven nog bescheiden 
en als het ging om de groei van de verkiezingsuitgaven vertrouwde de regering in 
eerste instantie op de politieke partijen zelf, maar zij achtte het wel van belang om 
inzicht te houden in de ontwikkeling van genoemde uitgaven.819 

Een enkele politieke partij, in dit geval de ChristenUnie, vroeg zich nog af of er 
geen inhoudelijke richtlijnen gegeven moesten worden om een brede inzet van de 
subsidie te waarborgen en om te voorkomen dat de subsidie onevenredig zou wor-
den aangewend voor het gebruik van moderne media. Moesten de uitgaven niet aan 
een plafond worden gebonden?820 Het zal niemand verbazen dat de regering ont-
kennend op deze suggestie antwoordde. De doelstelling van het wetsvoorstel was 
immers juist om politieke partijen meer ruimte te geven om de subsidiegelden naar 
eigen inzicht te besteden en het stellen van inhoudelijke richtlijnen stond natuurlijk 
volkomen haaks op deze gedachte. Politieke partijen hadden uiteraard wel de ver-
antwoordelijkheid de gelden op evenwichtige wijze te besteden, maar de regering 
was er stellig van overtuigd dat zij zich in voldoende mate van deze opgave bewust 
waren.821 
 
III.7.4  Wijziging van de verdeelsleutel 

 
In de derde plaats realiseerde de wet dat voor de berekening van de hoogte van de 
subsidie het aantal leden van een politieke partij van belang werd. Daartoe werd de 
verdeelsleutel van artikel 6 Wspp aangepast. Per lid werd een bedrag toegekend van 
€ 1.856.360,- gedeeld door het aantal leden van alle politieke partijen gezamenlijk 
(artikel 6 lid 1 sub a Wspp). Bedoeld is waarschijnlijk: alle politieke partijen die op 
grond van de Wet subsidiëring politieke partijen voor subsidie in aanmerking ko-
men en niet alle politieke partijen in de zin van artikel 1 sub b Wspp. In de laatste 
categorie vallen immers alle verenigingen die conform artikel G 1 Kieswet zijn gere-
gistreerd voor de Tweede-Kamerverkiezingen en deze krijgen lang niet allemaal 
subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen. Het is daarom niet 
logisch de ledentallen van deze niet gesubsidieerde politieke partijen mee te tellen. 
Gaat men uit van de hier verdedigde opvatting, dan wordt per lid van een politieke 
partij een bedrag van ongeveer € 6,25 toegekend.822 

                                                 
819 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 6. 
820 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 6, p. 7. 
821 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 10. 
822 € 1.856.360 : 311.022 leden (per 1 januari 2004) = € 5,97 per lid. Per 1 januari 2005 is het budget € 

1.898.336,-, zodat het bedrag per lid dan neerkomt op € 1.898.336 : 304.970 leden = € 6,22 per lid. 
Per 1 januari 2006 is het bedrag per lid € 1.933.455 : 300.195 leden = € 6,44. Per 1 januari 2007 is het 
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 De regering motiveerde haar keuze om ook aan de ledentallen gewicht toe te 
kennen bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie door erop te wijzen dat 
politieke partijen meer zijn dan alleen maar kiesverenigingen gericht op het opstel-
len van kandidatenlijsten voor de verkiezingen. Voor het verrichten van de diverse 
politiek-maatschappelijke activiteiten in de brede zin van het woord was een gede-
gen partijorganisatie nodig, alsmede een groot ledenbestand. Het leek de regering 
daarom redelijk om de omvang van het ledenbestand van invloed te laten zijn op de 
omvang van de overheidssubsidie.  

Tegelijkertijd achtte zij de verkiezingsuitslag nog altijd bij uitstek de graadmeter 
voor het maatschappelijk draagvlak van een politieke partij. Ook politieke partijen 
met een klein ledenbestand konden wel degelijk de gunst van de kiezer winnen en 
dientengevolge zetels in de Tweede Kamer verkrijgen. De regering had daarom 
besloten de verkiezingsuitslag, uitgedrukt in het aantal behaalde Tweede-Kamerze-
tels, als primaire grondslag voor subsidieverlening te handhaven. Er was voor geko-
zen om de ledentallen en de behaalde kamerzetels te laten meetellen in een verhou-
ding van 1:4. De regering gaf toe dat deze verdeling in zekere zin arbitrair was, maar 
voerde ter rechtvaardiging aan dat zij wel aansloot bij de gedachte dat de stem van de 
kiezer uiteindelijk doorslaggevend is voor het maatschappelijk draagvlak van een 
politieke partij en in het verlengde hiervan het grootste aandeel heeft in het bepalen 
van de hoogte van de overheidssubsidie.823  

De regering verwachtte dat van deze nieuwe grondslag een ‘stimulerende wer-
king’ zou uitgaan, dat wil zeggen: dat de politieke partijen gestimuleerd zouden wor-
den om tot ledenwerving over te gaan.824 Dit lijkt mij geen onredelijke verwachting, 
doch ik plaats wel één kanttekening. In de wet wordt niet gekozen voor een vast 
bedrag per lid van een politieke partij, maar voor een bedrag dat berekend moet 
worden door een vast bedrag te delen door het totaal aantal leden van alle (op grond 
van de wet gesubsidieerde) politieke partijen. Deze systematiek brengt met zich mee 
dat als de politieke partijen erin slagen meer leden aan zich te binden, het bedrag per 
lid afneemt. Dit heeft weer tot gevolg dat de mogelijkheid bestaat dat een politieke 
partij die er op zichzelf in geslaagd is meer nieuwe leden te werven toch minder sub-
sidie dan voorheen krijgt wanneer haar groei is achtergebleven bij die van andere 
politieke partijen. Groei wordt dus niet automatisch beloond met meer subsidie: het 
aantal leden als percentage van het totale aantal leden van alle gesubsidieerde politie-
ke partijen is belangrijker dan het aantal leden als absoluut getal. 
 
Eigenlijk konden alle in de Tweede en Eerste Kamer vertegenwoordigde politieke 
partijen zich wel vinden in de introductie van het ledental als grondslag voor de sub-
sidieverlening. Alleen de LPF – een partij met weinig leden – was hier mordicus 

                                                 

bedrag per lid € 1.933.455 : 318.144 = € 6,07. Tenslotte is per 1 januari 2008 het bedrag per lid 
1.933.455 : 309.429 = € 6,25. Bron voor de ledentallen: http://www.rug.nl/dnpp. 

823 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 8-9; Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 11. 
824 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 5; Handelingen I 2004/05, p. 1442. 
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tegen.825 Wel waren er diverse fracties die vraagtekens plaatsten bij het gewicht dat 
aan de ledentallen ten opzichte van de kamerzetels was toegekend, met andere 
woorden: bij de verhouding 1:4. ChristenUnie en SGP – partijen met naar verhou-
ding veel leden – voelden veel meer voor een verhouding van 1:1, waarbij dus aan de 
ledentallen en de behaalde kamerzetels een even groot gewicht werd toegekend.826 
De regering voelde hier echter niets voor en bleef de mening toegedaan dat de be-
haalde kamerzetels de primaire grondslag voor de subsidieverlening moesten zijn. 
ChristenUnie en SGP probeerden het toen met een amendement dat een verhou-
ding van 1:2 voorstelde, maar trokken dat amendement weer in toen minister Rem-
kes liet doorschemeren dat de verhouding van 1:4 gekozen was ‘om mee te begin-
nen’. Met andere woorden: in de toekomst zou wellicht een andere verhouding wor-
den geïntroduceerd.827 
 
Trok de principiële discussie over de ledentallen als grondslag voor de subsidiever-
lening relatief weinig aandacht, beduidend meer discussie was er over de veel meer 
praktische vraag wanneer iemand nu eigenlijk als lid van een politieke partij kon 
worden beschouwd. Artikel 1 aanhef en sub c Wspp stelt hieraan twee eisen: het lid 
moet vergader- en stemrechten hebben in de vereniging en het lid moet jaarlijks € 12 
of meer aan contributie betalen. 
Bovendien geldt hier artikel 4 lid 1 Wspp: het lidmaatschap dient te blijken uit een 
uitdrukkelijke wilsverklaring van de betrokkene. 

Niet is vereist dat de leden over de Nederlandse nationaliteit of over het (actieve) 
kiesrecht beschikken. Ook niet-Nederlandse partijleden leveren een waardevolle 
bijdrage aan het functioneren van de politieke partijen en bovendien is het uit het 
ledenbestand filteren van deze mensen een complexe en tijdrovende aangelegen-
heid, aldus de regering.828 Voor het lidmaatschap in de zin van de Wet subsidiëring 
politieke partijen moet worden uitgegaan van een volwaardig lidmaatschap, dat voor 
elk lid bepaalde zeggenschapsrechten garandeert. Deze vergader- en stemrechten 
dienen te bestaan uit het hebben van tenminste één stem in de algemene vergadering 
en het hebben van toegang tot deze vergadering om aldaar het stemrecht uit te oefe-
nen.829 Donateurs voldoen (naar alle waarschijnlijkheid) wel aan de contributie-eis, 

                                                 
825 Handelingen II 2004/05, p. 3996. Bij het ledental van de LPF moet gedacht worden aan ca. 4.000 leden 

per 1 januari 2004, 2.111 per 1 januari 2005 en slechts 1.274 per 1 januari 2006 (bron: 
http://www.rug.nl/dnpp). De partij dreigde daarmee onder het wettelijk vereiste van minimaal 1.000 
leden te zakken, met als gevolg dat zij in de toekomst mogelijk niet meer voor subsidiëring in aanmer-
king zou komen (artikel 2 lid 3 Wspp). De LPF verdween overigens na de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 22 november 2006 uit de Tweede Kamer en raakte eind mei 2007 ook haar zetel in de Eerste Ka-
mer kwijt, zodat zij alleen al op die grond elk recht op subsidie verloor. Op 17 augustus 2007 werd 
door een bijzondere ledenvergadering besloten de partij per 1 januari 2008 te ontbinden. 

826 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 6, p. 10. 
827 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 9; Handelingen II 2004/05, p. 3948, 3962 en 3964. 
828 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 9-10; Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 4, p. 6. 
829 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 10. 
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maar hebben geen zeggenschapsrechten en vallen daardoor niet onder artikel 1 
aanhef en sub c Wspp.  

Voor politieke partijen met een federatieve opbouw, waarbij dus diverse vereni-
gingen lid zijn van een landelijke organisatie, geldt dat de leden van de bij de federa-
tie aangesloten verenigingen voor het bepalen van de hoogte van de subsidie worden 
meegeteld, uiteraard voorzover aan de vereisten van artikel 1 aanhef en sub c Wspp 
is voldaan. Dat volgt althans uit de wetsgeschiedenis.830 Het relevante wetsartikel, 
artikel 4 lid 2 Wspp, verwijst echter uitsluitend naar artikel 2 lid 3 Wspp (een poli-
tieke partij dient over tenminste 1.000 leden te beschikken om voor subsidie in 
aanmerking te komen), en niet naar artikel 1 aanhef en sub c en artikel 6 lid 1 sub a 
Wspp. Toch lijkt de wetsgeschiedenis mij in dit geval doorslaggevend. 
 Zoals gezegd dient een lid jaarlijks minimaal € 12,- aan contributie te betalen. Op 
dit punt veranderde er weinig, want reeds het oude artikel 2 lid 3 Wspp stelde als eis 
dat de leden van een politieke partij jaarlijks elk € 11,34 (f 25,-) aan contributie be-
taalden. Het nieuwe bedrag is uitsluitend een afronding van het oude. Uiteraard staat 
het politieke partijen volledig vrij om een hoger bedrag te vragen. Betaalt een lid dit 
hogere bedrag niet volledig, maar betaalt hij wel minstens € 12 per jaar, dan hangt 
het van de statuten van de betrokken politieke partij zelf af of nog van een ‘lid’ in de 
zin van artikel 1 aanhef en sub c Wspp gesproken kan worden. Andersom mag een 
politieke partij ook een lagere contributie aan haar leden in rekening brengen, maar 
dat brengt dan wel met zich mee dat niet van leden in de zin van de wet kan worden 
gesproken.831 Kortom: politieke partijen behouden hun vrijheid om verschillende 
vormen van ‘buitengewone’ lidmaatschappen open te stellen. Gedacht kan worden 
aan een lidmaatschap tegen gereduceerd tarief voor minima of een apart lidmaat-
schap voor sympathisanten die graag de partij steunen maar geen behoefte hebben 
aan zeggenschapsrechten. Al deze leden zijn leden in de zin van het verenigings-
recht. Zij kunnen echter slechts als leden in de zin van artikel 1 aanhef en sub c Wspp 
worden beschouwd wanneer aan alle aldaar vermelde vereisten is voldaan.832 
 Wat betreft de wilsverklaring ex artikel 4 lid 1 Wspp waaruit het lidmaatschap 
van een persoon zou moeten blijken, merkte de regering op dat in de regel uit een 
betalingsafschrift voldoende duidelijk zou blijken dat men instemde met het lid-
maatschap van een politieke partij. De betrokkene diende echter wel zélf zijn contri-
butie te voldoen om aldus van zijn instemming blijk te geven. Hieronder kon volgens 
de regering ook nog wel vallen de voldoening door een daartoe schriftelijk gemach-
tigde derde, maar zeker niet voldoening door een derde zonder meer. Betaling door 
een politieke partij of een andere organisatie was uitgesloten.833 Hierbij vraag ik me 

                                                 
830 Handelingen II 2004/05, p. 3949 en 3963. 
831 Kamerstukken I 2004/05, 29 869, C, p. 5. 
832 Vgl. Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 12; Handelingen I 2004/05, p. 1445. 
833 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 3, p. 10; Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 4, p. 7. Vgl. artikel 2 

lid 2 HR PvdA: “Een nieuw lid verkrijgt actieve en passieve ledenrechten vier weken nadat zijn contri-
butiebetaling of de machtiging tot het voldoen van de contributie in het bezit van het partijbestuur is. 
Hij/zij moet daartoe persoonlijk opdracht hebben gegeven.” 
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af of betaling door een politieke partij überhaupt mogelijk is. De partij betaalt im-
mers aan zichzelf, waardoor in haar vermogen geen wijzigingen optreden. Dat kan 
mijns inziens niet als ‘betaling’ worden gekwalificeerd: het komt neer op het wegge-
ven van een gratis lidmaatschap. Zelfs als betaling van de contributie door een poli-
tieke partij mogelijk zou zijn, lijkt het mij weinig voordelig wanneer politieke partij-
en de contributie van (een deel van) hun leden gaan betalen. Dat levert relatief wei-
nig op – bij de huidige ledentallen ca. € 6,25 per lid, maar dit bedrag wordt lager 
naarmate de ledentallen stijgen – en kost een hoop, namelijk minimaal € 12 per jaar. 
 Dat brengt ons bij het laatste aspect: hoe wordt gecontroleerd of de wet op dit 
punt wordt nageleefd? Een enkele partij vreesde voor een toenemende bureaucratie, 
een toenemende administratieve lastendruk op politieke partijen en ‘creatief boek-
houden’, daarin resulterend dat ledentallen worden opgeschroefd of anderszins 
worden gemanipuleerd.834 De regering was op dit punt echter optimistisch: na de 
inwerkingtreding van de wet zouden de administratieve lasten nagenoeg ongewij-
zigd blijven, aangezien de wijze van verantwoording niet veranderde. Ook onder de 
‘oude’ wet dienden de accountants immers het ledental van de politieke partijen te 
controleren (artikel 11 lid 2 Wspp) en waren de politieke partijen zelf verplicht om 
in hun financiële verslag opgave te doen van het aantal leden dat zij hadden (artikel 
10 lid 4 Wspp).  

Onder de ‘nieuwe’ wet veranderde dit in zoverre, dat de accountant thans het 
precieze aantal leden diende vast te stellen en niet kon volstaan met de constatering 
dat dit boven de vereiste 1.000 leden lag (artikel 2 lid 3 Wspp). Hoewel dit nogal een 
belangrijk verschil lijkt te zijn, ging het volgens de regering om ‘eenzelfde handeling’ 
voor de accountants. Aan de hand van de door de accountant afgegeven verklaring 
zou vervolgens een controle door de accountantsdienst van het ministerie plaatsvin-
den. Bij de controle van de opgegeven ledentallen zou gelden dat een afwijking van 
het opgegeven ledental niet meer dan 5% mocht bedragen.835 Volgens de regering 
zouden bij deze methode ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ gevallen 
van creatief boekhouden aan het licht komen. Dat zou er tevens toe leiden dat de 
accountant bij twijfel over de juistheid van de ledentallen geen goedkeurende verkla-

                                                 
834 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 6, p. 9. 
835 Zie ook artikel 3 van de Regeling subsidiëring politieke partijen (Stcrt. 1999, 141, p. 17), vastgesteld op 

grond van de artikelen 8 en 11 Wspp: 
 1. Het onderzoek naar de juistheid van de opgegeven ledentallen van de politieke partij of de politieke 

jongerenorganisatie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet geschiedt volgens een hoofdzakelijk 
systeemgerichte of een hoofdzakelijk gegevensgerichte benadering. 

 2. Indien een hoofdzakelijk systeemgerichte benadering wordt gevolgd, wordt door de accountant de 
deugdelijkheid van de organisatie van het bijhouden van de ledenadministratie onderzocht en getoetst 
met behulp van systeemtests. Het onderzoek betreft onder meer de beheershandelingen gericht op het 
bijhouden van de administratie en de daarbij gehanteerde functiescheidingen. De omvang van de sys-
teemtests bedragen voor zowel de leden van de politieke partij als voor de politieke jongerenorganisa-
tie ten minste 20 waarnemingen per beheershandeling. 

 3. Indien een hoofdzakelijk gegevensgerichte benadering wordt gevolgd, wordt een nauwkeurigheid 
van 5 procent gehanteerd. 
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ring zou afgeven.836 De praktijk zal moeten uitwijzen of het optimisme van de rege-
ring terecht is. Opvallend is wel dat er geen sancties staan op ‘creatief boekhouden’. 
Weigert de accountant een goedkeurende verklaring af te geven, of komen later 
onregelmatigheden aan het licht, dan lijkt – los van eventuele strafrechtelijke kanten 
van de zaak – de terugvordering van ten onrechte verstrekte subsidie de enige moge-
lijke maatregel te zijn. 
 
III.7.5  Subsidiëring van lokale politieke partijen 

 
Een andere belangrijke kwestie, die niet door het wetsvoorstel bestreken werd, maar 
tijdens de behandeling daarvan wél uitgebreid aan de orde kwam, was de positie van 
en de steunverlening aan lokale politieke partijen.837 Eigenlijk speelden hier twee 
verwante kwesties: subsidieverlening aan lokale politieke partijen zélf en subsidie-
verlening aan landelijke koepels waarin diverse lokale politieke partijen zich hadden 
verenigd. Met betrekking tot het subsidiëren van lokale politieke partijen zelf ant-
woordde de regering dat zij niet het voornemen had op enigerlei wijze subsidie aan 
lokale politieke partijen te gaan verstrekken. Zij had reeds eerder aangegeven dat 
dergelijke politieke partijen zeker een volwaardig onderdeel van het democratisch 
bestel vormen, maar dat dit niet met zich meebracht dat er in financiële zin enige 
rijksverantwoordelijkheid voor hun functioneren bestond.838 De verantwoordelijk-
heid lag bij de lokale overheden zelf, omdat, zoals minister Remkes het stellig formu-
leerde: 
 

“ik niet een rijksverantwoordelijkheid zie voor de ondersteuning van Met 
Winsum Vooruit of Lokaal Belang Tytsjerksteradiel. Dat is echt een lokale ver-
antwoordelijkheid.”839 

 
Kortom: uit de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk en de lokale overhe-
den vloeide logischerwijs voort dat het Rijk zorg droeg voor de subsidiëring van in 

                                                 
836 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 12. 
837 Hiervoor is reeds gememoreerd dat sommige kamerleden ook alvast de regelgeving over giften aan 

politieke partijen wensten aan te scherpen. Zie noot 781. Een andere kwestie die aan de orde kwam 
was de positie van de politieke jongerenorganisaties. De verhoging van de subsidiebedragen kwam 
uitsluitend ten goede aan het algemene, vrij besteedbare gedeelte van de subsidie en aan het voor de 
politiek-wetenschappelijke instituten geoormerkte gedeelte. Een amendement om ook de jongeren-
organisaties een extraatje te geven, ten koste van het algemene deel, haalde het niet. Dit amendement 
was vooral ingegeven door de komst van twee nieuwe politieke jongerenorganisaties: Rood (gelieerd 
aan de SP) en de Jonge Fortuynisten (gelieerd aan de LPF). Omdat de subsidie voor alle jongerenorga-
nisaties in totaal is gemaximeerd (zie artikel 6 lid 2 Wspp), daalde het subsidiebedrag per politieke jon-
gerenorganisatie als gevolg van de intrede van deze nieuwkomers. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer vond evenwel, in navolging van de minister, dat de jongerenorganisaties al genoeg subsidie 
kregen. Ook een amendement om aan de ledentallen van de jongerenorganisaties een groter gewicht 
toe te kennen, sneuvelde. Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 11-12. 

838 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 9-10. 
839 Handelingen II 2004/05, p. 3960. 
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het parlement vertegenwoordigde politieke partijen, terwijl de zorg voor de subsidi-
ering van lokale politieke partijen een lokale aangelegenheid was.840 De regering 
achtte het in dat verband niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel wanneer een lokale 
overheid zou besluiten uitsluitend subsidie toe te kennen aan de lokale partijen, 
waarbij dus de landelijk georganiseerde, maar eveneens in de gemeenteraad verte-
genwoordigde partijen werden overgeslagen. De objectieve rechtvaardiging voor 
deze ongelijke behandeling was dan gelegen in het feit dat de landelijke partijen al op 
grond van de Wet subsidiëring politieke partijen gesubsidieerd werden.841 Dit alles 
moge juist zijn, maar het is natuurlijk wel de vraag of een gemeenteraad (lees: de 
daarin vertegenwoordigde politieke partijen) ooit zal instemmen met een verorde-
ning die erop neerkomt dat slechts één of twee in diezelfde raad vertegenwoordigde 
partijen voor subsidie in aanmerking komen, en alle overige niet.842 

Daarnaast zag de regering allerhande praktische bezwaren tegen subsidieverle-
ning door het Rijk aan lokale politieke partijen: onder de huidige Wet subsidiëring 
politieke partijen onderhield de minister van Binnenlandse Zaken een subsidierela-
tie met een tiental politieke partijen. Dat was nog overzichtelijk en werkbaar. Zou de 
subsidiëring van alle lokale politieke partijen nu ook een rijksverantwoordelijkheid 
worden, dan zou dat betekenen dat in principe een subsidierelatie met enkele hon-
derden politieke partijen moest worden aangegaan. Dat zou tot een enorme bureau-
cratische belasting van het ministerie leiden, omdat dan honderden aanvragen moes-
ten worden behandeld en ook de verantwoording van de besteding van de gelden 
door alle politieke partijen moest worden gecontroleerd.843 
 
Van de zijde van PvdA en CDA kwam de nodige kritiek op de opstelling van de rege-
ring. De PvdA wees erop dat de verhoging van de subsidiebedragen ook ten goede 
zou komen aan de lokale afdelingen van de landelijk georganiseerde politieke partij-
en, terwijl uitsluitend lokaal actieve partijen met lege handen bleven. En dat terwijl 
de lokale partijen gezamenlijk goed waren voor 24% van de stemmen bij de gemeen-
teraadsverkiezingen. De minister diende dan ook wel degelijk de mogelijkheid van 
landelijke steun voor lokale partijen open te houden en te onderzoeken, een betoog 
waarbij de fractie van het CDA zich van harte aansloot.844 Deze betogen leidden 
vervolgens tot de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Dubbelboer, waarin 
de regering werd verzocht te onderzoeken op welke wijze steun van de rijksoverheid 
voor landelijke koepels van lokale politieke partijen geregeld kon worden.845 De steun 
zou dus verstrekt moeten worden aan koepels, niet aan de lokale politieke partijen 
zelf. Bij een koepel moet gedacht worden aan een organisatie als de Vereniging van 

                                                 
840 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 16, p. 2. 
841 Kamerstukken I 2004/05, 29 869, B, p. 2; Kamerstukken I 2004/05, 29 869, C, p. 5; Kamerstukken II 

2004/05, 29 869, nr. 16, p. 3. 
842 Vgl. Handelingen I 2004/05, p. 1430. 
843 Kamerstukken I 2004/05, 29 869, C, p. 6; Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 16, p. 2. 
844 Handelingen II 2004/05, p. 3951-3953. 
845 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 14; Handelingen II 2004/05, p. 3964-3965. 
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Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG), waarbij zo’n 200 lokale politieke partij-
en zijn aangesloten.846 
 Ook voor deze constructie voelde de regering niet veel. Minister Remkes gaf aan 
het zeer onjuist te vinden om alleen die lokale partijen te steunen die zich hadden 
aangesloten bij een koepel. Dat was dus, met andere woorden, in strijd met het ge-
lijkheidsbeginsel. Daarnaast vroeg de bewindsman zich af wat nu eigenlijk een ‘koe-
pel’ was. Kon een verzameling van twee of drie lokale politieke partijen ook als koe-
pel worden aangemerkt? In elk geval was het volgens de bewindsman duidelijk dat 
een koepel moest worden beschouwd als een belangenvereniging voor politieke 
partijen met uiteenlopende achtergronden die dan ook een andere rol vervulde dan 
een klassieke politieke partij. Alles afwegend kwam de minister tot de conclusie dat 
ook op dit punt geen enkele verantwoordelijkheid voor het Rijk bestond.847 
 
III.7.6 Evaluatie 

 
De Wet van 30 juni 2005 heeft, zoals de volledige naam ervan ook aangeeft, drie 
wijzigingen in de Wet subsidiëring politieke partijen bewerkstelligd, te weten een 
verhoging van de subsidiebedragen, een verbreding van de subsidiabele doelen en 
een aanpassing van de subsidiegrondslag. Met de laatste twee wijzigingen kan ik 
grotendeels instemmen, met de eerste wijziging vooralsnog niet. Ik schaar mij in het 
kamp van de Raad van State en enige kamerfracties die stelden dat een overtuigende 
motivering waarom deze verhoging noodzakelijk was, simpelweg ontbrak. Het lijkt 
er toch sterk op dat met name de klachten van de diverse partijvoorzitters over de 
financiële malaise bij hun respectievelijke partijen ervoor gezorgd hebben dat ‘hun’ 
ministers, staatssecretarissen en kamerleden met de verhoging van het subsidiebud-
get hebben ingestemd. Hier wreekt zich dus het feit dat de subsidies uiteindelijk 
worden vastgesteld door personen die zelf nauwe banden met de begunstigden van 
de subsidies hebben.  

Daarmee is niet gezegd dat de besproken verhoging per definitie onterecht is, 
maar wel dat zij beter onderbouwd had moeten worden, vooral gelet op de vele 
vragen die er te beantwoorden waren. Inderdaad: wanneer is de grens van de over-
heidsbijdrage bereikt? Natuurlijk is dit moeilijk met grote precisie aan te geven. Niet-
temin dient, nu de overheidsbijdrage in de totale inkomsten van de politieke partijen 
gestaag blijft stijgen, de vraag des te luider en indringender gesteld te worden. Elzin-

                                                 
846 Zie voor deze vereniging www.vppg.nl. De VPPG had in 2001 reeds geprobeerd om subsidie van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken te verkrijgen. Dat kon uiteraard niet op grond van de Wet subsidi-
ering politieke partijen: de vereniging is geen ‘politieke partij’ in de zin van artikel 1 aanhef en sub b 
Wspp en beschikt niet over kamerzetels (artikel 2 lid 1 Wspp). De voor subsidieverlening vereiste wet-
telijke grondslag ontbrak ook overigens (artikel 4:23 Awb), terwijl van een ‘incidenteel geval’ (artikel 
4:23 lid 3 sub d Awb) niet gesproken kon worden. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dan 
ook dat de minister van Binnenlandse Zaken terecht de aanvraag had afgewezen (ABRvS 18 juni 
2003, AB 2003, 368). Zie ook ABRvS 16 augustus 2006, LJN AY6308. 

847 Handelingen II 2004/05, p. 3968; Kamerstukken I 2004/05, 29 869, C, p. 6-7; Kamerstukken II 2004/05, 
29 869, nr. 16, p. 3. 
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ga concludeerde in 2004 dat het aandeel van de overheidssubsidie in de totale in-
komsten van de Nederlandse politieke partijen zo’n 50% bedroeg voor alle partijen 
gezamenlijk.848 Daarbij moet wel worden aangetekend dat hij de fiscale aftrekbaar-
heid van giften aan politieke partijen meetelde als overheidssteun, zodat het percen-
tage subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen wat lager zal lig-
gen.849  

Aan de hand van de subsidieoverzichten die de minister van Binnenlandse Zaken 
jaarlijks naar de beide Kamers stuurt en de financiële jaarverslagen van de politieke 
partijen heb ik geprobeerd een schatting te maken van het afhankelijkheidspercenta-
ge voor de jaren 2002-2006. Deze zijn weergegeven in de onderstaande tabel. En 
hoewel ik met nadruk moet zeggen dat het om schattingen gaat, geven deze cijfers 
redelijk de ontwikkeling van het aandeel overheidssubsidie in de totale inkomsten 
van de partijen weer, ook al zijn de weergegeven percentages soms wellicht enige 
procenten te hoog of te laag. Uit de tabel blijkt dat het aandeel van subsidie in de 
totale inkomsten bij de meeste politieke partijen nog onder de 50% ligt. Bij de PvdA 
kruipt het afhankelijkheidspercentage wel naar de 40%, bij D66 een aantal keer zelfs 
over de 40%, terwijl het CDA inmiddels ferm in de “40% en hoger” zone zit. Bij de 
VVD is in 2004 de 50% mogelijk al overstegen. Voor die laatste partij geldt echter 
dat zij in 2005 en 2006 weer redelijk ver onder de 50% zat. In het laatste jaar werden 
gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden en 
dat leverde de partij bijna 2 miljoen euro aan giften op. Daardoor zakte het aandeel 
van de overheidssubsidie weer aanzienlijk. Alleen bij GroenLinks, SP en Christen-
Unie lijkt het percentage overheidssubsidie nog relatief laag te zijn.850 Daarbij moet 
wel worden opgemerkt dat de onderstaande tabel alleen betrekking heeft op de sub-
sidie die partijen ingevolge de Wet subsidiëring politieke partijen ontvangen. Het 
fiscale voordeel voor partijen als gevolg van de aftrekbaarheid van giften (inclusief 
afdrachten) aan partijen is niet meegerekend, terwijl afdrachten van politieke functi-
onarissen bij met name de eerste twee partijen erg belangrijk zijn.851 De LPF werd 
vanaf 2003 tot in haar nadagen852 bijna volledig uit overheidssubsidies gefinancierd 
en vormt daarmee een rara avis. 
 

                                                 
848 Elzinga 2004, p. 18. 
849 Zie voor de fiscale aftrekbaarheid van giften paragraaf IV.3. 
850 Zie voor wat betreft de SP echter ook noot 755.  
851 Zie paragraaf IV.3 en V.3. 
852 De partij is per 1 januari 2008 opgeheven. 
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Tabel I: schatting van het aandeel van de overheidssubsidie op grond van de Wspp in de totale 

inkomsten van enkele Nederlandse politieke partijen. 

 
Partij Jaar Subsidie853 Totale  

inkomsten854 
Aandeel subsidie 

CDA 2002 1.824.692 6.603.674 27,6% 

 2003 2.354.372 7.164.502 32,7% 

 2004 3.621.538 8.085.778 44,8% 

 2005 3.641.772 8.967.115 40,6% 

 2006 3.761.816 8.492.474 44,3% 

     

PvdA 2002 2.162.854 7.236.627 29,9% 

 2003 1.945.040 7.551.844 25,8% 

 2004 3.481.695 8.948.433 38,9% 

 2005 3.515.716 9.032.431 38,9% 

 2006 3.667.250 9.401.447 39,0% 

     

VVD 2002 1.909.477 4.823.744 39,6% 

 2003 1.583.104 3.978.421 39,8% 

 2004 2.452.485 4.657.847 52,7% 

 2005 2.331.786 6.270.477 37,2% 

 2006 2.502.640 7.208.958 31,6% 

     

D66 2002 827.305 1.759.717 47,0% 

 2003 580.453 1.501.060 38,7% 

 2004 797.267 1.772.642 45,0% 

                                                 
853 Gegevens ontleend aan de overzichten die de minister van Binnenlandse Zaken jaarlijks aan de Staten-

Generaal stuurt op grond van artikel 17 Wspp. 
854 Ontleend aan de beschikbare financiële jaarverslagen van de politieke partijen. De in deze verslagen 

genoemde subsidiebedragen waren vaak lager en soms zelfs hoger (!) dan de bedragen vermeld in de 
overzichten van de minister van Binnenlandse Zaken (zie de vorige noot). Vermoedelijk zijn soms de 
doeluitkeringen ten behoeve van de wetenschappelijke instituten en de jongerenorganisaties niet mee-
gerekend, terwijl bij een partij als de SP juist zaken worden meegerekend die eigenlijk geen subsidie 
voor partijen zijn. Daarom heb ik de totale inkomsten uit de verslagen niet letterlijk overgenomen, 
maar opnieuw berekend aan de hand van de subsidieoverzichten genoemd in de vorige noot. Deze 
methode is verre van perfect, aangezien bijvoorbeeld bij sommige partijen de inkomsten van de we-
tenschappelijke instituten en de jongerenorganisaties niet zijn meegerekend. Daarbij moet men echter 
wel bedenken dat deze inkomsten voor het grootste gedeelte afkomstig zijn uit overheidssubsidies (het 
geoormerkte deel van de Wspp-subsidie) en uit bijdragen van de partij zelf. De bijdragen die politieke 
jongerenorganisaties uit contributies krijgen, zijn bescheiden, en hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld gif-
ten aan wetenschappelijke instituten. Bovendien is in de tabel ook een deel van de financiële over-
heidsondersteuning van partijen niet meegenomen, te weten de overheidsbijdrage in de giften aan par-
tijen op grond van de belastingwetgeving (zie paragraaf IV.3). De uiteindelijke percentages blijven 
schattingen, maar zijn zeker niet volstrekt waardeloos. Het werkelijke afhankelijkheidspercentage ligt 
hooguit een paar procenten hoger of lager. 
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 2005 792.917 2.176.989 36,4% 

 2006 834.813 2.261.500 36,9% 

     

GroenLinks 2002 766.120 - - 

 2003 700.346 3.524.793 19,9% 

 2004 946.925 4.122.002 23,0% 

 2005 957.237 4.322.930 22,1% 

 2006 1.008.608 4.398.548 22,9% 

     

SP855 2002 489.997 4.570.997 10,7% 

 2003 638.966 4.429.646 14,4% 

 2004 1.161.296 5.010.796 23,2% 

 2005 1.239.727 4.899.627 25,3% 

 2006 1.304.141 5.801.241 22,5% 

     

ChristenUnie 2002 313.339 1.601.957 19,6% 

 2003 453.187 1.876.716 24,1% 

 2004 700.848 2.086.742 33,6% 

 2005 704.947 2.344.371 30,1% 

 2006 775.734 2.702.198 28,7% 

     

SGP856 2002 556.179 1.234.270 45,1% 

 2003 540.930 1.212.995 44,6% 

 2004 781.662 1.478.116 52,9% 

 2005 784.550 1.528.046 51,3% 

 2006 787.602 1.858.255 42,4% 

 
 

    

                                                 
855 Opvallend bij deze partij is dat zij in haar financiële verslagen aanzienlijk hogere bedragen aan subsidie 

opgeeft dan in de verslagen van de minister van Binnenlandse Zaken genoemd worden. Reeds eerder 
(zie noot 755) is erop gewezen dat de SP ook secretariaatsvergoedingen vanuit de EU, alsmede frac-
tievergoedingen voor provinciale en lokale fracties aanmerkt als subsidie aan de partij, terwijl het hier 
gaat om geld dat voor de fractie bestemd is, en niet voor de partij. Vermoedelijk is dat in de door mij 
gebruikte verslagen ook gebeurd. Ik ben uitgegaan van de gegevens van de minister en kom dan ook 
tot lagere percentages dan de partij zelf (deze kwam voor de jaren 2003 en 2004 op 33%, op 45% voor 
2005 en 41% voor 2006). Echter, nogmaals zij vermeld dat de SP sterk profiteert van de fiscale aftrek-
baarheid van de afdrachten van haar politieke functionarissen (zie vooral paragraaf IV.3). 

856 Als gevolg van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 
2005, 398) raakte de SGP haar jaarlijkse subsidie kwijt. Zie voor de genoemde rechterlijke uitspraak 
en de lange nasleep daarvan paragraaf III.4.12. De SGP wist het verlies aan subsidie in 2006 te com-
penseren met zeer veel extra inkomsten uit giften. Daardoor valt het percentage van de subsidie in de 
totale inkomsten voor dat jaar stukken lager uit. Na ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35 heeft de 
partij weer recht op subsidie, óók voor het jaar 2006. 

231



OVERHEIDSSUBSIDIËRING VAN POLITIEKE PARTIJEN DEEL II: DIRECTE SUBSIDIËRING 

LPF 2002 556.648 - - 

 2003 614.856 891.352 69,0% 

 2004 708.132857 886.661 79,9% 

 2005 705.011 822.308 85,7% 

 2006 804.357 831.363 96,8% 
 
Mijns inziens is het nodig dat bij een volgende wetswijziging op het punt van het 
afhankelijkheidspercentage knopen worden doorgehakt. Herhaald zij dat de stelling 
mij verdedigbaar lijkt dat het onwenselijk is wanneer het grootste deel van de in-
komsten van een politieke partij uit subsidies bestaat. Dat het aandeel van de over-
heidssubsidie in de totale inkomsten van een politieke partij niet groter mag zijn dan 
50%, is daarom een bepaling die wat mij betreft in de Wet subsidiëring politieke 
partijen zou moeten worden opgenomen en mijns inziens het beste strookt met het 
financiële onafhankelijkheidsbeginsel. Deze stelling zal in het slothoofdstuk verder 
worden uitgewerkt. 

Tevens kan de vraag gesteld worden of de procedure tot wijziging van de Wet 
subsidiëring politieke partijen niet verzwaard zou moeten worden. Reeds eerder is 
de suggestie ter sprake gekomen om een grondwettelijke regeling conform de bij-
zondere procedure van artikel 63 Grondwet te treffen.858 Op grond van deze bepa-
ling kan een wetsvoorstel betreffende geldelijke voorzieningen ten behoeve van 
kamerleden en gewezen kamerleden en van hun nabestaanden door beide Kamers 
alleen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen worden 
aangenomen. Eenzelfde bepaling zou kunnen worden ingevoegd voor geldelijke 
voorzieningen ten behoeve van politieke partijen. 

Ik heb echter zo mijn twijfels of dit wel een goede oplossing is. In de eerste plaats 
zal het heel wat voeten in de aarde hebben om een dergelijke bepaling in de Grond-
wet te krijgen. Grondwetsherzieningen zijn in Nederland immers vaak moeizame en 
langdurige processen. In de tweede plaats zal de verzwaarde procedure in elk geval 
in de eerste jaren na haar invoering waarschijnlijk nauwelijks als verzwaard aanvoe-
len. Alle verhogingen van het subsidiebudget zijn tot nog toe aangenomen met een 
meerderheid die veel groter is dan twee derden van het aantal uitgebrachte stem-
men. Ik verwacht dan ook dat het effect van het vereisen van een tweederde meer-
derheid voorlopig klein zal zijn. Van een grondwettelijke bepaling over partijsubsi-
diëring zal de eerste tijd voornamelijk een symbolische werking uitgaan, en boven-
dien een tamelijk merkwaardige als de Grondwet verder met geen woord van poli-
tieke partijen en hun rol in de parlementaire democratie rept. Het is natuurlijk moge-
lijk dat dit op den duur anders wordt en de voorgestelde bepaling daadwerkelijk 
‘tanden’ krijgt. Ik ben dan ook zeker geen verklaard tegenstander van het vereisen 
van een meerderheid van twee derden bij subsidiebeslissingen. Het is echter wel zo 

                                                 
857 Ontleend aan de jaarrekening 2005. In het subsidieoverzicht van de minister van Binnenlandse Zaken 

over 2004 is geen bedrag voor de LPF opgenomen. Dat was het gevolg van het feit dat de controle 
door de accountantsdienst nog niet was afgerond. 

858 Zie paragraaf III.4.5. 
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dat ik geen reden zie aan een grondwetsherziening prioriteit te geven. Daarvoor is 
het rendement van zo’n herziening voorlopig te laag. 

Gelet op het voorgaande zie ik meer in het zo snel mogelijk introduceren van een 
bepaling in de Wet subsidiëring politieke partijen die voorschrijft dat een verande-
ring van de subsidiebedragen slechts kan plaatsvinden nadat de minister van Binnen-
landse Zaken daarover advies heeft ingewonnen bij een onafhankelijke instantie. 
Deze instantie dient dan te adviseren over de vraag of verhoging (of eventueel verla-
ging) van de subsidiebedragen noodzakelijk en wenselijk is. Het advies in dezen zou 
zo concreet mogelijk moeten zijn: als zij van mening is dat de subsidie verhoogd 
moet worden, dan dient de onafhankelijke instantie concrete bedragen of percenta-
ges te noemen en deze te motiveren. Om een goede oordeelsvorming en motivering 
mogelijk te maken, is het aan te raden dat zij de beschikking krijgt over de nodige 
actuele financiële gegevens van de politieke partijen. Deze gegevens – men denke 
aan gegevens betreffende inkomsten uit contributies, afdrachten, giften, maar ook 
betreffende uitgaven en vermogen – zouden vervolgens tegelijk met het advies 
openbaar gemaakt moeten worden, zodat ook de in partijfinanciering geïnteresseer-
de burger er kennis van kan nemen. Die Kiesraad lijkt mij een zeer geschikte instan-
tie te zijn om de taak van onafhankelijke advisering inzake subsidieverhogingen op 
zich te nemen.859 Hij kan ook meer in het algemeen over wijzigingen van de Wet 
subsidiëring politieke partijen adviseren. 
 
Dat de activiteiten waaraan de subsidie besteed mag worden aanzienlijk zijn uitge-
breid, is een wijziging die ik volledig ondersteun en die volledig strookt met het in-
houdelijke onafhankelijkheidsbeginsel. Met deze wijziging zijn een aantal kernactivi-
teiten van politieke partijen, zoals het communiceren met en het bij de politiek be-
trekken van de potentieel geïnteresseerde burger, het rekruteren van politieke 
ambtsdragers en het verrichten van activiteiten in het kader van verkiezingscampag-
nes, subsidiabel geworden. De uitbreiding van de subsidiabele activiteiten heeft 
bewerkstelligd dat een merkwaardige tweeslachtigheid uit de Wet subsidiëring poli-
tieke partijen is verdwenen. Vóór de wijziging had het er gelet op de gekozen subsi-
diegrondslag (het aantal behaalde kamerzetels) sterk de schijn van dat een politieke 
partij vooral een kiesvereniging was die wegens haar belang voor en succes bij de 
verkiezingen financiële steun verdiende. Tegelijkertijd moest geconstateerd worden 
dat de activiteiten waaraan de subsidie besteed mocht worden eerder suggereerden 
dat een politieke partij een maatschappelijke organisatie is die voornamelijk actief is 
voor haar leden. Immers, voorheen waren uitsluitend activiteiten als informatie-
voorziening aan leden, vorming en scholing, jongerenwerk en politiek-wetenschap-
pelijk werk subsidiabel, kortom: activiteiten waarvan in de eerste plaats de bij de 
partij zelf aangeslotenen zullen hebben geprofiteerd. Kerntaken, behorende bij de 
rol van de politieke partij als kiesvereniging met een gerichtheid op een electoraat 

                                                 
859 Het verdient dan mijns inziens wel aanbeveling om aan artikel A 2 Kieswet een vierde lid toe te voe-

gen, waarin bepaald wordt dat bij de wet ook andere taken aan de Kiesraad kunnen worden opgedra-
gen. Die andere taken kunnen dan in de Wet subsidiëring politieke partijen worden vastgelegd. 
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dat veel breder is dan alleen de vaste aanhang, waren bewust niet subsidiabel ge-
maakt. Deze plooi is met de in deze paragraaf besproken wetswijziging mooi glad-
gestreken.  

Overigens is het volkomen terecht dat alleen activiteiten van de politieke partij 
die bij haar functioneren als politieke partij behoren, subsidiabel zijn geacht. Het lijkt 
mij niet juist dat de wet zou toestaan dat subsidies door politieke partijen mogen 
worden aangewend om door middel van slim beleggen een aardig kapitaaltje bij 
elkaar te sparen (of om door middel van slecht beleggen een aardig bedrag kwijt te 
raken). Daarbij is geen enkel algemeen democratisch belang betrokken. Volledig 
onbegrensde bestedingsvrijheid dient dus van de hand gewezen te worden. In dat 
licht is het toe te juichen dat de Wet subsidiëring politieke partijen vasthoudt aan een 
opsomming van subsidiabele activiteiten in de wet zelf, opdat de politieke partijen 
bij het afleggen van rekening en verantwoording ook duidelijk aangeven voor welke 
doeleinden de subsidies zijn aangewend. Een geheel andere kwestie is of het partijen 
moet worden toegestaan de subsidie te gebruiken om financiële reserves op te bou-
wen, bijvoorbeeld voor het verkiezingsfonds of voor ‘groot onderhoud’ aan het 
partijkantoor. De wet staat dat op dit moment niet toe. Hoewel het mij niet strikt 
noodzakelijk lijkt hierin verandering te brengen, ben ik er ook geen principieel te-
genstander van, zolang althans de reserves maar niet te groot worden. De subsidie is 
immers in de eerste plaats bedoeld om activiteiten te ontplooien. 
 
Ook de keuze voor het ledental van een politieke partij als (secundaire) grondslag 
voor de berekening van de subsidie, is een wijziging die steun verdient. Met deze 
wijziging wordt geaccentueerd dat de meeste politieke partijen nog steeds maat-
schappelijke organisaties met een vaste achterban zijn (en dus niet alleen maar ver-
kiezingsmachines) en dat het ook belangrijk gevonden wordt dat zij dat zijn. Leden 
zijn immers nog altijd een belangrijke bron van inkomsten voor politieke partijen en 
daarnaast houden zij de partij inhoudelijk scherp en vormen zij de potentiële politie-
ke ambtsdragers. Anderzijds wordt met het aanwijzen van de ledentallen als subsi-
diegrondslag mogelijk een stimulans gegeven om tot ledenwerving over te gaan.860 
 Ook vanuit een ander oogpunt is de wijziging van de subsidiegrondslag toe te 
juichen. In paragraaf III.4.12 heb ik reeds de vraag opgeworpen of de wetgever poli-
tieke partijen wel in een bepaalde organisatievorm moet dwingen. “Waarom zou de 
wetgever politiek bewuste burgers niet vrijlaten in de keuze voor een organisatie-
vorm die het beste bij hun idealen en ambities past?”, zo stelde ik. Zowel het stellen 
van de verenigingseis als de bepaling dat politieke partijen tenminste 1.000 leden 
moeten hebben om voor subsidiëring in aanmerking te komen, leken mij in het licht 
van het beginsel van gelijke kansen niet juist. Ook politieke partijen die niet aan deze 
beide eisen voldoen, slagen er immers in om zetels in de Tweede of Eerste Kamer te 

                                                 
860 Ook het feit dat het werven van leden thans subsidiabel is (artikel 5 sub g Wspp) kan ertoe leiden dat 

politieke partijen meer activiteiten op dit terrein gaan ontplooien. Gewezen zij evenwel op de eerder 
geconstateerde merkwaardigheid dat een toename van het aantal partijleden tot gevolg heeft dat het 
bedrag per lid afneemt. 
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behalen en blijken daarmee op z’n minst in staat om hun selectiefunctie te vervullen. 
Op deze grond heb ik betoogd dat dergelijke politieke partijen niet van iedere vorm 
van subsidiëring mogen worden uitgesloten, zeker niet wanneer men in ogen-
schouw neemt dat zij op grond van de Mediawet wel aanspraak kunnen maken op 
zendtijd voor politieke partijen. 
 De keuze voor het ledental van een politieke partij als tweede grondslag voor de 
berekening van de subsidie maakt het mogelijk te differentiëren tussen ‘klassieke’ 
politieke partijen en politieke partijen die zich anders georganiseerd hebben. De 
eerstgenoemde partijen zijn dan verenigingen met leden die zowel op grond van het 
aantal door hen behaalde kamerzetels als op grond van hun ledental gesubsidieerd 
worden. De tweede categorie partijen kan uitsluitend subsidie krijgen op basis van 
het aantal kamerzetels dat zij heeft veroverd. Op deze manier kan enerzijds voorop 
blijven staan dat de ledenpartijen de meest wenselijke organisatievorm zijn, terwijl 
tegelijkertijd anders georganiseerde partijen niet geheel van subsidie verstoken blij-
ven. Die laatste situatie lijkt mij zoals gezegd uiterst problematisch in het licht van 
het beginsel van gelijke kansen. De situatie waarin dergelijke partijen wel subsidie, 
maar niet de volledige subsidie kunnen krijgen is dan mijns inziens een stuk bevredi-
gender. 
  
Een bepaalde minimale bijdrage van ieder partijlid is goed te verdedigen, zeker wan-
neer men de opvatting huldigt dat een politieke partij nog steeds in de eerste plaats 
een maatschappelijke organisatie is met een achterban die de primaire verantwoor-
delijkheid voor de financiering draagt. Van een partijlid mag dan verwacht worden 
dat hij een bepaald financieel offer voor de partij van zijn keuze brengt. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat politieke partijen geenszins verplicht zijn om aan ieder par-
tijlid een contributieverplichting van € 12,- of meer op te leggen. Zij behouden de 
volledige vrijheid om lidmaatschappen open te stellen tegen gereduceerd tarief en 
kunnen zelfs mensen gratis en voor niets lid maken. Deze leden zijn in een dergelijk 
geval alleen geen ‘leden’ in de zin van de Wet subsidiëring politieke partijen en zijn 
dus niet van invloed op de hoogte van de subsidie.  

Op in elk geval één punt is de ledengrondslag mijns inziens nog voor verbetering 
vatbaar. Voor ieder partijlid zou de politieke partij een vast, in de wet vastgelegd 
bedrag aan subsidie van de overheid moeten krijgen, en dus niet langer een bedrag 
dat gevonden moet worden door een in de wet genoemd bedrag te delen door het 
totaal aantal leden van alle gesubsidieerde politieke partijen, zoals nu het geval is. 
Dat laatste moge op grond van budgettaire overwegingen aantrekkelijk zijn, maar 
een in de wet neergelegd vast bedrag per lid komt principiëler en minder arbitrair 
over en voorkomt bovendien dat het bedrag per lid kleiner wordt wanneer het aantal 
leden groeit (wat juist de bedoeling is). 

Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet gerechtvaardigd om in de verhou-
ding ledental-zeteltal het zwaartepunt bij de berekening van de subsidiebedragen zo 
overduidelijk bij het zeteltal te leggen. De verkiezingsuitslag is immers een moment-
opname die zeker niet voor de gehele tijd tot aan de volgende verkiezingen represen-
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tatief is. Kiezers zien zichzelf allang niet meer als levenslang aanhanger van één 
bepaalde politieke partij, stemmen bij de volgende verkiezingen gemakkelijker op 
een andere partij en besluiten vaak tijdens de verkiezingscampagne of pas in het 
stemhokje naar welke partij de stem zal gaan.861 Bovendien zullen een hoop kiezers 
stemmen door middel van eliminatie: niet op de beste politieke partij wordt ge-
stemd, maar op de minst slechte.  

Uit het lidmaatschap van een politieke partij blijkt daarentegen van meer com-
mitment met die partij. De burger besluit immers weloverwogen om zich aan te slui-
ten bij een vereniging, waar hij ook nog eens voor moet betalen. Aldus kan verde-
digd worden dat aan het ledental van de politieke partijen bij de berekening van de 
subsidiebedragen een groter gewicht zou moeten worden toegekend, in elk geval 
een groter gewicht dan de 20% waarvan thans sprake is. Daar staat tegenover dat 
slechts rond de 2,6% van het electoraat lid is van een politieke partij862, terwijl de 
opkomst bij de drie laatste Tweede-Kamerverkiezingen rond de 80% lag.863 De 
politieke partijen trekken dus aanzienlijk meer kiezers dan leden en juist op die 
grond is mijns inziens goed te verdedigen dat bij het bepalen van de hoogte van de 
subsidie primaire betekenis wordt toegekend aan het aantal behaalde kamerzetels. 
Dat sluit ook goed aan bij de minimale definitie van een politieke partij: een organi-
satie die kandidaten stelt voor verkiezingen voor openbare ambten.864 De verhou-
ding 1:4 blijft natuurlijk enigszins arbitrair, maar niet alles wat arbitrair is, is daar-
mee onbevredigend. Daar komt nog bij dat de huidige verhouding niet in steen ge-
beiteld is en te allen tijde veranderd kan worden.865 
 Wanneer men ervoor kiest om het aantal leden van belang te laten zijn voor de 
berekening van de hoogte van het subsidiebedrag, dan dienen deze personen natuur-
lijk wel correct geteld te worden. Hier ligt onvermijdelijk het gevaar van een admini-
stratieve rompslomp (of erger: creatief boekhouden) op de loer. Dit risico moet 
zeker onderkend worden, maar mag mijns inziens niet gebruikt worden om de in-
voering van de omvang van het ledental als tweede subsidiegrondslag al bij voorbaat 
af te schieten. Principiële beslissingen behoren niet te worden verworpen op grond 
van louter vermoedens. Mochten er op dit punt toch problemen ontstaan, dan is een 
terugkeer naar de oude situatie altijd nog mogelijk. Er is bepaald geen weg ingesla-
gen waarvan geen terugkeer meer mogelijk is. Wel is het aan te bevelen sancties in de 

                                                 
861 Vgl. Voerman 2004, p. 40-46. 
862 Voerman 2004, p. 40 en recentere cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partij-

en (http://www.rug.nl/dnpp/index). 
863 Bij de verkiezingen van 15 mei 2002 was de opkomst 78,9%, bij de verkiezingen van 22 

januari 2003 79,9% en bij de verkiezingen van 22 november 2006 80,4%. Cijfers ont-
leend aan www.parlement.com. Overigens worden bij Hippe, Lucardie & Voerman 2004b, p. 17 
en 19 percentages van 79,1% en 80,0% genoemd voor wat betreft de verkiezingen van 2002 en 2003. 

864 Vgl. Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 19. 
865 Daar kan bijvoorbeeld aanleiding voor zijn wanneer de wetgever besluit ook aan politieke partijen die 

geen vereniging zijn en/of geen 1.000 leden hebben subsidie te gaan verstrekken. De wetgever zou in 
een dergelijke situatie kunnen besluiten meer gewicht aan de ledentallen toe te kennen om dergelijke 
politieke partijen te stimuleren zich tot ledenpartij om te vormen. 
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wet op te nemen voor gevallen waarin inderdaad sprake is van bewust geknoei met 
ledentallen. 
 
Tenslotte een enkele opmerking over het subsidiëren van lokale en regionale politie-
ke partijen.866 Op het eerste gezicht lijkt het standpunt dat minister Remkes ten 
aanzien van dit onderwerp heeft ingenomen logisch: de rijksoverheid draagt zorg 
voor de subsidiëring van landelijk opererende politieke partijen, de decentrale over-
heden voor partijen die alleen op de lagere niveaus actief zijn. Toch leidt een derge-
lijke opstelling tot een resultaat dat niet in alle opzichten bevredigend is. Het is im-
mers niet zo dat landelijke politieke partijen uitsluitend landelijk actief zijn. Er is 
reeds op gewezen dat de lokale en regionale afdelingen van de landelijk georgani-
seerde politieke partijen kunnen profiteren van de op grond van de Wet subsidiëring 
politieke partijen verstrekte subsidies. Uitsluitend lokaal en regionaal georganiseer-
de politieke partijen kunnen dat niet. Men kan in een dergelijk geval wel zeggen dat 
de lokale en regionale overheden dan maar een beslissing over subsidieverstrekking 
moeten nemen, maar als dat niet gebeurt – en daar heeft het alle schijn van867 – dan 
rijst toch de vraag of het Rijk niet zou moeten interveniëren. Een goed functione-
rende lokale en regionale democratie is tenslotte ook een rijksbelang.  

Het moet toch mogelijk zijn om voor lokale en regionale partijen een voorzie-
ning in de Wet subsidiëring politieke partijen op te nemen. Er zouden aparte para-
grafen in deze wet kunnen worden gewijd aan subsidiëring van deze partijen, waarin 
de van rijkswege te verstrekken subsidiebedragen uiteraard wel veel lager dienen te 
zijn dan die welke aan de landelijk opererende politieke partijen worden verstrekt. 
Die laatste dienen immers met het verstrekte geld ook hun lokale en regionale afde-
lingen te ondersteunen. Bepaald zou kunnen worden dat de voorgestelde paragrafen 
alleen van toepassing zijn wanneer de desbetreffende gemeenten/provincies zelf 
geen gunstigere subsidieregeling hebben vastgesteld. Vaststelling daarvan zou door 
de rijksoverheid actief gestimuleerd moeten worden, indien mogelijk door het ter 
beschikking stellen van middelen via het Gemeente- of Provinciefonds, dan wel via 
een specifieke uitkering als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de Financiële-verhoudings-
wet. Aldus kan ook de door de minister gevreesde stortvloed aan subsidieaanvragen 
wellicht voorkomen worden, want de beslissingen over toe- en afwijzing van subsi-
dieaanvragen blijven in dit scenario een decentrale verantwoordelijkheid. 

                                                 
866 Subsidiëring van lokale en regionale partijen is iets anders dat het verlenen van financiële steun aan de 

fracties van lokale en regionale partijen in gemeenteraden en provinciale staten. De fractiesteun wordt 
verleend op basis van een op grond van artikel 33 Provinciewet/Gemeentewet vastgestelde verorde-
ning en mag uitsluitend gebruikt worden voor de activiteiten van de fractie en dus niet voor de activi-
teiten van de politieke partij waaruit de fractie is voortgekomen. 

867 Zo heeft de gemeenteraad van Leeuwarden in december 2005 besloten géén regeling voor de subsidi-
ering van de lokale politieke partijen vast te stellen. Zie Rb. Leeuwarden 1 mei 2007, LJN BA4100. 

237



OVERHEIDSSUBSIDIËRING VAN POLITIEKE PARTIJEN DEEL II: DIRECTE SUBSIDIËRING 

III.8 Conclusie 

 
In dit hoofdstuk is onderzocht welke regels voor rechtstreekse partijsubsidiëring er 
in de periode vanaf 1999 in Nederland zijn ingevoerd en wat de grondslagen van 
deze subsidieregelgeving waren. Gebleken is dat de Commissie-Van den Berg, die 
was ingesteld om de regering te adviseren over de vraag of nieuwe vormen van parti-
jondersteuning noodzakelijk waren en die in september 1991 haar rapport aflever-
de, nog verdeeld was over de vraag of politieke partijen rechtstreeks door de over-
heid gesubsidieerd moesten worden. Sommige leden vonden dat de tijd rijp was om 
tenminste een deel van de subsidie aan de politieke partijen zelf te verstrekken, ande-
re wilden volledig vasthouden aan de verstrekking van gelden aan formeel van de 
politieke partijen onafhankelijke rechtspersonen. In reactie op het rapport van de 
Commissie heeft de regering aanvankelijk vast willen houden aan het bestaande 
systeem van indirecte partijsubsidiëring, maar dit uitgangspunt werd in 1996 losge-
laten. De regering koos toen voor rechtstreekse partijsubsidiëring omdat zij van 
mening was dat de politieke partijen zeer wel in staat waren om op verantwoorde 
wijze de subsidiegelden over gelieerde instellingen te verdelen. Bovendien was het 
onderscheid tussen de eigenlijke partijorganisatie en de verwante instellingen en 
organisaties volgens de regering niet langer vol te houden, aangezien de afstand 
tussen de partij en deze instellingen en organisaties in de praktijk gering was. 
 Dit inzicht leidde in oktober 1997 tot de indiening van een voorstel voor een 
Wet subsidiëring politieke partijen. Deze wet werd op 29 juni 1999 in het Staatsblad 
gepubliceerd en trad op 1 juli 1999 in werking. Op grond van deze wet worden als 
politieke partijen aangemerkt verenigingen waarvan de aanduiding op grond van 
artikel G 1 Kieswet bij de Kiesraad is geregistreerd (artikel 1 aanhef en sub b Wspp). 
Zulke politieke partijen komen voor overheidssubsidie in aanmerking wanneer aan 
een aantal voorwaarden is voldaan. Zij moeten bij de laatstgehouden Tweede- of 
Eerste-Kamerverkiezingen één of meer zetels hebben behaald en bovendien min-
stens 1.000 contributie betalende leden hebben (artikel 2 j° 1 aanhef en sub c Wspp). 
De subsidie mag worden aangewend voor een aantal in artikel 5 Wspp opgesomde 
activiteiten. Tot aan de meest recente wijziging van de Wet subsidiëring politieke 
partijen in 2005 ging het hier om een drietal activiteiten dat reeds op grond van de in 
het vorige hoofdstuk besproken subsidieregelingen subsidiabel was (politiek-
wetenschappelijke arbeid, vormings- en scholingswerk, politiek jongerenwerk) en 
een drietal nieuwe activiteiten, te weten informatievoorziening aan leden, het on-
derhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen 
van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van zusterpartijen 
buiten Nederland. 

Opvallende afwezige in dit rijtje waren de verkiezingscampagnes. Deze waren 
aanvankelijk bewust niet subsidiabel gemaakt omdat de wetgever van mening was 
dat subsidiëring van verkiezingscampagnes zou leiden tot een te grote afhankelijk-
heid van politieke partijen van de overheid op een zeer essentieel onderdeel van hun 
functioneren. Ook andere activiteiten van politieke partijen die te maken hebben 
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met het communiceren met de samenleving (niet zijnde de leden) of met aan de 
selectiefunctie van de partijen gerelateerde activiteiten waren niet subsidiabel. Een 
wetswijziging in de zomer van 2005 heeft aan deze situatie een einde gemaakt en 
informatievoorziening in het algemeen, het werven van leden, het betrekken van 
niet-leden bij subsidiabele activiteiten van de politieke partij, werving, selectie en 
begeleiding van politieke ambtsdragers en activiteiten in het kader van verkiezings-
campagnes tot subsidiabele activiteiten in de zin van artikel 5 Wspp gemaakt. Aldus 
wordt de facto een lump sum subsidiëring gerealiseerd. In dit hoofdstuk is betoogd 
dat de wetswijziging van 2005 in het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel zeer 
toe te juichen is. 
De subsidie bestaat in de eerste plaats uit een basisbedrag, dat beoogt iedere politie-
ke partij een financiële basis te verschaffen om te kunnen functioneren. Het basisbe-
drag zorgt er tevens voor dat politieke partijen met veel kamerzetels niet al te sterk 
bevoordeeld worden boven politieke partijen met weinig kamerzetels.868 In het licht 
van het beginsel van gelijke kansen stemt het basisbedrag dan ook tot tevreden-
heid.869 Bij dit basisbedrag wordt vervolgens nog een variabel bedrag opgeteld. De 
hoogte van dit variabele bedrag was aanvankelijk uitsluitend gebaseerd op het aantal 
kamerzetels waarover de gesubsidieerde politieke partij beschikte. Op grond van de 
genoemde wetswijziging van 2005 is echter de verdeelsleutel aangepast en thans is 
20% van het variabele bedrag gebaseerd op het aantal leden dat een politieke partij 
heeft en 80% op het aantal verworven kamerzetels (artikel 6 lid 1 sub a Wspp). On-
der ‘leden’ vallen uitsluitend leden die beschikken over volledige vergader- en stem-
rechten binnen de vereniging en die jaarlijks minimaal € 12,- aan contributie betalen 
(artikel 1 aanhef en sub c Wspp).  

Het voorgaande geldt overigens alleen voor het zogenaamde algemene deel van 
de subsidie, dat wil zeggen dat gedeelte van de subsidie dat de politieke partij vrij 
mag besteden aan elk van de in artikel 5 Wspp opgesomde activiteiten. De subsidie 
die op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen verstrekt wordt, kent echter 
doorgaans nog twee andere delen: een geoormerkt deel voor het wetenschappelijke 
instituut van de politieke partij en een geoormerkt deel voor de politieke jongeren-
organisatie. Het eerstgenoemde deel wordt gevormd door een basisbedrag en een 
bedrag per kamerzetel (artikel 6 lid 1 sub b Wspp), het tweede door een bedrag per 
kamerzetel en een bedrag per lid van de politieke jongerenorganisatie (artikel 6 lid 1 
sub c Wspp).870 Politieke partijen kunnen een wetenschappelijk instituut en een 
politieke jongerenorganisatie aanduiden en met deze instituten en organisaties over-
eenkomsten betreffende de geoormerkte subsidiegelden sluiten (artikel 3 Wspp). De 
partijen zijn vervolgens verplicht de geoormerkte bedragen naar de instituten en 
organisaties door te sluizen (artikel 7 Wspp). 

                                                 
868 Vgl. Elzinga 1982, p. 277; Koole 1997, p. 168. 
869 Vgl. Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 29. 
870 Als leden van de politieke jongerenorganisatie worden alleen zij aangemerkt die niet jonger dan 14 jaar 

en niet ouder dan 27 jaar zijn en die jaarlijks € 5,– of meer aan contributie betalen, aldus artikel 1 aan-
hef en sub f Wspp. 
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Het recht op subsidie vervalt ingevolge artikel 16 Wspp van rechtswege wanneer 
een politieke partij op grond van de artikelen 137c, d, e, f, of g, of artikel 429 quater 
Sr is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete. Een dergelijke veroordeling 
leidt tot verlies van de aanspraak op subsidie voor een bepaalde periode, die afhanke-
lijk is van de opgelegde geldboete. Let wel: het moet gaan om een veroordeling van 
de politieke partij zelf. Dat betekent dat in beginsel geen subsidieverlies volgt bij een 
veroordeling van leidinggevende of gezichtsbepalende leden van de partij of bij een 
veroordeling van aan de partij gelieerde rechtspersonen. Het is echter niet uitgeslo-
ten dat onder omstandigheden uitlatingen en andere gedragingen van dergelijke 
natuurlijke personen en rechtspersonen aan de partij worden toegerekend. Het is 
aan de strafrechter om op dit punt een beslissing te nemen.  
 
De beslissing om politieke partijen te gaan subsidiëren was gebaseerd op de overwe-
ging dat zij een belangrijke intermediaire rol in de parlementaire democratie spelen. 
Zij vormen een schakel tussen kiezers en gekozenen, tussen burgers en overheid, 
aldus de regering in navolging van de Commissie-Van den Berg. Die belangrijke rol 
alleen was echter nog niet voldoende om tot overheidssubsidiëring over te gaan. De 
regering heeft namelijk meerdere malen gesteld dat de meest wenselijke situatie zou 
zijn dat politieke partijen al hun activiteiten zouden kunnen financieren uit de leden-
bijdragen. Maar deze situatie was gelet op de teruglopende ledentallen niet realis-
tisch te noemen. Tegelijkertijd constateerde de regering dat aan politieke partijen in 
een steeds complexere samenleving ook steeds hogere eisen werden gesteld. Uit de 
voorwaardenscheppende taak van de overheid vloeide daarom voort dat de overheid 
tot financiële ondersteuning van de politieke partijen overging. Dat hier van een 
verplichting voor de overheid sprake was, werd overigens – terecht – niet aangeno-
men. Noch uit de beginselen van de democratie, noch uit de hier relevante grond-
rechten van vrijheid van meningsuiting en vereniging vloeit een dergelijke verplich-
ting juridisch bezien voort.871 Of van een morele verplichting tot subsidiëring sprake 
is, is geen juridische maar een politieke vraag. 
 
In dit hoofdstuk zijn ook de beginselen van onafhankelijkheid van en gelijke kansen 
voor politieke partijen aan de orde geweest, twee beginselen die in het geldende 
recht eigenlijk (nog) geen plaats verworven hebben, maar mijns inziens aan de Ne-
derlandse partijfinancieringwetgeving ten grondslag behoren te liggen. Geconclu-
deerd is dat de Wet subsidiëring politieke partijen in het licht van het inhoudelijke 
onafhankelijkheidsbeginsel tamelijk goed scoort, zeker nu het aantal subsidiabele 
activiteiten sinds de tweede wijziging van de wet in 2005 sterk is uitgebreid. Door 
subsidiëring an sich ontstaat nog geen inhoudelijke afhankelijkheid van de overheid. 

                                                 
871 Daar komt bij dat wie een juridische verplichting tot subsidiëring ziet op grond van het democratie-

argument, toch op z’n minst een grondwettelijke of verdragsbepaling betreffende de democratie zal 
moeten kunnen aanwijzen waaruit die verplichting voortvloeit. Zo’n bepaling bestaat mijns inziens 
niet. Zie wel ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35 (besproken in paragraaf III.4.12) voor een moge-
lijke verplichting tot subsidiëring op grond van het Vrouwenverdrag in uitzonderlijke gevallen. 
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Die ontstaat pas wanneer de wet de subsidieverstrekker de mogelijkheid biedt om 
invloed uit te oefenen op de handel en wandel van een politieke partij. De minister 
van Binnenlandse Zaken heeft echter ingevolge artikel 2 Wspp geen enkele moge-
lijkheid om de subsidieaanvraag op inhoudelijke gronden af te wijzen, de bepalingen 
waarin aan de minister regelgevende bevoegdheid wordt gedelegeerd (artikel 8 lid 3 
en 11 lid 3 Wspp) mogen niet gebruikt worden om aan politieke partijen en hun 
activiteiten nadere eisen te stellen, doelmatigheidstoetsing van de uitgaven van poli-
tieke partijen kan op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen niet plaatsvin-
den en de omschrijving van de subsidiabele doelen in artikel 5 Wspp is dusdanig 
ruim dat politieke partijen een zeer grote vrijheid hebben om te bepalen wat zij in 
het kader van de genoemde activiteiten willen gaan doen. Aanvankelijk was op dit 
punt nog sprake van een zogenaamde brede doeluitkering, maar sinds de genoemde 
wetswijziging in 2005 geldt de facto een lump sum financiering en zijn in wezen alle 
activiteiten van politieke partijen als politieke partij subsidiabel geworden. Daarmee 
is de overheidssturing tot een minimum beperkt. Immers, het is nu niet langer zo dat 
bepaalde politieke activiteiten aantrekkelijker zijn om te verrichten, omdat ze toeval-
lig worden gesubsidieerd. 
 Ondanks al deze positieve punten, zijn in het voorafgaande ook enige kantteke-
ningen geplaatst bij de Wet subsidiëring politieke partijen. Het is in het licht van het 
onafhankelijkheidsbeginsel bijvoorbeeld nog maar de vraag of de wetgever wel moet 
voorschrijven dat een bepaald deel van de subsidie moet worden doorgesluisd naar 
een politiek-wetenschappelijk instituut of een politieke jongerenorganisatie. Er is 
mijns inziens veel voor te zeggen om de politieke partijen ook op dit punt de vrijheid 
te laten. Nu wordt door de wet voorgeschreven dat een aanzienlijk deel van de sub-
sidie moet worden besteed aan bepaalde activiteiten, waarmee aan de politieke par-
tijen toch een prioriteitsstelling wordt opgelegd. Bovendien, om voor de subsidie in 
aanmerking te kunnen komen moeten zowel het politiek-wetenschappelijke insti-
tuut als de politieke jongerenorganisatie in een bepaalde rechtsvorm worden gego-
ten.872 Een politieke jongerenorganisatie in de vorm van een aparte vereniging kan 
een politieke partij enkele duizenden euro’s voor die vereniging opleveren, een poli-
tieke jongerenorganisatie die opereert als werkgroep binnen een politieke partij873 
levert daarentegen niets op. Mijns inziens is dat zowel in het licht van het onafhanke-
lijkheidsbeginsel als het beginsel van gelijke kansen dubieus. Ik vind het daarom 
goed dat de subsidieverhogingen die in 2002 en 2005 zijn doorgevoerd met name 
betrekking hadden op het algemene deel van de subsidie en niet zozeer op het ge-
oormerkte deel. Daardoor is het vrij te besteden deel van de subsidie thans veel gro-
ter dan in 1999 het geval was.874 
 

                                                 
872 Een politiek-wetenschappelijk instituut moet rechtspersoonlijkheid bezitten (artikel 3 lid 4 Wspp), een 

politieke jongerenorganisatie moet een vereniging zijn (artikel 3 lid 2 Wspp). 
873 Dit was bij de SP tot 2003 het geval. Zie Hippe, Lucardie & Voerman 2004b, p. 111. 
874 Zie de paragrafen III.5.2 en III.7.2. 
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Het onafhankelijkheidsbeginsel heeft ook betrekking op de financiële onafhanke-
lijkheid van de politieke partijen. Subsidiëring kan de financiële en inhoudelijke 
onafhankelijkheid van de politieke partij ten opzichte van private geldverstrekkers 
vergroten, maar brengt tegelijkertijd het risico met zich mee dat de partij te afhanke-
lijk van overheidsgeld wordt. Het gevaar bestaat dat partijen die te royaal gesubsidi-
eerd worden hun maatschappelijke wortels verliezen: ledenwerving en het aantrek-
ken van donateurs-sympathisanten kunnen minder prioriteit krijgen en de prikkel 
om de partijuitgaven aan een kritische analyse te onderwerpen en zich te beraden op 
de kernactiviteiten van de politieke partij zou kunnen verdwijnen. Ook de leden 
zouden zich minder verantwoordelijk voor de partij kunnen gaan voelen. Een poli-
tieke partij die van haar achterban vervreemd raakt, kan flink in de problemen ko-
men wanneer de subsidiestroom als gevolg van een slecht verkiezingsresultaat op-
droogt. Bovendien kan, juist omdat de politieke partijen zelf heel wat te vertellen 
hebben als het gaat om het vaststellen van het subsidiebudget, het beeld van zelfbe-
diening ontstaan, wat schadelijk is voor het toch al enigszins broze imago van de 
politieke partijen op dit moment. Het is dus in het licht van het financiële onafhanke-
lijkheidsbeginsel zeer goed te verdedigen dat de overheidssubsidiëring begrensd 
moet zijn en altijd haar aanvullende karakter dient te behouden. De subsidie zou 
daarom nooit meer dan 50% van de totale inkomsten van een politieke partij mogen 
bedragen. In dit hoofdstuk is echter gebleken dat de wetgever tot nog toe niet bereid 
is geweest de subsidie aan een maximum te binden. 
 Op dit punt is er in het kader van het financiële onafhankelijkheidsbeginsel wel 
enige reden tot zorg. De subsidies voor politieke partijen zijn in de afgelopen jaren 
flink verhoogd en de verhogingen zijn relatief snel na elkaar doorgevoerd. In 1999 
werd het budget opgeschroefd naar ca. 4,5 miljoen euro, in 2002 werd dit budget 
verdubbeld en na de tweede wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen in 
2005 bedraagt het budget thans zo’n 15 miljoen euro.875 Het is niet uitgesloten dat 
bij enkele politieke partijen het afhankelijkheidspercentage al boven de 50% is uitge-
stegen876 en dat is mijns inziens niet goed. Bovendien heb ik in het voorafgaande de 
subsidieverhogingen bekritiseerd omdat de wetgever mijns inziens niet aannemelijk 
heeft kunnen maken dat deze verhogingen ook echt noodzakelijk waren. Daarmee is 
niet gezegd dat zij onterecht waren. Het is heel goed mogelijk dat gewijzigde om-
standigheden een verhoging van het subsidiebudget rechtvaardigden. Maar dat moet 
wel duidelijk zijn wat die gewijzigde omstandigheden zijn. Dat betekent dat een 
zorgvuldige analyse van de financiële situatie van de politieke partijen noodzakelijk 
is, en dat is alleen maar mogelijk als de volledige gegevens omtrent hun inkomsten, 
uitgaven en vermogen op tafel liggen. En hoewel die gegevens niet geheel ontbreken 
in de parlementaire stukken – ik wijs op de in dit hoofdstuk besproken herijkingsno-
titie877 – is de beschikbare hoeveelheid informatie nog steeds onvoldoende om een 

                                                 
875 Dat komt neer op ongeveer € 1,22 per kiesgerechtigde Nederlander (uitgaande van 12.264.503 

kiesgerechtigden bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november 2006). 
876 Zie de tabel in paragraaf III.7.6. 
877 Zie paragraaf III.6. 
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verantwoorde en transparante beslissing over verhoging van het subsidiebudget te 
nemen. 
 Dat bij het nemen van zo’n beslissing de belanghebbenden – de politieke partijen 
zelf – veel beslissingsmacht hebben, maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Ik heb 
daarom gepleit voor een wettelijke bepaling die voorschrijft dat een verandering van 
de subsidiebedragen slechts kan plaatsvinden nadat de minister van Binnenlandse 
Zaken daarover advies heeft ingewonnen bij een onafhankelijke instantie. Deze 
instantie dient de beschikking te krijgen over de hierboven genoemde (actuele) fi-
nanciële gegevens van de politieke partijen en op grond daarvan een advies over het 
wel of niet verhogen van de subsidies te formuleren. Dit advies dient zeer concreet te 
zijn: concrete bedragen en percentages moeten genoemd worden. Zowel het advies 
zelf als de gegevens waarop het gebaseerd is, zouden openbaar moeten zijn. Een 
dergelijk systeem, met een zwaarwegend, gedetailleerd advies door een onafhanke-
lijke instantie als de Kiesraad, lijkt mij te verkiezen boven een systeem waarbij de 
vaststelling van de subsidiebedragen zelf aan een onafhankelijke instantie wordt 
opgedragen. Zo’n instantie staat immers niet direct onder democratische controle, 
terwijl dat bij het nemen van bij uitstek politieke beslissingen als het vaststellen van 
de hoogte van partijsubsidies toch wel het geval zou moeten zijn.  
 
In het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel en het beginsel van gelijke kansen is 
bekeken onder welke omstandigheden een politieke partij van subsidiëring kan 
worden uitgesloten. Dit is een lastige vraag die zowel een rechtstheoretische als een 
formeel-juridische insteek kent. De rechtstheoretische kant houdt verband met de 
verschillende visies op democratie en de verplichtingen die men aan de actoren in die 
democratie (niet) wil opleggen. Deze visies zijn kort besproken. De juridische kant 
houdt vooral verband met de internationale verplichtingen die de wetgever beper-
ken bij het tot stand brengen van een wettelijke regeling inzake partijsubsidiëring: 
ingevolge het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van 
Rassendiscriminatie en het Vrouwenverdrag mág de Nederlandse overheid bepaalde 
partijen niet subsidiëren. 
 De regeling inzake verlies van het recht op subsidie die de wetgever in artikel 16 
Wspp heeft getroffen is aan de ene kant toe te juichen. De aanspraak op subsidie 
vervalt pas na een onherroepelijke uitspraak van een onafhankelijke en onpartijdige 
rechter. Zij kan alleen vervallen op grond van een veroordeling wegens een vorm 
van – kort gezegd – discriminatie, wat inderdaad een ernstig delict is. Er waren ech-
ter nog wel meer ernstige delicten te bedenken op grond waarvan de subsidie zou 
kunnen vervallen en waarom nu alleen bij veroordeling op grond van de artikelen 
137c, d, e, f of g of artikel 429 quater Sr verlies van subsidie moet volgen, heeft de 
regering mijns inziens niet overtuigend duidelijk kunnen maken.  

Dat is echter niet het voornaamste probleem van artikel 16 Wspp. Dat is mijns 
inziens dat het artikel enerzijds te ver kan gaan, doch anderzijds mogelijkerwijs juist 
niet ver genoeg. Hoewel in verreweg de meeste gevallen het vervallen van het recht 
op subsidie terecht zal zijn, moet in bepaalde situaties wellicht een andere conclusie 
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worden getrokken. Aan de ene kant zijn er namelijk gevallen denkbaar waarin het 
verlies van alle subsidie in het licht van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 
van vereniging (artikel 10 en 11 EVRM) niet ‘noodzakelijk in een democratische 
samenleving’ voorkomt, dan wel leidt tot een ongelijke behandeling van politieke 
partijen waarvoor geen objectieve en redelijke rechtvaardiging te geven is (vgl. arti-
kel 1 Twaalfde Protocol EVRM).  

Aan de andere kant worden bepaalde handelingen die volgens internationale re-
gelgeving mogelijk tot verlies van subsidie moeten leiden niet door artikel 16 gedekt. 
Ik denk hierbij aan de situatie bij de SGP. Over de vraag of subsidiëring van deze 
partij, die geen vrouwen voordraagt voor vertegenwoordigende en bestuurlijke 
functies, zich wel verdraagt met artikel 7 sub a en c van het Vrouwenverdrag is in-
middels al in vier instanties geprocedeerd, terwijl de Hoge Raad zich er nog over uit 
moet laten.878 De voorlopige conclusie lijkt te zijn dat de Wet subsidiëring politieke 
partijen niet in strijd komt met het Vrouwenverdrag879, maar met name de uitspraak 
van het Hof Den Haag van 20 december 2007880 bevat voldoende aanwijzingen 
voor een tegengestelde conclusie. Het is denk ik zaak dat de wetgever zich nog eens 
buigt over de botsing van grondrechten die in een casus als die van de SGP optreedt 
en ditmaal een expliciete, goed gemotiveerde beslissing neemt. 
 
Ik heb in het licht van het beginsel van gelijke kansen voorts betoogd dat de keuze 
van de wetgever om uitsluitend als vereniging georganiseerde politieke partijen te 
subsidiëren, niet kan overtuigen. Mijns inziens zou de overheid de samenleving vrij 
moeten laten bij het organiseren van haar politieke activiteiten. Tegen een politieke 
partij in de vorm van een stichting of een groepering van burgers zonder rechtsper-
soonlijkheid bestaat op voorhand geen bezwaar. Tegen het opleggen van een be-
paalde organisatievorm door de overheid echter wel, en wel niet alleen in het licht 
van het beginsel van gelijke kansen, maar ook in het licht van het inhoudelijke onaf-
hankelijkheidsbeginsel.  

Op zichzelf kan betoogd worden dat het bij uitstek de vereniging is die de func-
ties van politieke partijen op het gebied van vertegenwoordiging, participatie, inte-
gratie en selectie kan vervullen. Met name de drie eerstgenoemde functies zullen 
binnen een stichting, een eenmanspartij of een beweging zonder leden wellicht 
zwakker ontwikkeld zijn. Dat neemt echter niet weg dat zulke partijen er wel in 
slagen zetels in het parlement te bemachtigen en daarmee hun belangrijkste functie – 
de selectiefunctie – te vervullen. Bovendien zou een brede volksbeweging die voort-
durend met de samenleving als geheel communiceert via het Internet en via openba-
re discussiebijeenkomsten juist uitstekend een rol als schakel tussen overheid en 
samenleving kunnen spelen. Het democratisch gehalte van een ledenloze partij ligt 

                                                 
878 Zie Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005, 398; Rb. Den Haag 30 november 2006, LJN AZ5393; 

ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35 en Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133. Zie over 
deze uitspraken uitgebreider paragraaf III.4.12. 

879 Aldus ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35. 
880 Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133. 
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op dit punt helemaal in handen van de oprichters van een dergelijke partij.881 Daar-
om lijkt het me niet juist dergelijke partijen geheel van subsidiëring uit te sluiten. Zij 
zouden in elk geval voor subsidiëring op basis van het aantal behaalde kamerzetels in 
aanmerking moeten komen. 
 Nu mijns inziens de verenigingseis ten onrechte gesteld is, moet hetzelfde gelden 
voor de eis dat een politieke partij over minimaal 1.000 leden dient te beschikken 
(artikel 2 lid 3 Wspp). Het is gebleken dat de wetgever die eis heeft gesteld om te 
verzekeren dat de te subsidiëren partijen enige binding met de samenleving hebben. 
Die binding kan echter al voldoende blijken uit het feit dat de politieke partij zetels in 
het parlement heeft behaald. Natuurlijk is het van belang dat een politieke partij over 
een vaste achterban beschikt. Die achterban heeft ook de primaire verantwoorde-
lijkheid om de partij financieel te ondersteunen. De rol van de overheid is slechts 
aanvullend en dient ook aanvullend te zijn. Maar dat brengt mijns inziens nog niet 
met zich mee dat een politieke partij die niet over 1.000 leden beschikt geheel van 
subsidiëring moet worden uitgesloten, zoals op dit moment het geval is. Deze uit-
sluiting is simpelweg disproportioneel. Een partij als de Partij voor de Vrijheid heeft 
dan wel geen 1.000 leden, maar wél 579.490 kiezers… 

Wel kan de omvang van de vaste achterban mede bepalend zijn voor de hoogte 
van de subsidie: een politieke partij die geen vereniging is of niet over 1.000 leden 
beschikt hoeft niet voor de volledige subsidie in aanmerking te komen. De huidige 
wet bepaalt op dit punt dat het algemene deel van de subsidie bestaat uit een basis-
bedrag en een variabel deel waarvan de hoogte voor 80% bepaald wordt door het 
aantal kamerzetels en voor 20% door het aantal leden van de politieke partij (artikel 
6 lid 1 sub a Wspp). Op zichzelf is dat een goede regeling, die aangeeft dat de ideale 
politieke partij meer is dan alleen een kiesvereniging en bovendien de partijen kan 
stimuleren om tot ledenwerving over te gaan. In het door mij voorgestane subsidie-
systeem zouden alle politieke partijen die erin slagen kamerzetels te bemachtigen 
voor het op kamerzetels gebaseerde deel van de subsidie in aanmerking moeten 
kunnen komen. Op het op het aantal leden gebaseerde deel hebben vervolgens ech-
ter alleen die partijen recht die ook daadwerkelijk over leden beschikken. Dat deel 
van de subsidie gaat dus aan partijen als de Partij voor de Vrijheid voorbij. 
 
Een lastige laatste vraag in het licht van het beginsel van gelijke kansen is of ook 
partijen die nog niet in het parlement vertegenwoordigd zijn voor subsidiëring in 
aanmerking moeten komen. Aan de ene kant valt te verdedigen dat dergelijke partij-
en zich eerst moeten bewijzen, dat wil zeggen eerst moeten aantonen dat zij steun 
genieten in de samenleving, welke steun blijkt uit een of meer behaalde kamerzetels. 
Aan de andere kant geldt dat het voor nieuwe politieke partijen nu juist erg moeilijk 
is om zichzelf te bewijzen wanneer hun belangrijkste concurrenten, de wel in het 
parlement vertegenwoordigde politieke partijen, aanspraak kunnen maken op sub-

                                                 
881 Wat dit betreft heb ik meer vertrouwen in een radicaal democratische partij als het Kiezers Collectief 

dan in populistische partijen als de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland. Zie paragraaf 
III.4.12. 
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sidies en zij zelf niet. De financiële mogelijkheden van deze partijen zijn als gevolg 
van de subsidiëring immers groter, hetgeen een effectievere en beter voorbereide 
campagne en een professionelere organisatie mogelijk maakt. 
 Mijn inziens is het subsidiebudget de afgelopen jaren dusdanig gegroeid – met 
verhogingen in 1999, 2002 en 2005 – dat een situatie ontstaan is die strijdt met het 
beginsel van gelijke kansen. Zeker, men kan natuurlijk niet volhouden dat het voor 
nieuwe politieke partijen onmogelijk geworden is om kamerzetels te verwerven. 
Niet-gesubsidieerde politieke partijen als de LPF, Leefbaar Nederland, de Partij voor 
de Dieren (in 2006) en de Partij voor de Vrijheid zijn erin geslaagd om in de Tweede 
Kamer te komen. Maar het kan geen toeval zijn dat alle vier de hier genoemde partij-
en in het nieuws gekomen zijn vanwege kwestieuze private financieringsbronnen.882 
Het opbouwen van een nieuwe politieke partij kost geld. Er is een pand nodig, com-
puters en andere kantoorbenodigdheden, betaalde medewerkers, verkiezingsmate-
riaal etc. etc. Als de overheid aan nieuwe politieke partijen geen eurocent verstrekt 
terwijl de concurrenten steeds maar stijgende subsidies ontvangen, dan is het niet 
vreemd dat juist de nieuwe partijen naar andere, meer de openbaarheid schuwende 
geldbronnen op zoek gaan. Men kan hen dat ook moeilijk verwijten.  

We moeten bovendien niet alleen kijken naar de nieuwe politieke partijen die 
erin geslaagd zijn ondanks de subsidiëring van de gevestigde partijen in de Tweede 
Kamer te komen. Het is verstandig onze blik ook te richten op partijen als de Vere-
nigde Senioren Partij (39.005 stemmen in 2002), Eén NL (62.829 stemmen in 
2006) en aanvankelijk ook de Partij voor de Dieren (47.754 stemmen in 2003)883 die 
er net níet in slaagden een kamerzetel te verwerven. Het is toch geen al te gewaagde 
stelling dat deze partijen, die op dat moment over weinig alternatieve financierings-
bronnen beschikten, door de subsidiëring van de gevestigde partijen op achterstand 
werden gezet. 
 Door het aanzienlijk verhoogde subsidiebudget is mijns inziens de ongelijkheid 
van kansen ten nadele van de nog niet in het parlement vertegenwoordigde partijen 
in de afgelopen jaren gegroeid. Ik wil hier niet beweren dat deze ongelijkheid van 
kansen door de overheidssubsidiëring is gecreëerd. Ook zonder overheidssubsidië-
ring zijn de kansen tussen nieuwe partijen en gevestigde partijen en zelfs tussen 
gevestigde partijen onderling niet volstrekt gelijk. Gevestigde partijen zullen bij-
voorbeeld meer media-aandacht krijgen dan nieuwe884, en regeringspartijen door-
gaans meer dan kleine oppositiepartijen. Sommige partijen beschikken over een 
gefortuneerde achterban885, andere juist over een grote schare vrijwilligers of volks-
vertegenwoordigers die zonder morren hun schadeloosstelling in de partijkas stor-
ten. Met deze ‘natuurlijke’ ongelijkheid is op zichzelf niets mis. Waar het mijns in-

                                                 
882 Zie daarover uitgebreider paragraaf V.4. 
883 Cijfers ontleend aan www.parlement.com. 
884 Hoewel de oprichting van de politieke beweging Trots op Nederland van Rita Verdonk op 3 april 

2008 tot een groot mediacircus leidde. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Verdonk kamerlid is 
en tevens oud-minister. Echt ‘nieuw’ is zij dus niet. 

885 Die natuurlijk niet per definitie ook gul hoeft te zijn. 
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ziens op aankomt, is dat de overheid de bestaande ongelijkheden niet verder ver-
scherpt. En dat doet zij op dit moment wel, door bij een subsidiebudget van rond de 
15 miljoen euro geen enkele subsidie te verstrekken aan politieke partijen die nog 
niet over kamerzetels beschikken: het wordt daardoor nieuwe politieke partijen 
moeilijker gemaakt, misschien zelfs wel aanzienlijk moeilijker. Dus zowel vanwege 
de door de overheid verscherpte ongelijkheid van kansen als vanwege de vlucht van 
nieuwe partijen naar dubieuze particuliere geldschieters zou de overheid tot subsidi-
ering van bepaalde nieuwe politieke partijen moeten overgaan. Op welke wijze het 
subsidiesysteem van de Wet subsidiëring politieke partijen aangepast kan worden 
om deze subsidiemogelijkheid in te voeren, komt in het slothoofdstuk aan de orde. 
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Hoofdstuk IV:   

Andere vormen van overheidssteun aan politieke partijen 
 
IV.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komen vormen van overheidsondersteuning van politieke partijen 
aan de orde die niet in Hoofdstuk III zijn besproken omdat zij mijns inziens moeilijk 
of niet onder het begrip ‘subsidie’ te brengen zijn. Deze andere vormen van over-
heidssteun betreffen namelijk niet, althans niet in de eerste plaats, een aanspraak op 
financiële middelen. Zij verdienen niettemin zeker bespreking, daar zij niet alleen 
materieel beschouwd met subsidiëring op één lijn te stellen zijn, maar ook van even 
groot belang (kunnen) zijn voor de politieke partijen. Ook bij deze vormen rijst de 
vraag of het wel wenselijk is dat de overheid ze beschikbaar stelt en of daarbij de 
beginselen van onafhankelijkheid en gelijke kansen van de politieke partijen gewaar-
borgd zijn. In de hierna volgende paragrafen zullen deze vragen aan de orde gesteld 
worden. Achtereenvolgens komen aan de orde: zendtijd voor politieke partijen (pa-
ragraaf IV.2), fiscale aftrekbaarheid van giften aan politieke partijen (paragraaf IV.3), 
financiële ondersteuning van fracties (paragraaf IV.4) en enige overige vormen van 
steunverlening (paragraaf IV.5). 
 

IV.2  Zendtijd voor politieke partijen886 
 
IV.2.1  Inleiding 
 
Radio en televisie zijn belangrijke kanalen van communicatie voor politieke partijen. 
Via deze op een groot publiek gerichte media kunnen politieke partijen immers hun 
boodschap in de huiskamer van de kiezer brengen. Het is dan ook goed te verdedi-
gen dat de beschikbaarstelling van zendtijd aan politieke partijen moet worden ge-
zien als een vorm van overheidsondersteuning die materieel beschouwd met subsi-
diëring van politieke partijen op één lijn te stellen is. Dat geldt te meer wanneer de 
overheid tevens besluit om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de pro-
ductie van de programma’s die in de zendtijd voor politieke partijen worden uitge-
zonden. Dan ís simpelweg sprake van een vorm van subsidiëring van politieke par-
tijen. Bespreking van de regeling van de zendtijd voor politieke partijen is dan ook 
zonder meer op z’n plaats in dit hoofdstuk.887 

                                                 
886 Een verkorte versie van deze paragraaf verscheen eerder in Mediaforum 2006-11/12, p. 346-355. 
887 De (op dit moment louter theoretische) mogelijkheid dat een politieke partij als commerciële omroep-

instelling gaat uitzenden (artikel 71a Mediawet) blijft hier onbesproken. Ook het kopen van zendtijd 
bij publieke en commerciële omroepen door politieke partijen komt in beginsel niet aan de orde. Wel 
kan worden opgemerkt dat het inkopen van reclamezendtijd om spotjes uit te zenden in de verkie-
zingstijd erg gebruikelijk is. Zie onder meer Hippe, Lucardie & Voerman 2004a, p. 24 inzake de 
Tweede-Kamerverkiezingen in 2002. 
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In deze paragraaf zal allereerst een historisch overzicht worden gegeven van de 
ontwikkeling van de zendtijd voor politieke partijen en de daarbij behorende regel-
geving. Het gaat hierbij zowel om de toekenning van de zendtijd zelf, als om de toe-
kenning van financiële bijdragen om programma’s in die zendtijd te verzorgen. Het 
overzicht vangt aan met de beginjaren van de radio, zo rond het jaar 1920, en eindigt 
bij de dag van vandaag. De periode die loopt van deze beginjaren tot en met vlak na 
de Tweede Wereldoorlog wordt vooral beheerst door het vraagstuk van de wense-
lijkheid van politiek op de radio. De banden die tussen bepaalde politieke partijen en 
omroepverenigingen bestonden, speelden bij dit vraagstuk een belangrijke rol. 
Zendtijd voor politieke partijen werd alleen gedurende de verkiezingsperiode toe-
gekend. Dat werd later anders. In de jaren ’50 wordt politiek eerst op de radio en 
vervolgens op de televisie een vertrouwd verschijnsel en in die tijd begint ook de 
discussie over de toekenning van reguliere zendtijd aan politieke partijen vorm te 
krijgen. Ook in deze discussie spelen de banden tussen politieke partijen en omroep-
verenigingen een belangrijke rol. Uiteindelijk vindt de toekenning van zendtijd rege-
ling in de Omroepwet van 1967, gevolgd door de Mediawet van 1987. De regeling 
van de Mediawet is thans nog steeds van kracht, doch heeft door de totstandkoming 
en daarop volgende aanpassing van de Wet subsidiëring politieke partijen belangrij-
ke wijzigingen ondergaan. In het hierna volgende, voornamelijk beschrijvende over-
zicht zal ruim aandacht geschonken worden aan deze gehele ontwikkeling. 

De paragraaf zal afgesloten worden met een korte evaluatie van de huidige rege-
ling van de zendtijd voor politieke partijen. Daarbij moet de vraag beantwoord wor-
den of het wenselijk is om zendtijd aan politieke partijen toe te kennen en of de on-
afhankelijkheid van de politieke partijen bij de zendtijdtoewijzing voldoende ge-
waarborgd wordt. Centraal staat echter vooral de vraag of de huidige regeling alle 
politieke partijen gelijke kansen biedt op toegang tot radio en televisie. Als dat niet 
het geval is, rijst tevens de vraag of de ongelijke behandeling objectief gerechtvaar-
digd is. 
 
IV.2.2  Beginjaren van de radio 
 
Traditioneel neemt men aan dat de eerste radio-uitzendingen in Nederland in 1919 
plaatsvonden. In dat jaar begon ir. H.H. Schotanus à Steringa Idzerda met de eerste 
tot een algemeen publiek gerichte uitzendingen, die door middel van een door zijn 
eigen firma gebouwde zender de ether in gezonden werden.888 De juridische basis 
voor deze uitzending moest gevonden worden in een machtiging, door de minister 
van Waterstaat verleend op basis van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. Deze wet 
had in principe betrekking op – kort gezegd – alle vormen van ethergebruik, doch 
zag zeker niet specifiek op de verzorging van radio-programma’s. Daaraan was bij 
het opstellen van de wet simpelweg niet gedacht. Van een stelsel van toezicht op de 

                                                 
888 De Meij e.a. 2000, p. 150-151; Van Eijk 1992, p. 17. 
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uitzendingen, dan wel van programmaregels of andere voorschriften was dan ook 
geen sprake.889 
 Het nieuwe medium mocht zich al vrij snel in een warme maatschappelijke be-
langstelling verheugen. Na het initiatief van Steringa Idzerda volgden al gauw andere 
particuliere omroeporganisaties die waren opgericht door fabrikanten van radio-
apparatuur, zoals de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF). De zender van de 
NSF werd gecoördineerd door het Hilversumsche Draadlooze Omroepcomité 
(HDO), een voorganger van de Algemene Vereniging Radio Omroep, oftewel de 
AVRO. Maar er was niet enkel sprake van commerciële initiatieven: in 1924 werd de 
Nederlandsch Christelijke Radio Vereeniging (NCRV) opgericht. Daarmee was de 
eerste omroeporganisatie op levensbeschouwelijke grondslag geboren. De NCRV 
werd spoedig gevolgd door KRO, de VARA en de VPRO.890 
 De hiervoor geschetste ontwikkelingen brachten met zich mee dat de overheid 
niet langer afzijdig kon blijven. Had de overheid aan het begin van de jaren ’20 nog 
nauwelijks interesse in het nieuwe medium getoond, rond 1925 was dat heel anders 
geworden. Daarvoor zijn in de hoofdzaak twee redenen aan te voeren. In de eerste 
plaats was er sprake van een schaarste aan frequenties. Diverse organisaties, overi-
gens nog wel meer dan de hiervoor genoemde, maakten aanspraak op toegang tot de 
ether en ruzieden daarover met elkaar. De overheid zag zich dus voor de ondankba-
re taak gesteld zorg te dragen voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van de be-
schikbare frequentieruimte en de bijbehorende zendtijd. Daarbij moest dan ook 
meteen de vraag beantwoord worden of gekozen zou worden voor een nationale 
omroep, bepleit door de AVRO, of voor een ‘verzuild’ bestel, waarin zendtijd zou 
worden toegewezen aan organisaties die geacht konden worden representatief te 
zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen of stromingen.  

In de tweede plaats speelde een belangrijke rol dat de overheid besefte dat het 
nieuwe medium naast vele voordelen ook de nodige nadelen met zich mee kon 
brengen. De radio had immers een groot bereik, negeerde grenzen en was in staat 
boodschappen over de gehele wereld te verspreiden, zonder dat die boodschappen 
ergens waren vastgelegd zoals bij een krant. Ook werd vaak gewezen op de moge-
lijkheid van een onverwachte confrontatie met een onwelgevallige radioboodschap, 
die immers zonder voorafgaande waarschuwing de huiskamer binnen zou komen. 
Kortom: het indringende karakter van het medium noopte tot waakzaamheid.891 
 
IV.2.3  De eerste omroepwetgeving 
  
In 1928 werd een beperkte wettelijke regeling van het omroepwezen tot stand ge-
bracht in de vorm van de Radiowet.892 Anders dan de – overigens niet-officiële – 
naam van deze wet doet vermoeden, betrof het hier geen aparte wettelijke regeling, 

                                                 
889 Van Eijk 1992, p. 18-19. 
890 De Meij e.a. 2000, p. 151; Van Eijk 1992, p. 21. 
891 De Meij e.a. 2000, p. 153 en 179. 
892 Stb. 1928, 169. 

251



ANDERE VORMEN VAN OVERHEIDSSTEUN AAN POLITIEKE PARTIJEN 

doch een beperkte wijziging van de eerder genoemde Telegraaf- en Telefoonwet. 
Aan deze wet werden twee artikelen, 3 ter en 3 quater, toegevoegd, waarin de rege-
ring werd opgedragen nadere regelgeving bij algemene maatregel van bestuur vast te 
stellen, onder andere terzake van de billijke verdeling van zendtijd over geïnteres-
seerde omroeporganisaties, de eisen die aan deze organisaties gesteld konden wor-
den en de controle op de inhoud van de radio-uitzendingen. Deze nadere regelge-
ving kwam een kleine twee jaar later tot stand in de vorm van het Radio-reglement 
1930893 en het Radio-Controle-Reglement 1930.894 Het laatstgenoemde reglement 
riep de Radio-Omroep-Controle-Commissie in het leven, die belast werd met re-
pressief én preventief toezicht op radio-uitzendingen. Het Zendtijdenbesluit van 
1930, een ministeriële beschikking, wees vervolgens zendtijd toe aan de AVRO, de 
KRO, de NCRV, de VARA en de VPRO.895 Deze verdeling is tot aan de Tweede 
Wereldoorlog hetzelfde gebleven. Daarmee was ook de gedachte aan een nationale 
omroep tot het verleden gaan behoren. 
 
Met de totstandkoming van het Zendtijdenbesluit kwam nog geen einde aan het 
gekrakeel over de toegang tot de ether. Integendeel: het Zendtijdenbesluit leidde tot 
heftige discussies. Met name de liberalen hadden moeite met de zendtijdverdeling. 
Dat had onder andere te maken met het feit dat de AVRO, waarvoor aan liberale 
zijde de meeste sympathie bestond, door het Zendtijdenbesluit flink had moeten 
inleveren. Maar misschien nog wel belangrijker was dat drie van de vier ‘grote’ om-
roepen betrekkingen onderhielden met geestverwante politieke partijen. Die be-
trekkingen waren het meest evident bij de bij uitstek politieke VARA, die nauwe 
banden had met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Maar ook tus-
sen de KRO en de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) en tussen de NCRV en de 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) bestonden zeker betrekkingen. Een en ander 
bracht met zich mee dat – in elk geval in potentie – de drie genoemde politieke par-
tijen via hun bevriende omroep toegang tot de ether zouden kunnen krijgen om hun 
politieke boodschap uit te dragen.896 Politieke partijen zonder connecties met een 
omroep hadden een dergelijke mogelijkheid niet en waren dus waarschijnlijk met 
een nationale omroep beter af geweest (of in elk geval even slecht). 

Om de zendtijdverdeling niet nog meer omstreden te maken en de niet in het be-
stel vertegenwoordigde groeperingen en stromingen (onder andere liberalen, com-
munisten, christelijk-historischen) niet voor het hoofd te stoten, heeft de overheid 

                                                 
893 Stb. 1930, 159. 
894 Stb. 1930, 272. 
895 De ‘grote’ omroeporganisaties (AVRO, KRO, NCRV en VARA) kregen elk 20% van de zendtijd, 15% 

was bestemd voor een ‘algemeen programma’, beurtelings verzorgd door de ‘grote vier’, terwijl de res-
terende 5% verdeeld werd onder de VPRO en een reeks andere kleine zendgemachtigden. Zie Van 
Eijk 1992, p. 31-32. 

896 Vgl. Elzinga 1982, p. 237-239. Overigens is wel gesteld dat de AVRO, ondanks haar naam (Algemene 
Vereniging Radio Omroep), in feite de liberale zuil vertegenwoordigde. Daar staat tegenover dat de 
AVRO statutair had vastgelegd geen voorkeur te hebben voor enige godsdienstige of politieke rich-
ting. 
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zich lange tijd alle moeite getroost om politieke propaganda van meer polemische 
aard uit de ether te weren. Deze beslissing zal ook zeker mede ingegeven zijn ge-
weest door het (vermeende) indringende karakter van het medium. Teneinde poli-
tieke propaganda in radio-uitzendingen tegen te gaan werd in 1933 in artikel 2 lid 2 
van het Radio-reglement vastgelegd dat uitzendingen niet tot inhoud mochten heb-
ben ‘een rechtstreekse dan wel zijdelingsche of bedekte ondermijning van gods-
dienst, zedelijkheid, gezag en volkskracht noch kennelijk bestemd zijn voor het bui-
tenland, indien bekend is, dat zij in een bevriende staat niet zijn toegelaten. Mede-
deelingen van politieken aard mogen bovendien niet anders inhouden dan een stellige uit-
eenzetting van politieke beginselen [curs. LD].’897  

Het laatstgenoemde voorschrift was bedoeld om alleen nog maar feitelijke, niet-
controversiële beschouwingen toe te staan, doch wat precies onder een ‘stellige 
uiteenzetting van politieke beginselen’ moest worden verstaan, is altijd een bron van 
twist en misverstand gebleven.898 Duidelijk is wel dat algemene of specifieke kritiek 
op het regeringsbeleid vaak niet door de beugel kon. Met name de uitgesproken 
politieke VARA is herhaaldelijk in botsing gekomen met de eerder genoemde Ra-
dio-Omroep-Controle-Commissie, die volgens sommigen eigenlijk alles wat ook 
maar enigszins aanstoot zou kunnen geven uit de programma’s verwijderd wilde 
zien.899 Ook de KRO en de NCRV is regelmatig verweten dat zij verwante politieke 
partijen lippendiensten bewezen. Gelet op het verzet van overheidswege tegen poli-
tiek debat en politieke propaganda op de radio, is het niet verwonderlijk dat van 
zendtijd voor politieke partijen, in onze tijd zo vanzelfsprekend, geen sprake kon 
zijn. Toch was van dit fenomeen reeds op zeer beperkte schaal sprake. 
 
IV.2.4  De eerste zendtijdtoewijzingen aan politieke partijen 
 
Artikel 2 lid 2 van het Radio-reglement verbood dus zoals gezegd de uitzending van 
politieke mededelingen die geen ‘stellige uiteenzetting van politieke beginselen in-
hielden’. Het zevende lid van dit artikel bevatte evenwel een uitzonderingsbepaling: 
de minister van Waterstaat kon in bijzondere gevallen vrijstelling van het verbod 
verlenen. Van een dergelijk bijzonder geval was in elk geval sprake in verkiezingstijd. 
Reeds in 1925 – we gaan dus weer even terug naar de tijd dat van omroepwetgeving 

                                                 
897 Stb. 1933, 223. 
898 Van Eijk 1992, p. 37; Elzinga 1982, p. 240 noot 60. Overigens is de stelling wel verdedigd dat de 

wijzigingen van 1933 niet zozeer een aanscherping, als wel een verduidelijking van de bestaande nor-
men vormden. Zie De Boer 1946, p. 160-161. 

899 De Meij e.a. 2000, p. 153. Uitermate pijnlijk was het incident in 1937 waarbij een VPRO-uitzending 
van een preek werd afgebroken omdat de dienstdoende controleur het woord ‘nazi’ meende te hebben 
verstaan. De dominee die de preek uitsprak had echter slechts ‘natie’ gezegd. De VARA werd onder 
meer gekapitteld voor het in acht nemen van vijf minuten stilte na de executie van Marinus van der 
Lubbe in 1934. De veiligheid van de staat zou door de ‘sprekende stilte’ in gevaar zijn gebracht. Ook 
het lied ‘De Internationale’ is door de Radio-Omroep-Controle-Commissie gecensureerd: enkele 
versregels dienden te vervallen. Later mocht het lied helemaal niet meer ten gehore gebracht worden, 
ook niet zonder woorden! Zie Elzinga 1982, p. 239 sub noot 58. Uitgebreider over de activiteiten van 
de Commissie: De Boer 1946, p. 163-170. 
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nog geen sprake was – hadden enkele politieke partijen zich tot de HDO gewend 
met een verzoek om in de uitzendingen van deze omroep verkiezingstoespraken te 
mogen houden. De HDO, die haar neutraliteit wilde bewaren, bood daarop aan alle 
politieke partijen zendgelegenheid aan, een uitnodiging die door sommige politieke 
partijen van de hand werd gewezen aangezien zij vreesden voor te hoge kosten. Het 
merendeel van de politieke partijen maakte echter dankbaar gebruik van de hun 
geboden gelegenheid en daarmee was de facto de eerste zendtijd voor politieke par-
tijen gerealiseerd.900 
 In de jaren na 1925 bleef de zendtijd voor politieke partijen beperkt tot zendtijd 
in de verkiezingsperiode.901 Bij de verkiezingen in 1929 en 1933 werd aan alle aan 
de Tweede-Kamerverkiezingen deelnemende partijen naar evenredigheid zendtijd 
toegewezen, waarbij het aantal Tweede-Kamerzetels als verdelingscriterium fun-
geerde. Niet-vertegenwoordigde politieke partijen konden aanspraak maken op een 
kwartier zendtijd per partij.902 Bij de verkiezingen van 1937 moesten de politieke 
partijen het zonder zendtijd stellen. In dat jaar besloot minister De Wilde van Bin-
nenlandse Zaken (ARP) namelijk dat gelet op de nationale en internationale politie-
ke toestand geen verkiezingstoespraken mochten worden uitgezonden.903 Ten tijde 
van de Duitse bezetting kon van (verkiezings)zendtijd voor politieke partijen geen 
sprake zijn, al was het alleen maar omdat het werk van de vertegenwoordigende 
lichamen werd stilgelegd en alle politieke partijen, met uitzondering van de NSB, in 
1941 door de bezetter werden ontbonden.904 De omroeporganisaties verging het 
niet veel beter: zij moesten plaatsmaken voor de Rijksradio-omroep.  

Toen duidelijk werd dat Duitsland de oorlog zou gaan verliezen, werd de vraag 
actueel wat de meest gewenste inrichting van het omroepbestel na de bevrijding zou 
moeten zijn. Moest het vooroorlogse stelsel van ‘bijzondere’ omroep weer worden 
ingevoerd, of was de tijd wellicht rijp voor een nationale omroep? Hoewel het eerste 
naoorlogse kabinet, het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946), veel voelde 
voor de laatste optie, werd onder het volgende kabinet-Beel I (1946-1948) de voor-
oorlogse situatie hersteld en kregen de omroeporganisaties hun oude positie te-
rug.905 Het Radio-reglement was reeds in 1944 bij wetsbesluit grotendeels buiten 

                                                 
900 De Boer 1946, p. 37-38. 
901 En uiteraard tot zendtijd op de radio. De televisie zou pas in de jaren ’50 op het toneel verschijnen. 
902 Elzinga 1982, p. 241. Overigens vonden de verkiezingen van 1929 en 1933 plaats vóór de inwerking-

treding van de nieuwe artikelen 2 lid 2 en 2 lid 7 van het Radio-reglement op 7 mei 1933. Van een ver-
bod op politieke propaganda was dus geen sprake – overigens alleen strikt genomen, want de Radio-
Omroep-Controle-Commissie kon ook optreden indien zij gevaar voor de openbare orde of de goede 
zeden ontwaarde – en de mogelijkheid van een ministeriële vrijstelling bestond evenmin. Het is even-
wel aannemelijk dat de vrijstellingsmogelijkheid met name in het leven is geroepen om een bestaande 
praktijk van zendtijdtoewijzing in verkiezingstijd van een basis in het recht te voorzien. 

903 De Boer 1946, p. 167. Overigens beschuldigde de VARA de minister ervan dat hij na zijn besluit zelf 
een rede voor de NCRV had gehouden die niet slechts een stellige uiteenzetting van politieke beginse-
len inhield. 

904 Bosmans 1999, p. 5-6. De CPN en de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij waren reeds in de 
zomer van 1940 verboden. De SDAP was toen onder Duits toezicht geplaatst. 

905 Van Eijk 1992, p. 45-49. 
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toepassing gesteld en daarmee had ook de bepaling over politieke mededelingen 
(artikel 2 lid 2 dus) haar gelding verloren. Het genoemde wetsbesluit, het Tijdelijk 
Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit906, vormde tevens de basis voor vaststelling in 
1947 van een ministeriële regeling waarin het omroepbestel werd geregeld.907 De 
bedoeling was dat dit een tijdelijke regeling zou zijn en dat een definitieve regeling 
spoedig zou volgen, maar die kwam er pas met de vaststelling van de Omroepwet in 
1967. Een belangrijk verschil met de situatie van vóór de oorlog was dat de censuur 
(de preventieve controle) niet terugkeerde. De repressieve controle berustte 
voortaan bij de minister voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
 Bij de verkiezingen van 1946 was, net zoals dat voor de oorlog het geval was 
geweest, weer gewoon zendtijd aan alle politieke partijen toegewezen. Wel werd de 
voor de oorlog gehanteerde evenredigheid losgelaten: alle politieke partijen kregen 
evenveel zendtijd toebedeeld.908 De communistische CPN was daarbij overigens een 
geval apart. Werd deze partij bij de verkiezingen van 1946 nog net als alle andere 
politieke partijen behandeld, in 1948 was dat niet langer het geval. De CPN had zich 
positief uitgelaten over de Russische inval in Tsjecho-Slowakije in dat jaar en had het 
daarmee verbruid bij de regering. Pas in 1965 werd weer zendtijd aan de CPN toe-
gewezen. In de tussentijd stelden de opeenvolgende regeringen zich steevast op het 
standpunt dat partijen die – kort gezegd – democratische vrijheden misbruikten om 
diezelfde vrijheden te vernietigen, geen aanspraak konden maken op een ‘positieve 
daad’ van de kant van de overheid, waarmee op de toekenning van zendtijd werd 
gedoeld.909 
 
IV.2.5  Reguliere zendtijd voor politieke partijen op de radio 
 
Toen na de oorlog het oude omroepbestel onder afschaffing van de preventieve en 
afzwakking van de repressieve controle was herleefd, barstte opnieuw de discussie 
over de zendtijdverdeling los. Volgens Elzinga waren het juist de stringente controle 
op de politieke uitzendingen en de verwoede pogingen om de politieke propaganda 
uit de ether te houden geweest die het voor niet in het omroepbestel vertegenwoor-
digde groeperingen nog enigszins aanvaardbaar maakten dat zij hun opvattingen 
niet regelmatig via de ether konden laten horen. Toen echter die controle was ver-
zwakt en die pogingen waren gestaakt, kwamen met name van de zijde van de VVD 
(en in mindere mate van de zijde van de CHU) luide protesten tegen de wijze waar-
op VARA, KRO en NCRV hun geestverwante politieke partijen PvdA910, KVP911 en 
ARP de gelegenheid boden zich op de radio (en later ook op de televisie) te uiten.912  

                                                 
906 Stb. 1944, E 118. 
907 Stcrt. 1947, 31, p. 3-6. 
908 Elzinga 1982, p. 241. 
909 Elzinga 1982, p. 242; Bootsma & Hoetink 2006, p. 124. 
910 Hiervoor is verwezen naar de banden tussen de VARA en de SDAP. De PvdA is in 1946 ontstaan uit 

een fusie van SDAP, Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en Christelijk-Democratische Unie 
(CDU). 
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Deze bezwaren werden wat minder luid – doch verdwenen zeker niet compleet – 
toen de regering na lang aandringen besloot om ook buiten de verkiezingstijd zend-
tijd aan politieke partijen toe te wijzen. We schrijven dan het jaar 1957. Tijdens de 
behandeling van de begroting voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor het 
jaar 1958 schreef de regering aan de Tweede Kamer dat zij besloten had om ten 
behoeve van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen zendtijd 
op de radio beschikbaar te stellen. Het ging hier om 10 minuten per politieke partij 
per veertien dagen. Politieke partijen die de zendtijd zouden kunnen aangrijpen ‘om 
de volksvrijheden te ondermijnen’ kregen geen zendtijd toegewezen. Dat betekende 
dus dat de CPN weer achter het net viste. Deze regeling zou gelden naast de reeds 
bestaande zendtijdtoewijzing voor de Tweede-Kamerverkiezingen. In de toelichting 
op haar beslissing schreef de regering dat de uitzendingen van de politieke partijen 
van grote principiële waarde konden zijn. Zij merkte op: 

 
“De voornaamste grond [voor toewijzing van zendtijd, LD] is gelegen in de po-
sitie, welke met name de politieke partijen, vertegenwoordigd in de Staten-
Generaal, in het Staatsbestel innemen. Deze positie wordt in aanzienlijke mate 
bepaald door het feit, dat een politieke partij, zij het uit hoofde van haar eigen 
beginselen, medewerkt aan het verwerkelijken van de doelstellingen van de 
Staat (…). Een tweede grond is gelegen in het kiesstelsel (…). De kiezer heeft er 
(…) belang bij, zich een politieke mening te vormen, waartoe voorlichting me-
de via de radio onontbeerlijk is. Voor deze voorlichting dient het medium radio 
te meer door alle in de volksvertegenwoordiging naar voren tredende democra-
tische partijen benut te worden, nu zulks ten aanzien van de visies van enkele grote 
partijen in feite reeds het geval is [curs. LD].”913  

 
De regering gaf dus drie argumenten om reguliere zendtijd aan politieke partijen toe 
te wijzen: het belang van de politieke partijen, die meewerken aan het verwezenlij-
ken van de doelstellingen van de Staat, het belang dat de kiezer wordt voorgelicht 
opdat deze zich een politieke mening kan vormen én het belang dat álle politieke 
partijen een dergelijke voorlichting kunnen geven. Dat laatste was in de praktijk nog 
niet het geval, zo gaf nu ook de regering toe. Daarmee doelde zij duidelijk op de 
VVD, zonder overigens deze partij bij de naam te noemen. De VVD had immers, bij 
gebreke van een geestverwante omroep, geen toegang tot de ether en hetzelfde gold 
in mindere mate voor de CHU, die zo af en toe nog kon rekenen op de diensten van 
de NCRV. PvdA, KVP en ARP hadden daarentegen veel minder moeite om hun 
politieke boodschappen via de programma’s van de VARA, de KRO en de NCRV te 
openbaren. Nu ook de drie laatstgenoemde politieke partijen 10 minuten zendtijd 
toegewezen kregen, is het niet geheel verwonderlijk dat VVD en CHU niet écht blij 

                                                 
911 Hiervoor is verwezen naar de banden tussen de KRO en de RKSP. De KVP is de naoorlogse opvolger 

van de RKSP.  
912 Elzinga 1982, p. 240. 
913 Kamerstukken II 1957/58, 4 900 VI, nr. 15, p. 34-35. 
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waren met de door de regering voorgestelde regeling. Immers, formeel was dan wel 
sprake van een gelijke behandeling van alle politieke partijen – zij kregen immers 
allemaal 10 minuten zendtijd – , maar materieel bezien hadden sommige partijen 
gelet op hun banden met de omroepverenigingen veel meer uitzendmogelijkheden 
dan andere.914 
 Omdat de regering niet tot overeenstemming kon komen met de omroepvereni-
gingen over het afstaan van zendtijd ten behoeve van de politieke partijen, besloot zij 
deze zendtijd te vorderen. AVRO, KRO, NCRV en VARA moesten elk 260 minuten 
per jaar inleveren, de VPRO 100 minuten en de Rijksvoorlichtingsdienst 160 minu-
ten. Dat de zendtijd gevorderd, en dus niet vrijwillig afgestaan was, bleef nog jaren-
lang in de uitzendingen van de politieke partijen nagalmen. Letterlijk, want de uit-
zendingen werden telkens voorafgegaan door de mededeling ‘Thans volgt in het 
kader van de door de Regering ten behoeve van de politieke partijen gevorderde 
zendtijd een uitzending van….’ en afgesloten met de woorden ‘U hebt geluisterd 
naar een uitzending van (…), welke plaatsvond in het kader van de door de Regering 
ten behoeve van de politieke partijen gevorderde zendtijd.’915 
 
IV.2.6  Reguliere zendtijd voor politieke partijen op de televisie 
 
Het voorgaande had uitsluitend betrekking op zendtijd voor politieke partijen op de 
radio. Begin jaren ’50 had echter ook de televisie in Nederland haar intrede gedaan. 
Net als bij de radio werd ook bij de televisie door sommigen vooral de nadruk gelegd 
op de (vermeende) nadelen van het nieuwe medium, al moet gezegd worden dat 
hierbij meer verwezen werd naar culturele vervlakking en geestelijke apathie, dan 
naar de indringendheid van het medium.916 Niettemin heeft de regering aanvankelijk 
voorstellen gedaan om op de televisie enkel stellige uiteenzettingen van politieke 
beginselen toe te staan, net zoals dat bij de radio vóór de Tweede Wereldoorlog het 
geval was geweest. Zij nam dat standpunt in in de eerste televisienota, die in novem-
ber 1951 verscheen.917  

Dergelijke voorstellen bleken echter onhoudbaar en reeds in 1959 werd bij gele-
genheid van de Tweede-Kamerverkiezingen zendtijd op de televisie aan de politieke 
partijen toegewezen. In 1962 besloot de regering tenslotte ook reguliere zendtijd 

                                                 
914 Zie het debat over het regeringsvoorstel zoals weergegeven in Handelingen II 1957/58, p. 2277-2293, 

m.n. p. 2279-2280 (VVD), 2283-2284 (CHU), 2290-2291 (VVD). Overigens had ook de PvdA moei-
te met het voorstel. Dat had echter te maken met het feit dat haar politieke uitzendingen werden ge-
plaatst in de zendtijd die van de ‘bevriende’ VARA werd gevorderd. Dat zou de partij naar eigen zeg-
gen verhinderen het gehele Nederlandse volk te bereiken met haar politieke boodschap. Met name het 
katholieke volksdeel zou aldus niet bereikt kunnen worden. Een bisschoppelijk mandement verbood 
katholieken namelijk naar de VARA te luisteren. Omdat de zendtijd voor de PvdA juist van deze VA-
RA gevorderd was én omdat de politieke uitzendingen van de PvdA dus ook in de buurt van de uit-
zendingen van de VARA geplaatst zouden worden, vreesde deze partij alleen voor eigen parochie te 
kunnen preken. 

915 Kamerstukken II 1957/58, 4 900 VI, nr. 20 en 26. 
916 De Meij e.a. 2000, p. 154-155. 
917 Van Eijk 1992, p. 56. 
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voor politieke partijen op de televisie ter beschikking te stellen.918 De televisie was 
een belangrijk medium geworden. Waren er in 1956 nog maar 26.000 televisietoe-
stellen in Nederland geregistreerd, in 1962 waren dat er al 1 miljoen.919 Het is dus 
niet verwonderlijk dat veel politieke partijen het buitengewoon belangrijk achtten 
om hun politieke boodschap niet alleen via de radio, maar ook via de televisie aan de 
kiezer over te brengen. 
 
IV.2.7  Subsidie voor de productie van radio- en televisieprogramma’s 
 
De televisie was niet alleen een belangrijk, maar ook een kostbaar medium. Met de 
productie van de uitzendingen waren veel kosten gemoeid. Daarom besloot de rege-
ring in 1962 om aan de politieke partijen financiële middelen beschikbaar te stellen 
in de vorm van een tegemoetkoming in de productiekosten van de televisiepro-
gramma’s.920 In wezen was hier dus sprake van een vorm van subsidiëring van poli-
tieke partijen en wel van een zeer opmerkelijke. De subsidie werd namelijk recht-
streeks aan de politieke partijen verstrekt. Toen in de jaren ’70 subsidieregelingen tot 
stand kwamen die de wetenschappelijke activiteiten, het vormings- en scholings-
werk en het jongerenwerk van de politieke partijen betroffen, is er juist bewust voor 
gekozen om de subsidie niet aan de politieke partijen zelf, maar aan gelieerde, doch 
formeel onafhankelijke instituten en organisaties toe te kennen.921 Rechtstreekse 
subsidiëring van politieke partijen vindt pas plaats sinds de inwerkingtreding van de 
hiervoor uitvoerig besproken Wet subsidiëring politieke partijen op 1 juli 1999. 
Daarvóór is rechtstreekse subsidiëring steevast afgewezen. Het is echter goed te 
verdedigen dat reeds vanaf 1962 een (bescheiden) vorm van rechtstreekse partijsub-
sidiëring plaatsvond. 
 De subsidie voor de productie van de televisieprogramma’s (en vanaf 1972 ook 
voor de productie van radioprogramma’s922) is ook in een ander opzicht opmerke-
lijk. De subsidie werd namelijk ter beschikking gesteld voor het maken van – kort 
gezegd – politieke propaganda. De vraag of de overheid het uitdragen van politieke 
boodschappen door partijen financieel zou moeten ondersteunen, is lange tijd ont-
kennend beantwoord.923 De diverse ministeriële subsidieregelingen die vanaf het 
begin van de jaren ’70 tot aan het eind van de jaren ’90 hebben gegolden, rekenden 
het uitdragen van politieke boodschappen niet tot de subsidiabele activiteiten en bij 
de totstandkoming van de Wet subsidiëring politieke partijen is er zelfs bewust voor 
gekozen om dergelijke activiteiten buiten het bereik van de wet te houden.924 Pas 

                                                 
918 Elzinga 1982, p. 243. Overigens werd ook deze zendtijd van de omroepverenigingen gevorderd. 
919 De Meij e.a. 2000, p. 155. 
920 Koole 1997, p. 162. 
921 Vgl. Koole 1997, p. 165. 
922 Koole 1992, p. 205. 
923 Aanvankelijk weigerde de PvdA dan ook gebruik te maken van de subsidies voor de televisie-

uitzendingen. De partij stelde zich op het standpunt dat ‘propaganda voor politieke partijen niet door 
de overheid behoort te worden gefinancierd’. Aldus Koole 1997, p. 162. 

924 Zie onder meer paragraaf III.4.7. 
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sinds de wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen in de zomer van 
2005925 is het mogelijk dat politieke partijen de overheidssubsidie aanwenden voor 
verkiezingscampagnes en informatievoorziening aan andere kiezers dan hun eigen 
leden (waaronder thans ook de communicatie in de zendtijd voor politieke partijen 
valt). Ondertussen financierde de overheid echter al meer dan veertig jaar lang het 
maken van propaganda door politieke partijen via radio en televisie. En dat is toch 
opmerkelijk. 
 
Ondertussen moet men zich van de omvang van de overheidssubsidies voor radio- 
en televisieprogramma’s in de zendtijd voor politieke partijen geen overdreven 
voorstelling maken. De subsidies wogen tot aan het eind van de jaren ’80 lang niet 
op tegen de kosten van het produceren van de programma’s.926 Van 1963 tot 1969 
was de hoogte van de subsidie bepaald op f 1.000,- per televisie-uitzending van 10 
minuten, dus f 6.000,- per uur. Van 1969 tot 1974 was dit f 12.000,- per uur en daar-
na werd het bedrag jaarlijks verhoogd tot f 30.300,- per uur in 1987. Voor de radio-
subsidies, geïntroduceerd in 1972, golden veel lagere bedragen. In 1972 bedroeg de 
subsidie f 900,- per uur, in 1987 f 2.220,-.927  

Na de invoering van de Mediawet werden deze bedragen aanzienlijk verhoogd, 
zoals ook blijkt uit de onderstaande tabel voor de jaren 1988-2000, waarin de be-
dragen overigens in euro’s zijn vermeld. Bij deze tabel zij opgemerkt dat de jaren 
1989, 1994 en 1998 verkiezingsjaren waren. Aangezien in dergelijke jaren ook niet 
in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen recht op zendtijd hébben en 
recht op subsidie hádden928, waren de totaal uitgekeerde bedragen hoger dan in niet-
verkiezingsjaren. 
  

                                                 
925 Zie paragraaf III.7. 
926 Koole 1997, p. 162. 
927 Koole 1992, p. 205. Koole noemt de bedragen per uitzending van 10 minuten. Ik heb voor uurbedra-

gen gekozen om de vergelijking met de in Tabel J opgenomen gegevens van het Commissariaat voor 
de Media te vergemakkelijken. Zie ook Elzinga 1982, p. 244. 

928 Dit recht is, zoals zo dadelijk nog besproken zal worden, per 1 januari 2004 komen te vervallen. 
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Tabel J: door het Commissariaatvoor de Media verstrekte subsidies ten behoeve van de productie 
van programma’s in de zendtijd voor politieke partijen. Bedragen in euro’s. Bron: Commissariaat 
voor de Media, Hilversum. 
 
Jaar Totaal uitgekeerd 

 

Uurbedrag  
Radio 

Uurbedrag  
Televisie 

1988 292.000 1.577 35.947 

1989 483.000 1.577 37.360 

1990 315.000 1.577 37.623 

1991 336.000 1.628 38.806 

1992 350.000 1.851 40.949 

1993 337.000 1.945 42.146 

1994 369.000 1.975 42.804 

1995 453.000 2.026 45.234 

1996 520.000 2.026 45.234 

1997 569.000 2.026 45.234 

1998 750.000 2.026 45.234 

1999 547.000 2.116 45.945 

2000 551.000 2.179 47.323 
 
IV.2.8  Aanloop naar de Omroepwet: het Radiobesluit en het Televisiebesluit  
 
We vervolgen thans ons chronologisch overzicht van de toekenning van zendtijd 
aan politieke partijen door de jaren heen. We waren aangekomen bij het begin van 
de jaren ’60. Van een definitieve regeling van het omroepbestel was toen nog geen 
sprake. Op het terrein van de radio gold nog steeds de tijdelijke regeling van 1947, 
terwijl het onderwerp ‘televisie’ regeling vond in achtereenvolgens de Televisiebe-
schikking 1951929 en het Televisiebesluit 1956.930 In geen van deze regelingen werd 
ook maar een woord gerept over toewijzing van (reguliere of verkiezings)zendtijd 
aan politieke partijen, zodat van een nogal ongeregeld verschijnsel sprake was. In 
deze situatie kwam verandering met de vaststelling van twee algemene maatregelen 
van bestuur in 1965, te weten het Radiobesluit 1965 en het Televisiebesluit 1965.931 
Artikel 10 Radiobesluit en artikel 14b Televisiebesluit kenden de minister de be-
voegdheid toe zendtijd toe te wijzen aan politieke partijen die één of meer zetels in 
de Tweede Kamer hadden verworven. Het betrof hier de reguliere zendtijd. Zendtijd 
tijdens de verkiezingsperiode werd toegewezen op grond van artikel 13 Radiobe-
sluit, respectievelijk 15 Televisiebesluit, twee artikelen die overigens niet specifiek 
op politieke partijen zagen, maar de minister de bevoegdheid toekenden in bijzon-
                                                 
929 Stcrt. 1951, 227, p. 4. 
930 Stb. 1955, 579. 
931 Stb. 1965, 484/485. 
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dere gevallen of voor bijzondere doeleinden zendtijd toe te wijzen. De genoemde 
algemene maatregelen van bestuur moeten overigens óók niet beschouwd worden 
als de langverwachte definitieve regeling van het omroepbestel. Integendeel zelfs. 
Zij zijn, nadat het kabinet-Marijnen (1963-1965) over de omroepkwestie gevallen 
was, door het opvolgende kabinet-Cals (1965-1966) vastgesteld als overgangsrege-
ling, in afwachting van de totstandkoming van de Omroepwet. 
 
IV.2.9  Zendtijdtoewijzing onder de Omroepwet 
 
Het voorstel voor de Omroepwet werd op 29 april 1966 ingediend.932 Omdat het 
kabinet-Cals in de nacht van 13 op 14 oktober 1966, de roemruchte ‘Nacht van Sch-
melzer’, ten val was gekomen, moest de behandeling van het wetsvoorstel door het 
interim-kabinet Zijlstra (1966-1967) worden afgemaakt. De Omroepwet verscheen 
uiteindelijk als de Wet van 1 maart 1967 in het Staatsblad933 en trad op 29 mei 1969 in 
werking. 
 In de Omroepwet had de zendtijd voor politieke partijen een plaatsje gekregen in 
artikel 18. Dit artikel bepaalde dat de minister934 zendtijd toe diende te wijzen aan 
politieke partijen of groeperingen die bij de laatstgehouden verkiezing van de Twee-
de Kamer één of meer zetels hadden verworven. Het betrof hier de reguliere zend-
tijd voor politieke partijen. Het voornaamste verschil met de regeling in het Radio-
besluit en het Televisiebesluit was, dat de minister thans verplicht was zendtijd toe te 
wijzen: waar in de laatstgenoemde besluiten sprake was van een bevoegdheid (‘kan 
zendtijd toewijzen’), was in artikel 18 Omroepwet duidelijk sprake van een verplich-
ting (‘wijst zendtijd toe’). 
 Het tweede lid van artikel 18 bevatte een aparte regeling voor de verkiezingspe-
riode. Het bepaalde dat de minister, gedurende een door hem te bepalen termijn, 
onmiddellijk voorafgaande aan de dag, die voor de verkiezing van de Tweede Kamer 
was vastgesteld, zendtijd kon toewijzen aan politieke partijen en groeperingen, die in 
een door hem aan te geven aantal kieskringen een kandidatenlijst hadden ingediend. 
Op grond van dit tweede lid kwamen dus ook nog niet in de Staten-Generaal verte-
genwoordigde politieke partijen voor verkiezingszendtijd in aanmerking. De rege-
ring achtte het niet redelijk hier de eis te stellen dat een partij reeds in de Tweede 
Kamer vertegenwoordigd was. Gedurende de door de minister te bepalen termijn 
vóór de verkiezingen werd de reguliere zendtijdindeling (dat wil zeggen: de indeling 
op grond van het eerste lid van artikel 18) opgeschort en tijdelijk vervangen door een 
verkiezingszendtijdindeling.935  
 Ingevolge artikel 58 Omroepwet konden de politieke partijen net als alle andere 
instellingen waaraan zendtijd was toegewezen, in beginsel aanspraak maken op een 

                                                 
932 Kamerstukken II 1965/66, 8 579, nr. 1-2. 
933 Stb. 1967, 176. 
934 Aanvankelijk die van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW), later die van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk (CRM) en nog later die van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 
935 Kamerstukken II 1966/67, 8 579, nr. 7, p. 20. 
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financiële vergoeding. Het tweede lid van dit artikel bepaalde echter dat dit geens-
zins een volledige vergoeding behoefde te zijn: de minister kon besluiten een gedeel-
telijke vergoeding of zelfs in het geheel géén vergoeding te verstrekken. In de praktijk 
werd in elk geval het beleid waarbij de politieke partijen een tegemoetkoming in de 
productiekosten van de televisieprogramma’s (en later de radioprogramma’s) kregen, 
gecontinueerd. Zowel voor de uitzendingen in de verkiezingszendtijd, als voor die in 
de reguliere zendtijd werd een geldelijke bijdrage verstrekt uit de omroepmiddelen. 
 Opvallend is dat de wenselijkheid van het toekennen van zendtijd aan politieke 
partijen door de overheid tijdens de parlementaire behandeling van de Omroepwet 
in het geheel niet meer aan de orde is gekomen. Zendtijd voor politieke partijen was 
simpelweg een gegeven en dusdanig onomstreden dat er geen behoefte bestond aan 
een parlementair debat daarover. Ook de relatie tussen de toekenning van zendtijd 
aan politieke partijen enerzijds en de banden tussen bepaalde politieke partijen en 
omroepverenigingen anderzijds is niet meer aan de orde gekomen. Eind jaren ’50 
waren die banden nog één van de redenen geweest om zendtijd aan politieke partijen 
toe te kennen. De ontzuiling die begin jaren ’60 had ingezet zal het ontbreken van 
deze discussie kunnen verklaren. De betrekkingen tussen PvdA, KVP en ARP ener-
zijds en VARA, KRO en NCRV anderzijds werden steeds losser en de omroepen 
stelden zich stukken onafhankelijker op dan voorheen. 
 
Een incident in het jaar 1981 maakte een kleine wijziging van de Omroepwet nood-
zakelijk. In dat jaar weigerde de minister van CRM om aan de Centrumpartij (CP) 
en de Nederlandse Volksunie (NVU) verkiezingszendtijd ter beschikking te stellen. 
Op grond van zijn beleid kwamen slechts voor zendtijd in aanmerking die partijen 
die in alle 18 kieskringen936 kandidatenlijsten hadden ingediend. Volgens de minister 
was in het geval van de CP en de NVU niet aan deze voorwaarde voldaan: weliswaar 
hadden deze politieke partijen in alle 18 kieskringen kandidatenlijsten ingeleverd, 
doch een aantal daarvan was ongeldig verklaard, zodat volgens de minister niet kon 
worden gezegd dat in alle kieskringen lijsten waren ingediend in de zin van artikel 18 
lid 2 Omroepwet.  

De Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State oordeelde 
evenwel anders.937 De Voorzitter achtte het door de minister gevoerde beleid om te 
eisen dat in alle kieskringen kandidatenlijsten werden ingeleverd niet onredelijk, 
doch gaf een andere interpretatie van de term ‘indienen’ in artikel 18 lid 2 Omroep-
wet. Naar zijn oordeel was een conform de Kieswet ingeleverde kandidatenlijst ook 
‘ingediend’ zoals bedoeld in de Omroepwet. Of daadwerkelijk in alle kieskringen aan 
de verkiezingen werd deelgenomen was volgens de Voorzitter niet van belang. De 
minister had dus in strijd met die wet gehandeld en de voorzitter trof de voorlopige 
voorziening dat alsnog aan CP en NVU verkiezingszendtijd ter beschikking werd 
gesteld. 

                                                 
936 Onder de huidige Kieswet (van 28 september 1989) is sprake van 19 kieskringen. 
937 Vz. ARRvS 14 mei 1981, AB 1981, 574. 
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 Vrij algemeen werd aangenomen dat de uitspraak van de voorzitter een juridi-
sche lacune aan het licht had gebracht. De uitspraak bracht immers met zich mee dat 
politieke partijen die slechts in een beperkt aantal kieskringen daadwerkelijk aan de 
verkiezingen deelnamen, niettemin voor verkiezingszendtijd in aanmerking kwa-
men wanneer zij in alle kieskringen kandidatenlijsten inleverden. Dat werd door de 
regering als onwenselijk beschouwd. Ook was er de nodige onvrede over het feit dat 
juist twee extreemrechtse politieke partijen van deze lacune hadden kunnen profite-
ren. Teneinde de geconstateerde leemte op te vullen diende de regering op 14 de-
cember 1981 een wetsvoorstel in tot wijziging van artikel 18 Omroepwet.938 

De regering stelde drie wijzigingen voor. In de eerste plaats zou artikel 18 lid 2 
Omroepwet voortaan bepalen dat alleen verkiezingszendtijd werd toegewezen aan 
politieke partijen die in alle kieskringen aan de verkiezing van de Tweede Kamer 
deelnamen. Het inleveren van een kandidatenlijst was dus niet langer voldoende. De 
regering stelde met nadruk dat deze wijziging enkel was ingegeven door het verlan-
gen de onwenselijke situatie onmogelijk te maken dat een politieke partij al voor 
verkiezingszendtijd in aanmerking kwam wanneer zij kandidatenlijsten inleverde, 
zonder dat zij de intentie had om in alle kieskringen daadwerkelijk mee te doen aan 
de verkiezingen.939 De bedoeling was zeker niet om ondemocratische politieke par-
tijen uit de ether te weren.940 

In de tweede plaats zou artikel 18 lid 2 voortaan bepalen dat de minister zendtijd 
moest toewijzen in de verkiezingstijd. Voorheen was op dit punt sprake van een dis-
cretionaire bevoegdheid (‘kan zendtijd toewijzen’). Volgens de regering was hier 
sprake van codificatie van vast beleid: tot nu toe hadden de ministers steeds gebruik 
gemaakt van hun bevoegdheid verkiezingszendtijd toe te wijzen. Deze codificatie 
diende enerzijds de rechtszekerheid en voorkwam anderzijds dat bij de beslissing tot 
toewijzing van zendtijd in voorkomend geval oneigenlijke overwegingen, zoals het 
politieke karakter van een partij, zouden kunnen gaan meespelen.941 
 Tenslotte werd een nieuw derde lid aan artikel 18 toegevoegd dat een regeling 
bevatte voor de toewijzing van zendtijd in het kader van de verkiezingen voor het 
Europees Parlement. De Tweede Kamer ging op 16 juni 1982 met het wetsvoorstel 
akkoord942, waarna de Eerste Kamer op 6 juli van datzelfde jaar volgde.943 Vervolgens 
trad de Wet van 7 juli 1982944 tot wijziging van artikel 18 Omroepwet op 23 juli 1982 
in werking, ruim vóór de Tweede-Kamerverkiezingen die dat jaar op 8 september 
zouden plaatsvinden. 
 

                                                 
938 Kamerstukken II 1981/82, 17 241, nr. 1-2. 
939 Kamerstukken II 1981/82, 17 241, nr. 3, p. 3. 
940 Handelingen I 1981/82, p. 548. 
941 Kamerstukken I 1981/82, 17 241, nr. 132a, p. 1. 
942 Handelingen II 1981/82, p. 3597-3599 en 3635-3636. 
943 Handelingen I 1981/82, p. 545-550. De leden van de fractie van D66 en één lid van de fractie van de 

VVD werd aantekening verleend dat zij geacht wensten te worden tegen het wetsvoorstel te hebben 
gestemd. 

944 Stb. 1982, 450. 
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IV.2.10 Zendtijdtoewijzing onder de Mediawet 
 
De zendtijdregeling in de Omroepwet heeft gegolden tot en met 1 januari 1988, het 
tijdstip waarop de Mediawet945 in werking trad. In deze nieuwe wet kreeg de zend-
tijd voor politieke partijen een plaatsje in artikel 37 (oud).946 Inhoudelijk was er geen 
verschil met de oude regeling van de Omroepwet. Nog steeds gold dat voor reguliere 
zendtijd alleen reeds in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen in 
aanmerking kwamen, terwijl in de verkiezingstijd ook aan nieuwe politieke partijen 
zendtijd werd toegekend, mits deze partijen in alle kieskringen aan de verkiezingen 
deelnamen. En ook onder de Mediawet gold – en geldt nog steeds – dat in de verkie-
zingstijd de reguliere zendtijdindeling wordt opgeschort en wordt vervangen door 
een speciale verkiezingszendtijdindeling.  

Nieuw was wel dat de toewijzing van de zendtijd in handen van het Commissari-
aat voor de Media werd gelegd, een nieuw zelfstandig bestuursorgaan dat werd be-
last met het toezicht op de naleving van de regels van de Mediawet. Ook onder de 
Mediawet hadden politieke partijen recht op een bijdrage uit de omroepmiddelen 
om hun uitzendingen te kunnen bekostigen. De toewijzing van deze middelen ge-
schiedde eveneens door het Commissariaat. De artikelen 99, 100 en 101 (oud) Me-
diawet vormden hiervoor de wettelijke grondslag. Tenslotte dient gewezen te wor-
den op het ook thans nog geldende artikel 48 Mediawet, dat bepaalt dat een instel-
ling die zendtijd heeft verkregen zelf vorm en inhoud van haar programma bepaalt. 
Deze zogenaamde ‘programmatische autonomie’ geldt ook voor politieke partijen 
die op grond van de Mediawet zendtijd hebben verkregen en biedt dus wettelijke 
waarborgen tegen inhoudelijke overheidsbemoeienis met de uitzendingen. 
 
IV.2.11 Waarborg van Kwaliteit: de opvattingen van de Commissie-Van den Berg 
 
De Commissie-Van den Berg, wier in 1991 verschenen rapport inzake de subsidië-
ring van politieke partijen in paragraaf III.2 reeds is besproken, heeft zich eveneens 
uitgelaten over de toewijzing van zendtijd aan politieke partijen. De Commissie had 
haar taak breed opgevat en besloten haar aandacht niet slechts te richten op de finan-
ciële steun aan politieke partijen. Ook andere vormen van ondersteuning werden 
besproken, waaronder dus de toewijzing van zendtijd.947 
 De Commissie erkende dat radio en televisie een belangrijke rol spelen in de 
communicatie van partijen met de kiezers, doch noemde de toewijzing van de gratis 
zendtijd aan politieke partijen wel een Fremdkörper in de door haarzelf voorgestane 
systematiek van overheidssteun aan politieke partijen. In het door de Commissie 
voorgestelde systeem diende de overheidssteun immers verstrekt te worden voor 
kwalitatieve doelen (wetenschappelijk onderzoek, politieke vorming en scholing, 

                                                 
945 Stb. 1987, 249. Zie voor het wetsvoorstel, dat op 2 september 1985 werd ingediend, Kamerstukken II 

1984/85, 19 136, nr. 1-2. 
946 Nu artikel 39g Mediawet. 
947 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 6. 
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politiek jongerenwerk en het onderhouden van internationale contacten) en het 
uitdragen van een politieke boodschap via radio of televisie was volgens de Com-
missie niet als een kwalitatief doel aan te merken.948 Toch wilde de Commissie zeker 
niet pleiten voor afschaffing van de zendtijdregeling. Integendeel, zij was van me-
ning dat deze faciliteit gehandhaafd moest blijven, gelet op de lange historie ervan, 
de gewenning eraan en het belang van steeds meer rechtstreeks op kiezers in plaats 
van op partijleden gerichte communicatie. 
 De Commissie stelde geen wijzigingen in de zendtijdregeling voor. Naar haar 
mening kon de totaal ter beschikking staande zendtijd op het huidige niveau ge-
handhaafd blijven en hoefden de ter beschikking gestelde financiële middelen niet 
substantieel te worden verhoogd. De Commissie achtte het juist en in overeen-
stemming met het beginsel van gelijke kansen dat enkel in de Tweede Kamer verte-
genwoordigde politieke partijen voor reguliere zendtijd in aanmerking kwamen. 
Deze stellingname van de Commissie is niet verwonderlijk, daar zij het hebben be-
haald van de kiesdrempel als ondergrens voor alle overheidssteun hanteerde. De 
Commissie achtte het echter eveneens juist en in overeenstemming met datzelfde 
beginsel van gelijke kansen dat in de verkiezingstijd van deze regeling werd afgewe-
ken en dat in die periode ook zendtijd aan nog niet in de Tweede Kamer vertegen-
woordigde politieke partijen werd toegekend. Tenslotte achtte de Commissie het – 
wederom in het licht van het beginsel van gelijke kansen – juist dat bij de toewijzing 
van zendtijd geen evenredigheidsmaatstaf werd gehanteerd, met andere woorden: 
dat de hoeveelheid zendtijd per partij niet afhankelijk was van de grootte van die 
partij.949 
 
IV.2.12 Zendtijdtoewijzing en discriminatie: de gevolgen van de Wet subsidiëring politieke 

partijen 
 
De Mediawet is een goed voorbeeld van een wet die sinds haar totstandkoming vele 
malen gewijzigd is. Het zendtijdartikel is echter lange tijd ongewijzigd gebleven. Een 
omvangrijke wetswijziging in 1994 gaf het artikel alleen een nieuw nummer – 39g – en 
bracht het aantal artikelleden terug van 3 tot 2.950 Van inhoudelijke wijzigingen was 
geen sprake. 
 Met de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen op 1 juli 
1999 is wel een belangrijke wijziging in artikel 39g Mediawet doorgevoerd.951 Aan 
het artikel werden drie nieuwe leden toegevoegd die betrekking hebben op – kort 
gezegd – het stopzetten van de toewijzing van zendtijd aan discriminerende politie-
ke partijen. Een nieuw derde lid bepaalde voortaan dat wanneer een politieke partij 
op grond van de artikelen 137c, d, e, f, of g, of artikel 429 quater Sr is veroordeeld tot 
een onvoorwaardelijke geldboete, het Commissariaat voor de Media deze politieke 

                                                 
948 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 42. 
949 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 42-43. 
950 Stb. 1994, 385. 
951 De totstandkoming van deze wet (Stb. 1999, 257) is in paragraaf III.4 besproken. 
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partij geen zendtijd toewijst gedurende een bepaalde periode die afhankelijk is van 
de hoogte van de geldboete en die ingaat op de dag waarop het vonnis onherroepe-
lijk is geworden.952 Dit artikel is dus de evenknie in de Mediawet van artikel 16 
Wspp, dat de stopzetting van de subsidiëring van een discriminerende politieke 
partij regelt. Het nieuwe vierde en vijfde lid bevatten een regeling voor nog niet in 
het parlement vertegenwoordigde politieke partijen die wel reeds een veroordeling 
wegens discriminatie aan hun broek hebben.  

Een laatste belangrijke wijziging is dat voortaan ook alleen in de Eerste Kamer ver-
tegenwoordigde politieke partijen aanspraak hebben op toewijzing van reguliere zend-
tijd (artikel 39g lid 1 Mediawet). Zij hebben recht op een hoeveelheid zendtijd die 
gelijk is aan die welke aan in de Tweede Kamer of in beide Kamers vertegenwoordigde 
partijen wordt toegekend. Het huidige artikel 39g Mediawet luidt als volgt: 

 
 
Artikel 39g Mediawet 
 
1. Het Commissariaat voor de Media wijst zendtijd voor landelijke omroep toe aan politieke partijen 
die bij de laatstgehouden verkiezing van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer 
zetels hebben verworven. 
2. Het Commissariaat voor de Media wijst zendtijd voor landelijke omroep toe aan politieke partijen 
die in alle kieskringen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deel-
nemen, alsmede aan politieke partijen die in Nederland aan de verkiezing van leden van het Europees 
Parlement deelnemen. In afwijking van artikel 39c, tweede lid, wordt deze zendtijd niet jaarlijks toege-
wezen, doch uitsluitend in een door het Commissariaat te bepalen periode, onmiddellijk voorafgaande 
aan de dag die in Nederland voor de desbetreffende verkiezing is vastgesteld. 
3. Indien een politieke partij op grond van de artikelen 137c, d, e, f, of g, of artikel 429 quater van het 
Wetboek van Strafrecht, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete, wijst het Commissariaat 
voor de Media, in afwijking van het eerste en tweede lid, aan deze politieke partij geen zendtijd toe 
gedurende een periode die ingaat op de dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden. Deze 
periode is: 
a. één jaar, bij een geldboete van minder dan € 1 125; 
b. twee jaar, bij een geldboete van € 1 125 of meer, maar minder dan € 2 250; 
c. drie jaar, bij een geldboete van € 2 250 of meer, maar minder dan € 3 375; en 
d. vier jaar, bij een geldboete van € 3 375 of meer. 
4. Indien aan de lijst van een politieke partij aan de lijst waarvan op de dag waarop de veroordeling, 
bedoeld in het derde lid, onherroepelijk wordt, op grond van de Kieswet geen zetels zijn toegewezen, 
op grond van een verkiezing die plaatsvindt binnen een periode van twee jaar na die dag één of meer 
zetels worden toegewezen, gaat de periode gedurende welke aan deze politieke partij geen zendtijd als 
bedoeld in het eerste lid wordt toegewezen, in op de dag waarop de verkiezing heeft plaatsgevonden. 
5. Na een veroordeling als bedoeld in het derde lid, wordt aan de politieke partij, zo nodig in afwijking 
van het derde lid, onder a, in ieder geval geen zendtijd als bedoeld in het tweede lid toegewezen binnen 
twee jaar na de dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden. 

 
 

                                                 
952 Zendtijd wordt normaal gesproken jaarlijks toegewezen. Het is echter niet de bedoeling dat een bij 

onherroepelijk vonnis veroordeelde politieke partij de haar eerder toegewezen zendtijd nog kan opge-
bruiken. Reeds toegewezen zendtijd vervalt daarom op grond van artikel 45a Mediawet van rechts-
wege. Zie ook Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 14. 
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IV.2.13 Gevolgen van de Concessiewet en de wijzigingen in de Wet subsidiëring politieke 
partijen 

 
De totstandkoming van de zogenaamde Concessiewet953 in het jaar 2000 had be-
langrijke gevolgen voor de politieke partijen. Een klein onderdeel van deze omvang-
rijke wijziging van de Mediawet bewerkstelligde namelijk dat de beschikbaarstelling 
van financiële middelen voor de verzorging van programma’s in het kader van de 
zendtijd voor politieke partijen, met ingang van 1 januari 2001 zou eindigen. De wet 
introduceerde daartoe onder meer een nieuw artikel 106b Mediawet, dat bepaalt dat 
de paragraaf betreffende de financiering van instellingen die zendtijd hebben ver-
kregen voor landelijke omroep niet van toepassing is op politieke partijen.  

Ter motivering van deze beslissing had de regering aangevoerd dat de uitzendin-
gen in de zendtijd voor politieke partijen in haar optiek de laatste jaren steeds meer 
het karakter hadden gekregen van reclamespots. Bovendien gingen de politieke par-
tijen er steeds vaker toe over om in de verkiezingstijd zendtijd bij commerciële om-
roepen in te kopen om in die zendtijd vergelijkbare spotjes uit te zenden. Derhalve 
was volgens de regering de historisch gegroeide situatie om de politieke partijen te 
behandelen als publieke zendgemachtigden die aanspraak hadden op een bijdrage 
uit de Mediabegroting, niet langer te rechtvaardigen. De beschikbaarstelling van 
financiële middelen aan politieke partijen diende daarom beëindigd te worden.954 

In antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer, wees de regering erop dat de 
politieke partijen de uitzendingen voortaan dienden te bekostigen op basis van hun 
inkomsten uit ledencontributies en hun overige eigen inkomsten. Ook voerde zij aan 
dat de subsidies die op basis van de Wet subsidiëring politieke partijen werden ver-
strekt, konden worden aangewend voor de productie van programmamateriaal.955 
Dat was een behoorlijke miskleun, want op grond van het destijds geldende artikel 5 
Wspp was het bekostigen van radio- en televisieprogramma’s in het kader van de 
zendtijd voor politieke partijen helemaal niet subsidiabel. Integendeel: de verzorging 
van de genoemde programma’s vormde bij uitstek een activiteit in het kader van de 
externe communicatie van een politieke partij en bij de totstandkoming van de Wet 
subsidiëring politieke partijen was er nu juist voor gekozen om dergelijke niet speci-
fiek op partijleden gerichte communicatie niet subsidiabel te maken.956 Uiteindelijk 
is over deze kwestie in het geheel niet meer gesproken en zijn de Tweede en Eerste 
Kamer met de voorgestelde wijzigingen akkoord gegaan, waardoor de politieke 
partijen hun recht op financiering vanuit de Mediabegroting verloren. 
 
Kort na de inwerkingtreding van de Concessiewet ging er weer een wat andere wind 
in Nederland waaien. De Wet subsidiëring politieke partijen was al ongeveer ander-

                                                 
953 Stb. 2000, 138. 
954 Kamerstukken II 1998/99, 26 660, nr. 3, p. 12. 
955 Kamerstukken II 1999/2000, 26 660, nr. 7, p. 25. 
956 De subsidie mocht trouwens ook niet worden gebruikt om reclamezendtijd bij commerciële omroe-

pen te kopen. Zie Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 30. 
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half jaar van kracht en gebleken was dat veel politieke partijen het toch wel bezwaar-
lijk vonden dat enkel interne communicatie (informatievoorziening aan leden) sub-
sidiabel was. Minister De Vries van Binnenlandse Zaken (PvdA) kon zich – zo gaf hij 
in januari 2001 aan – wel wat voorstellen bij deze bezwaren en beloofde na te den-
ken over voorstellen om (onder andere) ook externe communicatie subsidiabel te 
maken.957  

Dit onderwerp hoorde duidelijk thuis in het kader van de herijking van de Wet 
subsidiëring politieke partijen.958 Vooruitlopend op die herijking zag het kabinet 
echter reden om alvast weer financiële middelen aan de politieke partijen ter be-
schikking te stellen voor de productie van hun radio- en televisieprogramma’s. Op 6 
november 2001 stelde staatssecretaris Van der Ploeg van OCW (PvdA) daartoe de 
Tijdelijke regeling subsidiëring zendtijd politieke partijen vast.959 Op grond van deze 
regeling werd aan politieke partijen ambtshalve subsidie verstrekt voor het verzor-
gen van een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Het ging hierbij net 
als voorheen om alle politieke partijen die op grond van artikel 39g Mediawet zend-
tijd hadden verkregen. Het maakte dus niet uit of het om reguliere zendtijd, dan wel 
om verkiezingszendtijd ging. De regeling had terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2001, zodat de Concessiewet voor de politieke partijen uiteindelijk geen 
gevolgen heeft gehad. Dat neemt niet weg dat de gekozen constructie niet erg fraai 
was: bij wet wordt subsidiëring uit de Mediabegroting bewust afgeschaft, vervolgens 
wordt die bij ministeriële regeling weer ingevoerd. Deze regeling stond daarom 
mijns inziens op gespannen voet met de (genoemde wijziging van de) Mediawet en 
de bedoelingen daarachter. 

Van veel belang is deze kwestie echter niet. De Tijdelijke regeling is namelijk op 1 
januari 2004 vervallen. Dat betekent echter niet dat sinds die datum geen subsidie 
voor de productie van radio- en televisieprogramma’s meer wordt verstrekt. De Wet 
van 30 juni 2005 houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de 
subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag, in paragraaf III.7 reeds 
besproken, werkte namelijk terug tot en met 1 januari 2004. Dat betekent dat vanaf 
die datum de verzorging van radio- en televisieprogramma’s een op grond van de 
Wet subsidiëring politieke partijen subsidiabele activiteit is (zie vooral het huidige 
artikel 5 sub b, g en j Wspp). Het budget dat voorheen beschikbaar was voor de uit-
voering van de Tijdelijke regeling is overgeheveld naar het budget van de Wet subsi-
diëring politieke partijen.  

Een zeer belangrijk verschil met de oude situatie – dat wil zeggen: met de situatie 
vóór 1 januari 2004 – is wel dat nieuwe politieke partijen geen subsidie voor de pro-
ductie van hun programma’s in het kader van de verkiezingszendtijd meer kunnen 
krijgen. De Wet subsidiëring politieke partijen heeft immers alleen betrekking op 
reeds in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen (artikel 2 Wspp). On-
der de vervallen regeling in de Mediawet en onder de Tijdelijke regeling bestond nog 

                                                 
957 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 5, p. 8. 
958 Zie paragraaf III.6. 
959 Stcrt. 2001, 216, p. 9. 
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wel een aanspraak op financiële middelen voor nieuwe politieke partijen. Het ging 
hier niet om heel erg grote bedragen, maar voor nieuwe politieke partijen is iedere 
euro aan subsidie natuurlijk van belang. 
 
Tabel K: in 1994 en 1998 aan niet in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen verstrekte 
subsidies ten behoeve van verkiezingsuitzendingen. Bedragen in euro’s. Bron: Commissariaat voor 
de Media. 
 
Jaar Partij Bedrag 

Libertarische Partij 12.991,83 

SAP-Rebel 13.545,34 

VIP 13.545,34 

De Groenen960 24.794,68 

De Nieuwe Partij 13.545,34 

Centrumpartij ‘86 3.498,97 

Solidariteit Boerenpartij 13.545,34 

Partij voor Milieu en Recht 13.373,81 

NCPN 12.887,36 

PSP ‘92 13.545,34 

Lijst 9 Jan de Groen 12.724,90 

Een Betere Toekomst 13.545,34 

Natuurwetpartij 13.543,07 

1994 

  

NMP 16.537,97 

De Groenen 14.195,13 

Idealisten 14.274,66 

Natuurwetpartij 12.981,45 

Senioren 2000 14.148,75 

1998 

VIP 13.884,84 
 
 
Sinds 2004 zijn deze bedragen dus tot nul gereduceerd. Het recht van de nieuwe 
partijen op (gratis) verkiezingszendtijd bleef overigens gewoon bestaan.961 Zij die-
nen echter de programma’s die zij in het kader van de verkregen verkiezingszendtijd 
willen uitzenden geheel uit eigen middelen te bekostigen. En dat strijdt naar mijn 
mening met het beginsel van gelijke kansen. 
 

                                                 
960 In dit jaar waren er tevens verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat verklaart de aanzienlijk 

hogere subsidie voor de Groenen, de enige niet in het parlement vertegenwoordigde partij die aan de-
ze verkiezingen deelnam. 

961 Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 8. 
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IV.2.14 Evaluatie 
 
De zendtijd voor politieke partijen heeft een lange geschiedenis, zo blijkt wel uit het 
voorgaande historische overzicht. Dat geldt zeker voor de zendtijd die in verkie-
zingstijd aan de politieke partijen ter beschikking wordt gesteld. Voor wat betreft de 
radio geschiedt dit sinds 1925, voor wat betreft de televisie sinds 1959. Ook de be-
schikbaarstelling van reguliere zendtijd kan bogen op een lange historie. Sinds 1957 
wordt immers reguliere zendtijd op de radio aan de politieke partijen toegekend en 
sinds 1962 ook op de televisie. Uit het feit dat vrijwel alle politieke partijen van de 
zendtijdregeling gebruik maken962, blijkt duidelijk dat de regeling in een bepaalde 
behoefte voorziet, al moet tegelijkertijd worden opgemerkt dat de publieke belang-
stelling voor de uitzendingen nooit erg hoog is geweest.963 
 
Is het nu wenselijk dat de overheid zendtijd aan politieke partijen toekent? Ik kom 
hier tot hetzelfde pragmatische oordeel als bij de subsidiëring van politieke partijen. 
Het feit dat politieke partijen nog steeds werkzaamheden verrichten die geacht kun-
nen worden het algemeen belang te dienen kan zeker de toekenning van zendtijd op 
radio en televisie rechtvaardigen. Van een recht op toewijzing van zendtijd is mijns 
inziens evenwel geen sprake. Een dergelijk recht vloeit noch uit voorwaardenschep-
pende rol van de overheid voor democratie, noch uit de grondrechten van vrijheid 
van meningsuiting of vrijheid van vereniging voort. 
 
Over de vraag of de onafhankelijkheid van de politieke partijen door de huidige rege-
ling van de zendtijd voor politieke partijen voldoende gewaarborgd is, kunnen we 
kort zijn. Die vraag kan bevestigend beantwoord worden. Artikel 48 Mediawet, dat 
ook op politieke partijen van toepassing is, bepaalt dat iedere instelling die zendtijd 
heeft verkregen vorm en inhoud van haar programma bepaalt en verantwoordelijk is 
voor hetgeen in haar zendtijd wordt uitgezonden. Dit alles geldt weliswaar ‘onver-
minderd het bij of krachtens de wet bepaalde’, doch de Mediawet bevat geen pro-
grammavoorschriften voor politieke partijen, zodat deze volledig vrij zijn om hun 
programma’s in de zendtijd voor politieke partijen een eigen invulling te geven. 
Hierbij gelden alleen de algemene grenzen van het burgerlijk recht (bijvoorbeeld 
artikel 6:162 BW) en van het strafrecht (bijvoorbeeld de uitingsdelicten van het 
Wetboek van Strafrecht). 
 
De vraag of de huidige regeling strookt met het beginsel van gelijke kansen is lastiger 
te beantwoorden. In het voorgaande is uiteengezet dat zowel in als buiten verkie-
zingstijd aan alle politieke partijen die daarop aanspraak kunnen maken, een gelijke 
hoeveelheid zendtijd wordt toegekend. Dat lijkt mij in de verkiezingstijd zonder 
meer te verdedigen. Aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt deelgeno-

                                                 
962 Een uitzondering is de SGP, die om principiële redenen weigert gebruik te maken van de zendtijd-

voorzieningen (Koole 1997, p. 162). Zie echter noot 973. 
963 Zie bijvoorbeeld Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 42; Handelingen II 1981/82, p. 3636 
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men door zowel reeds in de Kamer vertegenwoordigde als door nieuwe politieke 
partijen. Wanneer de overheid besluit om deze politieke partijen de gelegenheid te 
bieden zich via radio of televisie aan de kiezer te presenteren, dan dient zij alle deel-
nemende partijen in gelijke mate te bedienen en gelijke mogelijkheden te geven om 
de kiezers te bewegen hun stem op hen uit te brengen. Dat is mijns inziens het meest 
in overeenstemming met het zojuist genoemde beginsel van gelijke kansen.  

In dat licht is het zeer te betreuren dat nieuwe politieke partijen thans geen aan-
spraak meer kunnen maken op financiële overheidssteun om hun uitzendingen te 
bekostigen. Weliswaar mogen de subsidies die op grond van de Wet subsidiëring 
politieke partijen worden verstrekt nu ook worden aangewend voor externe com-
municatie, doch politieke partijen zonder vertegenwoordiging in het parlement 
hebben geen recht op subsidie ingevolge deze wet en zijn dus voor de productie van 
hun radio- en televisieprogramma’s geheel op de eigen middelen aangewezen. Er 
zijn weliswaar plannen om ook voor nieuwe politieke partijen een subsidiemogelijk-
heid in de Wet subsidiëring politieke partijen op te nemen964, maar daarvan is tot op 
heden nog niets terecht gekomen. 

Mijns inziens is hier sprake van een niet-acceptabele vorm van rechtsongelijk-
heid. Dat geldt niet alleen voor het ontbreken van subsidies voor nieuwe politieke 
partijen in het kader van de zendtijd voor politieke partijen, maar meer in het alge-
meen voor het überhaupt ontbreken van subsidies voor dergelijke groeperingen. 
Reeds eerder is besproken hoe het subsidiebudget voor in de Tweede of Eerste Ka-
mer vertegenwoordigde politieke partijen tussen 1999 en 2005 is gegroeid van ca. 
4,5 miljoen euro tot ruim 15 miljoen euro.965 Daarmee wordt de financiële kloof 
tussen wel en niet-gesubsidieerde politieke partijen, en daarmee tussen wel en niet in 
het parlement vertegenwoordigde politieke partijen wel erg groot. Of anders ge-
zegd: de toch al bestaande kloof wordt als gevolg van overheidsmaatregelen nog gro-
ter. Het gevolg is dat het voor nieuwe politieke partijen waarschijnlijk weer moeilij-
ker wordt om zetels in de volksvertegenwoordiging te behalen. Natuurlijk wordt het 
hen niet onmogelijk gemaakt om zetels te veroveren, maar het is toch geen al te ge-
waagde stelling dat het hen zonder omvangrijke subsidies voor de gevestigde partijen 
wat gemakkelijker af zou gaan. Tegen het kapitaal van de gevestigde politieke partijen 
en de mogelijkheden die de huidige subsidies bieden om effectief campagne te voeren, 
is het immers lastig opboksen. Nieuwe partijen moeten zich veel inspanningen ge-
troosten om voldoende private geldschieters te vinden, waarbij dan weer het gevaar 
op de loer ligt dat de gulle gevers iets terug willen hebben voor hun financiële bijdra-
ge. Een weinig aanlokkelijk perspectief. 

Vanuit democratisch oogpunt is het buitengewoon te betreuren wanneer als ge-
volg van overvloedige subsidies de opkomst van nieuwe politieke partijen aanzien-
lijk moeilijker wordt gemaakt. Dat aan dergelijke partijen wel zendtijd wordt toege-
kend is dan niet meer dan een pleister op de wonde. Bovendien heeft het voorgaande 

                                                 
964 Zie paragraaf III.6. 
965 Zie onder meer paragraaf III.7 en III.8 en Volkskrant 11 augustus 2006, p. 2 met klachten van een niet-

gesubsidieerde politieke partij. 
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ons geleerd dat in het verleden aan nieuwe politieke partijen wel degelijk subsidie 
voor het produceren van radio- en televisieprogramma’s is toegekend. Dat aan die 
mogelijkheid een einde is gemaakt is niet alleen in het licht van het beginsel van gelij-
ke kansen, maar ook in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel tamelijk dubieus. 
 
Dat buiten verkiezingstijd aan alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politie-
ke partijen evenveel zendtijd wordt toegekend, lijkt op het eerste gezicht moeilijk te 
verdedigen. Nu politieke partijen meer overheidssubsidie krijgen naarmate ze over 
meer kamerzetels en meer leden beschikken, lijkt het logisch om ook de hoeveelheid 
toe te kennen zendtijd te relateren aan de omvang van de kamerfractie en het leden-
tal. Daar staat tegenover dat politieke partijen de huidige situatie niet als onbevredi-
gend lijken te ervaren. Bovendien hebben zij altijd nog de mogelijkheid om zendtijd 
in te kopen bij een commerciële omroep of om zich op een andere wijze aan de kie-
zer te presenteren, bijvoorbeeld door advertenties in kranten of opinietijdschriften. 
Natuurlijk zijn aan dergelijke activiteiten kosten verbonden, maar aangezien politie-
ke partijen die over veel kamerzetels en/of leden beschikken ook recht hebben op 
een hoger subsidiebedrag op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen, lijken 
mij deze extra kosten niet dusdanig bezwaarlijk dat de overheid meer gratis zendtijd 
beschikbaar zou moeten stellen. Wel zou de overheid mijns inziens reguliere zend-
tijd moeten gaan toekennen aan politieke partijen die een bepaald aantal stemmen 
hebben verworven, doch niet voldoende voor een kamerzetel. Dit idee zal in het 
slothoofdstuk nader worden uitgewerkt. 
 
Tot slot nog een enkel woord over artikel 39g lid 3 t/m 5 Mediawet, op grond waar-
van – kort gezegd – politieke partijen die bij onherroepelijk vonnis tot een geldboete 
veroordeeld zijn wegens discriminatie hun zendtijd verliezen. In de parlementaire 
discussie over dit onderwerp werden het voorstel om deze bepalingen in de Media-
wet op te nemen én het voorstel om de subsidiëring van dergelijke partijen stop te 
zetten (artikel 16 Wspp) doorgaans in één adem genoemd, wat voor mij reden is om 
hier verder niet op de gedachtewisseling tussen regering en parlement in te gaan. De 
lezer zij verwezen naar paragraaf III.4.10, waar uitgebreid wordt ingegaan op de 
kwestie van subsidiëring en discriminerende politieke partijen.966  

Hier wil ik nog slechts stellen dat in abstracto beschouwd de regeling van artikel 
39g lid 3 t/m 5 Mediawet mij verenigbaar lijkt met de artikelen 10 en 11 EVRM, die 
de vrijheid van meningsuiting en vereniging waarborgen. Bovendien vloeit de rege-
ling – althans voor wat betreft discriminatie wegens ras – logischerwijs voort uit 
artikel 2 lid 1 sub a IVUR, dat staten verbiedt om organisaties die zich schuldig ma-
ken aan rassendiscriminatie te ondersteunen. Ook kan gewezen worden op artikel 
22 bis van de Europese Televisierichtlijn, waarin is bepaald dat de lidstaten er zorg 

                                                 
966 Ik wijs er nog wel op dat de toekenning van zendtijd (en subsidie) door de Nederlandse overheid aan 

mogelijk racistische politieke partijen al eens heeft geleid tot kritische vragen van de Commissie voor 
uitbanning van rassendiscriminatie die toezicht houdt op naleving van het IVUR. Zie  

 CERD/C/SR.872, nr. 28 en 53 en CERD/C/SR.873, nr. 38 en 39. 
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voor dienen te dragen dat televisie-uitzendingen geen enkele aansporing tot haat op 
grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit bevatten.967  

Wel dient mijns inziens – mocht zich een geschikt praktijkgeval voordoen – in 
concreto getoetst te worden of de algehele ontneming van zendtijd968 gedurende een 
bepaalde periode gelet op de ernst van het strafbare feit wel proportioneel en dus 
noodzakelijk in een democratische samenleving kan worden geacht (artikel 10 lid 2 
en 11 lid 2 EVRM). Bij deze toetsing kan dan een rol spelen dat met de ontneming 
van de zendtijd voor de politieke partij een kanaal voor communicatie met de samen-
leving geheel verloren gaat, waardoor de uitingsvrijheid en de verenigingsrechtvrij-
heid van de desbetreffende politieke partijen beperkt worden.969 Natuurlijk kan een 
veroordeelde politieke partij altijd trachten (reclame)zendtijd bij een commerciële 
omroep in te kopen, doch deze is in beginsel vrij te weigeren een overeenkomst 
terzake te sluiten en de kans dat dat gebeurt is, gezien het strafrechtelijk stigma dat 
aan de veroordeelde politieke partij kleeft, niet denkbeeldig.970 Ik kan mij zo voor-
stellen dat er – mede gelet op het feit dat de grenzen van de vrijheid van meningsui-
ting moeilijk te definiëren zijn – gevallen zijn waarin een veroordeling tot een geld-
boete naar het rechtsgevoel van menigeen volstaat en de ontneming van zendtijd (én 
subsidie ingevolge artikel 16 Wspp) disproportioneel moet worden geoordeeld. 

Net als bij de stopzetting van de subsidiëring op grond van artikel 16 Wspp het 
geval is, kan men ook hier de vraag stellen of het ontnemen van zendtijd wel als een 
beperking van de vrijheid van meningsuiting, dan wel de vrijheid van vereniging kan 
worden gezien. Uit geen van beide grondrechten vloeit immers een recht op zendtijd 
toe. Dat het niet langer toekennen van zendtijd leidt tot minder mogelijkheden voor 
een partij om van haar uitingsvrijheid gebruik te maken, is echter evident. De vrij-
heid van meningsuiting lijkt mij dan ook zonder meer in het geding. En ook al be-
schouwt men de ontneming van de zendtijd niet als een inmenging in vrijheid van 
meningsuiting of verenging van een politieke partij, dan nog zal in het licht van het 
gelijkheidsbeginsel, c.q. het recht op gelijke behandeling voor die ontneming een 
objectieve en redelijke rechtvaardiging moeten bestaan. Sommige partijen krijgen 
immers wel zendtijd, terwijl dat voor andere niet geldt.971 

                                                 
967 Vgl. Kamerstukken II 1997/98, 25 601, nr. 5. 
968 Ingevolge artikel 39g Mediawet kán de ontneming niet partieel zijn. 
969 Zie ook de opmerkingen van de Raad van State over ontneming van zendtijd, neergelegd in Kamer-

stukken II 1997/98, 25 704, A, p. 7. 
970 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Amsterdam 1 mei 1998, Mediaforum 1998-7/8, nr. 38, waarin de president 

had te oordelen over de weigering van SBS om reclamezendtijd aan de Centrumdemocraten te ‘ver-
huren’. De president overwoog: “SBS (kan) immers niet verplicht worden zich bij overeenkomst te 
verbinden tot het verlenen van medewerking aan het verspreiden van (…) meningen die zij niet deelt 
en integendeel juist verafschuwt. Een dergelijke verplichting zou in de gegeven omstandigheden op 
onaanvaardbare wijze in conflict komen met de aan SBS toekomende contractsvrijheid en het recht 
op vrijheid van meningsuiting.” 

971 Zie verder paragraaf III.4.12 onder ‘Artikel 16 Wspp’. 
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Enerzijds kan men dus betogen dat er gevallen zijn waarin toepassing van artikel 39g 
lid 3 t/m 5 Mediawet te ver gaat. Anderzijds zijn echter gevallen denkbaar waarin het 
artikel juist mogelijkerwijs niet ver genoeg gaat. Men neme hier de casus van de 
SGP, de orthodox-gereformeerde politieke partij die in paragraaf III.4.12 reeds aan 
de orde kwam. Tot aan een wijziging van de statuten in juni 2006 konden vrouwen 
geen gewoon lid worden van deze partij. Thans kunnen zij dat wel, maar de partij 
blijft bij het standpunt dat vrouwen geen vertegenwoordigende en bestuurlijke amb-
ten buiten de partij mogen bekleden. Voor dergelijke functies zullen dan ook geen 
vrouwelijke SGP-kandidaten worden voorgedragen. Het is niet aannemelijk dat dit 
handelen van de SGP onder de artikelen 137c, d, e, f of g, dan wel artikel 429 quater 
Sr valt.972 Derhalve kan ook artikel 39g lid 3 t/m 5 Mediawet geen toepassing vin-
den. De vraag kan echter gesteld worden of het toekennen van zendtijd aan een 
partij die vrouwen discrimineert wel te verenigen is met artikel 7 Vrouwenverdrag, 
dat bepaalt dat de Staat verplicht is om alle passende maatregelen te nemen om dis-
criminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen 
en om te verzekeren dat zij op gelijke voet met mannen verkiesbaar zijn in alle open-
baar gekozen lichamen en deel kunnen nemen aan verenigingen op het gebied van 
het openbare en politieke leven. Is de overheid, meer in het bijzonder het Commis-
sariaat voor de Media, niet verplicht een zendtijdaanvraag van de SGP met een be-
roep op artikel 7 Vrouwenverdrag af te wijzen?  

Nu is dit in zekere zin een theoretische kwestie. De SGP weigert namelijk om 
principiële redenen van de zendtijdvoorziening gebruik te maken en heeft dat overi-
gens ook nooit gedaan. Dat neemt niet weg dat de partij daar ooit anders over zou 
kunnen gaan denken. Het vrouwenstandpunt is immers ook geëvolueerd.973 Daar-
om toch een korte bespreking. Indien moet worden aangenomen dat bij de SGP 
sprake is van een met artikel 7 Vrouwenverdrag strijdige situatie – en als we afgaan 
op de in paragraaf III.4.12 besproken uitspraak van het Hof Den Haag974, dan is dat 
zeker aannemelijk – dan zal het Commissariaat voor de Media een eventuele aan-
vraag van de SGP mijns inziens moeten afwijzen indien zij aan het discriminatiever-
bod meer gewicht toekent dan aan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
vereniging van de SGP, alsmede aan het recht van de SGP om op dezelfde manier 
behandeld te worden als andere politieke partijen. Artikel 39g lid 1 en 2 Mediawet 
vindt dan immers op grond van artikel 94 Grondwet geen toepassing omdat het  
verlenen van steun aan een partij die vrouwen discrimineert onverenigbaar is met 
het Vrouwenverdrag. 

Het lijkt mij echter niet aannemelijk dat een bestuursorgaan als het Commissari-
aat zal besluiten een wet in formele zin buiten toepassing te laten op grond van arti-

                                                 
972 Zie paragraaf III.4.12 onder ‘De SGP-casus: de Wet subsidiëring politieke partijen en het Vrouwen-

verdrag’. 
973 In 2003 vond bijna 60% van de jongeren die zich tot de SGP rekenden dat de partij gebruik moest 

gaan maken van de zendtijd voor politieke partijen. Zie Hippe, Lucardie & Voerman 2004b, p. 122-
123. 

974 Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133. 
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kel 94 Grondwet. Vermoedelijk zal het Commissariaat dus gewoon zendtijd toewij-
zen. In dat geval zal een groepering als de Stichting Proefprocessenfonds Clara 
Wichmann de gang naar de rechter moeten maken.975 Het lijkt mij in elk geval ver-
standig dat de wetgever zich nog eens over de regeling van artikel 39g lid 3-5 Me-
diawet buigt. De vraag of deze bepalingen wel voldoende zijn in het licht van het 
Vrouwenverdrag hebben nog onvoldoende aandacht gehad in parlementaire krin-
gen. 
 
IV.3  Fiscale aftrekbaarheid giften aan politieke partijen 
 
IV.3.1  Inleiding 
 
Door giften aan politieke partijen binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar te 
maken, stimuleert de overheid het doen van deze giften. De burger die de gift doet, 
hoeft immers niet het gehele bedrag voor zijn rekening te nemen: als hij de gift af-
trekt, betaalt de overheid ook een deel (door af te zien van belastingheffing). Men 
kan dan ook met recht stellen dat de fiscale wetgeving die deze aftrek mogelijk 
maakt, moet worden aangemerkt als een vorm van indirecte overheidssteun aan 
politieke partijen.976 Elzinga stelde in 2004 dat deze steun ongeveer 2 miljoen euro 
per jaar bedroeg, doch het is onduidelijk hoe hij aan dat bedrag komt.977 In deze 
paragraaf zal een korte schets worden gegeven van de relevante fiscale regelingen en 
de geschiedenis daarvan. Tevens zal kort worden ingegaan op de wenselijkheid van 
deze regelingen, met name in het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel en het 
beginsel van gelijke kansen. 
 
IV.3.2  Toepasselijke regelgeving 
 
Ingevolge de artikelen 6.32 tot en met 6.39 van de Wet inkomstenbelasting 2001978 
zijn periodieke en andere giften aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, 
culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen fiscaal af-
trekbaar. Onder giften wordt verstaan: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplich-
te bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat (artikel 6.33 lid 1 sub a 

                                                 
975 Het is aannemelijk dat zij zich dan – na bezwaar te hebben gemaakt – tot de bestuursrechter moet 

wenden. In de in paragraaf III.4.12 besproken uitspraak van de Rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 7 
september 2005, AB 2005, 398) overwoog dit college dat de eisers, waaronder Clara Wichmann, niet 
zijn aan te merken als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb en dat dus de bestuursrechtelijke 
weg van bezwaar en beroep voor hen niet open staat. Uit ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35 lijkt 
echter te volgen dat dit oordeel onjuist is. In deze zaak werden Clara Wichmann en enkele andere or-
ganisaties aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 lid 3 Awb bij de beslissing tot toe-
kenning (of in dit geval: afwijzing) van subsidie aan de SGP. Bij een besluit tot toekenning van zendtijd 
zullen zij dan ook belanghebbende zijn. 

976 Elzinga 1982, p. 234; Nehmelman 2000b, p. 164. 
977 Elzinga 2004, p. 18 noot 44. Een toelichting op het bedrag ontbreekt. 
978 Stb. 2000, 215. 
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Wet IB 2001). Het doel van deze giftenregeling is het langs indirecte weg bevorde-
ren van schenkingen aan deze instellingen.979 

Het artikel is zoals de tekst ervan uitwijst niet specifiek op politieke partijen toe-
gesneden, maar al meer dan vijftig jaar lang worden politieke partijen door de fiscus 
aangemerkt als instellingen die het algemeen nut beogen. Dat was reeds het geval 
onder artikel 51a van het Besluit op de inkomstenbelasting 1941980 en onder artikel 
47 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964.981 Bij ministeriële resolutie van 18 
juli 1954 werd namelijk als richtlijn aan de belastinginspecteurs meegegeven dat 
politieke partijen tot de ‘het algemeen nut beogende instellingen’ gerekend moesten 
worden. Als nadere motivering werd daarvoor gegeven dat politieke partijen voor 
het goede functioneren van de parlementaire democratie onmisbaar waren.982 Bij 
besluit van de directeur-generaal Belastingdienst van 8 augustus 2005 zijn politieke 
partijen aangemerkt als het algemeen nut beogende instellingen in de zin van artikel 
6.33 Wet IB 2001.983  

Dit besluit is echter per 1 januari 2008 komen te vervallen. Als gevolg van het Be-
lastingplan 2006 moeten de het algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) 
voortaan van geval tot geval door de belastinginspecteur als zodanig worden aan-
gemerkt.984 De relevante procedure is geregeld in artikel 6.33 lid 2 t/m 4 Wet IB 
2001. Politieke partijen moeten zelf een verzoek doen om als ANBI te worden aan-
gemerkt. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. 
Kortom: vanaf 1 januari 2008 gelden politieke partijen niet langer automatisch als 
instellingen die het algemeen nut beogen. De Nederlandse partijen blijken over het 
algemeen op de hoogte te zijn van het nieuwe regime, zij het dat de Belastingdienst 
niet alle ANBI-verzoeken vóór 1 januari 2008 heeft kunnen verwerken. 

                                                 
979 Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 266 
980 Verordeningenblad 1941, 105. Giftenaftrek werd in dit Besluit opgenomen bij Wet van 26 juni 1952, 

Stb. 1952, 376. Zie S.J.C. Hemels, Aantekening 1 bij artikel 6.32 Wet IB 2001, www.nfdr.nl (geraad-
pleegd op 26 september 2007). 

981 Stb. 1964, 512. 
982 Vakstudienieuws 15 juli 1954, p. 436. Overigens merkte het Hof Den Bosch in 1982 een plaatselijke 

politieke groepering niet aan als een ‘instelling’ in de zin van de wet omdat zij niet voldeed aan de eis 
dat zij een eigen identiteit had, los van die van de oprichters. Integendeel, de partij kon in vergaande 
mate worden geïdentificeerd met de belanghebbende en 13 andere personen (Hof Den Bosch 5 fe-
bruari 1982, BNB 1983, 161).  

983 Besluit van 8 augustus 2005, CPP2005/1373M. Als motivering werd gegeven: “Immers de politieke 
partijen zijn in ons democratisch staatsbestel bij uitstek de instrumenten waarmee aan de politieke op-
vattingen welke in het volk leven gestalte wordt gegeven. Zij zijn voor een juist functioneren van onze 
parlementaire democratie een onmisbaar vereiste en moeten aldus gezien als algemeen nut beogende 
instellingen worden aangemerkt.” 

984 Stb. 2005, 683. Deze wetswijziging is per 11 april 2007 in werking getreden (koninklijk besluit van 29 
maart 2007, Stb. 2007, 122) en zal voor het eerst toegepast worden na 1 januari 2008. De ANBI-
regeling is overigens pas bij de tweede nota van wijziging in het wetsvoorstel Belastingplan 2006 te-
recht gekomen. Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 16. 
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Artikel 6.33 Wet IB 2001 

 
1. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
a. giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie 
tegenover staat; 
b. instellingen: door de inspecteur als zodanig aangemerkte kerkelijke, levensbeschouwelijke, charita-
tieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, gevestigd in een lidstaat 
van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of een bij ministeriële regeling aangewezen 
mogendheid, alsmede elders gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instellingen, 
indien en zolang zij voldoen aan de door hem te stellen voorwaarden; 
c. verenigingen: niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgestelde verenigingen 
met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden, gevestigd in een lidstaat van de Europe-
se Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid. 
2. Het aanmerken als een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, eerste gedeelte, geschiedt 
op verzoek van de desbetreffende instelling. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar 
vatbare beschikking eventueel onder door hem te stellen voorwaarden. In afwijking van de eerste 
volzin kan de inspecteur een categorie instellingen dan wel een groep met elkaar verbonden instellin-
gen bij één voor bezwaar vatbare beschikking aanmerken als instellingen bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, ook zonder dat een daartoe strekkend verzoek is gedaan door die instellingen. 
3. Een instelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, eerste gedeelte, wordt door de inspecteur bij 
voor bezwaar vatbare beschikking niet meer als zodanig aangemerkt met ingang van het tijdstip 
waarop deze instelling niet langer een kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, weten-
schappelijk of algemeen nut beogend karakter heeft, dan wel niet meer is gevestigd als aangegeven in 
het eerste lid, onderdeel b, eerste gedeelte. Het tijdstip van intrekking kan liggen voor de datum van de 
beschikking. 
4. Voor de toepassing van het tweede en derde lid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels 
worden gesteld. 

 
 
Al geruime tijd worden ook lidmaatschapscontributies tot de aftrekbare ‘giften’ 
gerekend.985 Contributies zijn namelijk aan te merken als ‘verplichte bijdragen waar 
geen directe tegenprestatie tegenover staat’ in de zin van artikel 6.33 sub a Wet IB 
2001 en worden daarom aangemerkt als giften in de zin van die wet.986 Het feit dat 
het lidmaatschap van een politieke partij doorgaans recht geeft op ontvangst van een 
partijblad doet daaraan niet af, omdat een tegenprestatie waarvan de waarde gering 
is niet aan giftenaftrek in de weg staat.987 Zie in dit verband ook artikel 18 lid 3 
Wspp dat bepaalt dat het financieel verslag van een politieke partij het totaal aan 
giften anders dan de contributies van de leden van de partij vermeldt. Klaarblijkelijk gaat 
ook de Wet subsidiëring politieke partijen ervan uit dat contributies als giften moe-
ten worden aangemerkt. 
 Ook verplichte afdrachten van politieke functionarissen aan de partijkas zijn aan 
te merken als aftrekbare giften. Een aantal Nederlandse politieke partijen kent rege-

                                                 
985 Elzinga 1982, p. 235; Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 38. 
986 Zie ook S.J.C. Hemels, Aantekening 2 bij artikel 6.33 Wet IB 2001, www.nfdr.nl (geraadpleegd op 26 

september 2007) en Albregste 2006, p. 107. 
987 Albregste 2006, p. 107. 

277



ANDERE VORMEN VAN OVERHEIDSSTEUN AAN POLITIEKE PARTIJEN 

lingen die bepalen dat volksvertegenwoordigers en bestuurders die lid zijn van de 
desbetreffende politieke partij een deel van hun bezoldiging in de partijkas dienen te 
storten. Achterliggende gedachte van deze regelingen is vaak dat het lidmaatschap 
van de partij en de inspanningen door die partij in belangrijke mate hebben bijge-
dragen aan het bereiken van het ambt dat het partijlid nu bekleedt en dat het lid 
daarom iets terug moet doen voor zijn partij. Over de rechtsgeldigheid en de wense-
lijkheid van partijbesluiten en afspraken waaruit afdrachtregelingen voortvloeien, is 
heel wat discussie gevoerd. De lezer zij hiervoor verwezen naar paragraaf V.3. Hier 
zal slechts worden ingegaan op de mogelijkheid de verplichte afdracht af te trekken 
in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001 en haar voorgangers. 
 In 1978 en 1979 achtte een aantal belastinginspecteurs verplichte afdrachten 
door politieke functionarissen aan de PvdA noch als gift, noch anderszins fiscaal 
aftrekbaar. Op het beroep van een wethouder besliste het Hof Amsterdam echter 
dat de afdrachten wel degelijk aftrekbaar waren, zij het niet als giften, maar als be-
roepskosten.988 Volgens het hof kon aftrekbaarheid als gift niet worden aanvaard, 
omdat het hier zou gaan om een juridisch verplichte betaling.989 Omdat de wethou-
der bij niet-betaling zijn kansen op voortzetting van zijn ambt in belangrijke mate 
negatief zou beïnvloeden, konden de afdrachten echter wel als beroepskosten wor-
den afgetrokken. Na deze uitspraak adviseerde het ministerie van Financiën de be-
lastinginspecteurs niettemin om de giftenregeling van de Wet op de Inkomstenbe-
lasting 1964 toe te passen op de afdrachten, en niet de regeling inzake de aftrekbaar-
heid van beroepskosten.990 
 Uiteindelijk schiep de Hoge Raad enige duidelijkheid in deze kwestie. In een door 
een andere wethouder aangespannen zaak had het Hof Den Haag reeds geoordeeld 
dat de afdrachten aan de PvdA niet als aftrekbare beroepskosten konden worden 
aangemerkt. Wel kwamen de afdrachten – conform het advies van het ministerie van 
Financiën – voor aftrek als giften in aanmerking. Verwijzing naar het eerder ge-
noemde arrest van het Hof Amsterdam kon de wethouder niet baten. In cassatie 
oordeelde de Hoge Raad dat het oordeel van het Hof Den Haag niet onbegrijpelijk 
was of getuigde van een onjuiste rechtsopvatting. Daarmee bevestigde de Raad im-
pliciet dat de afdrachten als aftrekbare giften moesten worden aangemerkt, overi-
gens zonder zich over de rechtmatigheid van de afdrachtregelingen uit te laten.991 

                                                 
988 Hof Amsterdam 19 maart 1980, niet gepubliceerd, wel geciteerd bij Elzinga 1985, p. 215 en in de 

conclusie van de A-G Mok bij HR 29 juni 1983, BNB 1983, 287. 
989 In paragraaf V.3 zal worden onderzocht of daadwerkelijk van juridische verplichtingen sprake kan 

zijn.  
990 Elzinga 1985, p. 215-216. 
991 HR 29 juni 1983, BNB 1983, 287. Vgl. HR 16 juli 1984, BNB 1984, 246 waar het ging om een bijdrage 

aan de verkiezingscampagne van de lokale afdeling van een partij. Op grond van een afspraak binnen 
de afdeling zouden de kosten van de campagne worden gedragen door de gekozen raadsleden. De bij-
drage van een eenmaal gekozen raadslid viel onder de giftenregeling, niet onder de aftrekbare be-
roepskosten. Zie tevens HR 19 juni 1985, BNB 1985, 236 en Hof Den Bosch 2 mei 2005, NTFR 
2005/986. 
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Tot op de dag van vandaag worden afdrachten van politieke functionarissen aan 
politieke partijen van de belasting afgetrokken. Helemaal onomstreden is dat niet. 
Zo kwam de Socialistische Partij in september 2007 in het nieuws toen bekend werd 
dat deze partij in 2006 als gevolg van de aftrekbaarheid van de afdrachten een belas-
tingvoordeel van zo’n 300.000 euro had behaald. Voor 2007 zou het voordeel zelfs 
400.000 euro bedragen. In De Volkskrant werd de stelling geponeerd dat de afdrach-
ten geen giften waren en dus niet fiscaal aftrekbaar zouden mogen zijn.992 De ophef 
die hierdoor ontstond lijkt mij nogal overdreven. Inderdaad zijn de afdrachten niet 
aan te merken als vrijwillige schenkingen, maar artikel 6.33 lid 1 sub a Wet IB stelt 
vrijwilligheid ook niet als vereiste. Onder ‘giften’ vallen ingevolge dat artikel name-
lijk niet alleen ‘bevoordelingen uit vrijgevigheid’, maar ook ‘verplichte bijdragen waar 
geen directe tegenprestatie tegenover staat’. Afdrachten aan de partijkas die voort-
vloeien uit partijbesluiten of afspraken binnen de politieke groepering vallen mijns 
inziens in de laatste categorie, zeker als men bedenkt dat de aanwezigheid van een 
‘directe tegenprestatie’ in de belastingrechtspraak niet snel wordt aangenomen.993  
 
In het voorafgaande hebben we gezien dat de activiteiten van extreemrechtse poli-
tieke partijen regelmatig tot de vraag hebben geleid of de overheid dergelijke partijen 
wel financieel of anderszins moet ondersteunen. Die vraag is gesteld in het kader van 
de subsidiëring van politieke instituten (zie paragraaf II.6.6), de subsidiëring van 
politieke partijen (zie paragraaf III.4.10) en de toekenning van zendtijd aan politieke 
partijen (zie paragraaf IV.2.12). Het zal dan ook geen verbazing wekken dat een 
soortgelijke vraag gesteld is in het kader van de aftrekbaarheid van giften. Dat ge-
beurde al in 1979 toen CDA-senator Van Hulst vraagtekens zette bij het toestaan 
van aftrek van giften aan een politieke partij die zich aan de uiterste rechterzijde van 
het politieke spectrum bevond: de Nederlandse Volks-Unie (NVU). In antwoord op 
de vragen van dit kamerlid stelde premier Van Agt (CDA) toen dat de belastingin-
spectie geen oordeel toekomt over de doelstelling van de politieke partij en over de 
vraag of een politieke partij het algemeen nut dient. Alleen een rechterlijke ontbin-
ding van de politieke partij zou aftrekbaarheid onmogelijk maken. De premier voel-
de er ook weinig voor om politieke groeperingen te bestrijden via ‘het in beginsel 
neutrale instrument van de fiscaliteit’.994 

                                                 
992 Volkskrant 17 september 2007, p. 3. 
993 Zie de voorbeelden genoemd bij S.J.C. Hemels, Aantekening 2 bij artikel 6.33 Wet IB 2001, 

www.nfdr.nl (geraadpleegd op 26 september 2007). Het recht op het bijwonen van religieus onder-
wijs als tegenprestatie voor een bijdrage aan een boeddhistisch kerkgenootschap was geen directe te-
genprestatie in de zin van de wet (Hof Den Bosch 28 mei 2003, NTFR 2003/1393). Hetzelfde gold 
voor een donatie aan een moskee waar koranlessen en lessen Arabisch konden worden gevolgd: ook 
dat was een gift in de zin van de belastingwetgeving (Hof Amsterdam 8 februari 2006, nr. 04/4718. 
Tenslotte kan men wijzen op de kerkelijke belastingen. Van het geld worden (mede) activiteiten van 
gemeente- of parochieleden bekostigd en tot het betalen van de belasting heeft men zich ‘vrijwillig ver-
plicht’ (vgl. Albregtse 2006, p. 107). Ook hier is fiscaalrechtelijk bezien sprake van een gift. Ik zie dan 
ook niet in waarom bij de afdrachten van de SP geen sprake zou zijn van giften. Zie ook Aanhangsel 
Handelingen I 2007/08, nr. 3. 

994 Handelingen I 1979/80, p. 51 en 84. 

279



ANDERE VORMEN VAN OVERHEIDSSTEUN AAN POLITIEKE PARTIJEN 

 Van deze opvatting ging het volgende jaar ook het Hof Amsterdam uit.995 Het 
hof oordeelde dat de NVU zich blijkens haar statuten aandiende als politieke partij, 
dat een vordering tot ontbinding van de NVU was afgewezen, dat de partij was gere-
gistreerd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement en dat zij had deelge-
nomen of zou deelnemen aan diverse verkiezingen voor vertegenwoordigende li-
chamen. De NVU functioneerde volgens het hof derhalve in feite als een Nederland-
se politieke partij en moest dan ook als zodanig worden aangemerkt. Het hof ver-
wees vervolgens naar de eerder genoemde ministeriële resolutie van 18 juli 1954, 
waarin gesteld werd dat giften aan politieke partijen fiscaal aftrekbaar waren, en 
wees er tevens op dat de inspecteur zelf had verklaard dat giften aan politieke partij-
en, óók aan de NVU, over het algemeen als aftrekbare giften in aanmerking geno-
men werden. Op grond van het gelijkheidsbeginsel waren de giften aan de NVU in 
het onderhavige geval dan ook aftrekbaar. 

De conclusie op grond van deze uitspraak van het hof is dat de doelstellingen van 
de politieke partij bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de aftrek van de gift 
geen rol spelen. Althans, zij behoren daarbij geen rol te spelen. Politieke partijen 
waren daarmee per definitie het algemeen nut beogende instellingen in de zin van 
artikel 47 Wet IB 1964 (oud).996 Zij zijn dat ook in de zin van artikel 6.33 sub b Wet 
IB 2001, maar zoals gezegd geldt wel vanaf 1 januari 2008 dat iedere partij afzon-
derlijk als algemeen nut beogende instelling moet worden aangemerkt. En daar 
begint de schoen toch een beetje te wringen. Is het wel wenselijk dat de belastingin-
specteur iedere politieke partij afzonderlijk gaat doorlichten om te kijken of deze wel 
een het algemeen nut beogende instelling is? Bestaat dan niet het risico dat hij met 
betrekking tot partijen die controversiële standpunten uitdragen tot een negatieve 
conclusie komt? Dat zou in het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel en het be-
ginsel van gelijke kansen zeer dubieus zijn, en bovendien in strijd komen met de 
hiervoor genoemde rechtspraak. Het tweede lid van artikel 6.33 Wet IB 2001 be-
paalt bovendien dat de inspecteur beslist op het verzoek om aanmerking, eventueel 
onder door hem te stellen voorwaarden. Het lijkt mij nauwelijks voorstelbaar dat een 
belastinginspecteur voorwaarden aan politieke partijen gaat stellen. Hier wreekt 
zich het feit dat artikel 6.33 Wet IB 2001 niet specifiek op politieke partijen is toege-
sneden. 
 
Artikel 6.32 Wet IB 2001 onderscheidt tussen periodieke giften en andere giften. 
Onder periodieke giften worden verstaan giften in de vorm van vaste en gelijkmatige 
periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan instellingen of vere-
nigingen (artikel 6.34 Wet IB 2001).997 Periodieke giften worden ingevolge artikel 

                                                 
995 Hof Amsterdam 23 januari 1980, BNB 1981, 123. 
996 Uitzondering was natuurlijk het geval dat een politieke partij ontbonden was. 
997 Waarbij onder ‘instellingen’ dan te verstaan zijn de door de inspecteur als zodanig aangemerkte kerke-

lijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende 
instellingen en onder ‘verenigingen’ de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan 
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6.38 in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij notariële akte van schen-
king aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of 
meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Voor periodieke giften geldt geen inko-
mensafhankelijke drempel, noch een inkomensafhankelijk maximum. Zij zijn dus 
onbeperkt aftrekbaar.998  

Bij de andere giften (artikel 6.35 Wet IB 2001) is dat anders. Andere giften wor-
den namelijk pas in aanmerking genomen voorzover zij met schriftelijke bescheiden 
kunnen worden gestaafd en voorzover zij samen zowel € 60 als 1% van het verzame-
linkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven gaan (aftrek-
drempel). Zij kunnen vervolgens tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen 
vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek worden afgetrokken (artikel 6.39 
lid 1 Wet IB 2001). De wetgever heeft een aftrekdrempel ingevoerd om de uitvoe-
ringslast te beperken. De reden om periodieke giften een voorkeursbehandeling te 
geven boven andere giften komt voort uit de wens van de wetgever om periodieke 
giften, die immers een vaste inkomensstroom voor instellingen en verenigingen 
opleveren, te stimuleren.999 Zowel het verschil in behandeling als de daarvoor gege-
ven motivering zijn in de literatuur echter bekritiseerd.1000  
 
Voor de vennootschapsbelasting geldt een soortgelijke regeling als voor de inkom-
stenbelasting. Vennootschappen kunnen op grond van artikel 16 van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 19691001 giften aan politieke partijen aftrekken. Ook dit 
artikel heeft overigens niet specifiek betrekking op politieke partijen, doch ziet op 
alle kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of 
het algemeen nut beogende instellingen. De giften moeten tezamen een bedrag van 
€ 227,- overstijgen en de aftrek bedraagt ten hoogste 10% van de winst (artikel 16 lid 
1 Wet VB 1969). De definitie van ‘giften’ wijkt iets af van die van de Wet op de in-
komstenbelasting 2001. Artikel 16 lid 2 Wet VB 1969 spreekt van bevoordelingen 
uit vrijgevigheid, alsmede al dan niet-verplichte bijdragen voor zover daardoor geen op 
geld waardeerbare rechten ontstaan. Een door het Belastingplan 20061002 bewerkstel-
ligde wetswijziging die op 1 januari 2008 in werking is getreden1003, heeft in artikel 
16 een expliciete verwijzing naar de instellingen als bedoeld in artikel 6.33 Wet IB 
2001 ingevoegd. Daardoor sluiten de beide wetten beter op elkaar aan. 

                                                 

vrijgestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden (artikel 6.33 
sub b en c Wet IB 2001). 

998 Zie S.J.C. Hemels, Aantekening 2 en 3 bij artikel 6.39 Wet IB 2001, www.nfdr.nl (geraadpleegd op 28 
september 2007), alsmede Albregtse 2006, p. 109. 

999 Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, p. 267. 
1000 Zie S.J.C. Hemels, Aantekening 3 bij artikel 6.39 Wet IB 2001, www.nfdr.nl (geraadpleegd op 28 

september 2007). Uit het door Hemels gegeven voorbeeld blijkt bijvoorbeeld dat een gift van 5 x € 
20.000 een veel groter belastingvoordeel oplevert dan een gift van 1 x € 100.000, terwijl de gift in bei-
de gevallen uiteindelijk even groot is. Zie ook Albregtse 2006, p. 112. 

1001 Stb. 1969, 445. 
1002 Stb. 2005, 683. 
1003 Stb. 2007, 122. 
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IV.3.3  Evaluatie 
 
De in het voorafgaande reeds veelvuldig genoemde Commissie-Van den Berg heeft 
zich in haar rapport Waarborg van Kwaliteit ook uitgelaten over de wenselijkheid van 
de aftrekbaarheid van giften aan politieke partijen. De Commissie liet zich in begin-
sel positief uit over het doen van dergelijke giften, die zij beschouwde als aanwijzin-
gen dat de desbetreffende politieke partij over een zekere maatschappelijke veranke-
ring beschikte.1004 Een andere vraag was evenwel of de overheid het doen van giften 
ook moest stimuleren door ze fiscaal aftrekbaar te maken.  

Voor wat betreft de aftrekbaarheid van giften in het kader van de inkomstenbe-
lasting was de Commissie er snel uit: giften van individuele burgers moesten gesti-
muleerd blijven worden. Voor het beoordelen van de wenselijkheid van aftrekbaar-
heid van giften van rechtspersonen in het kader van de vennootschapsbelasting had 
de Commissie evenwel meer regels nodig. Zij was van mening dat bij dit type giften 
eerder dan bij giften van individuen het risico van ongeoorloofde beïnvloeding van 
de politieke besluitvorming op de loer lag. Zij achtte daarom de redenering mogelijk 
dat het niet aan de overheid was om giften van rechtspersonen door het toestaan van 
belastingaftrek te stimuleren.1005 
 Daar stond echter volgens de Commissie tegenover dat men kon betogen dat het 
onjuist was om politieke partijen uit te zonderen van een belastingregime waarvan 
ook andere het algemeen nut dienende organisaties konden profiteren. Het leek haar 
bovendien mogelijk dat het schrappen van de mogelijkheid van aftrek zou leiden tot 
allerhande omwegconstructies, waarbij via speciale aan politieke partijen verwante 
stichtingen giften zouden worden ontvangen. Alles afwegende kwam de Commissie 
uiteindelijk tot de conclusie dat ook de aftrekbaarheid van giften van rechtspersonen 
gehandhaafd moest blijven. De openbaarheid van giften aan politieke partijen dien-
de dan wel wettelijk geregeld te worden.1006 
 
Een interessante vraag die de Commissie niet behandelde was of bepaalde politieke 
partijen niet méér profiteerden van de fiscale aftrekmogelijkheden dan andere.1007 
De gedachte achter de vraag is de volgende. Stel: partij A heeft, bijvoorbeeld als 
gevolg van haar ideologie, een achterban waaronder zich nogal wat gefortuneerde 
Nederlanders bevinden, terwijl bij partij B een dergelijke achterban ontbreekt. Als de 
achterban van partij A ook bereid is giften te doen om de partijkas te vullen, heeft 
partij A – althans op dit punt – een voordeligere positie dan partij B. Een beter ge-
vulde partijkas geeft immers grotere mogelijkheden om politieke activiteiten te ont-

                                                 
1004 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44. 
1005 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 45. 
1006 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 45-46. 
1007 De Commissie vroeg zich wél af of het beginsel van gelijke kansen niet onder druk kwam te staan 

wanneer de ene partij een gefortuneerdere achterban had dan de andere of wanneer de ene partij meer 
profiteerde van giften van rechtspersonen. Deze vraag had echter betrekking op de toelaatbaarheid 
van giften aan politieke partijen en niet op de vraag of de overheid het doen van dergelijke giften moest 
stimuleren door ze fiscaal aftrekbaar te maken. Zie Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44. 
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plooien en dus ook meer mogelijkheden om pogingen te ondernemen de gunst van 
de kiezers te winnen. Op zichzelf bestaan tegen een dergelijke ‘natuurlijke ongelijk-
heid’, in elk geval in mijn optiek, geen grote bezwaren: de ene partij heeft nu eenmaal 
een rijkere achterban, de andere zal een beroep kunnen doen op een grote schare 
vrijwilligers, terwijl de derde profiteert van een charismatische leider die veel media-
aandacht genereert. Er kan echter wel sprake zijn van een onrechtvaardige situatie 
wanneer de overheid een belastingregeling invoert waarvan vooral de rijkere achter-
ban van partij A profiteert. Deze achterban kan dan grotere bedragen aftrekken, 
hetgeen het doen van giften extra aantrekkelijk maakt en dus stimuleert. Daarvan 
profiteert dan weer vooral partij A, zodat de bestaande ongelijkheid tussen partij A 
en B door een overheidsmaatregel vergroot wordt. Het beginsel van gelijke kansen 
zou zich daartegen kunnen verzetten. 
 In Duitsland is de vraag naar de verenigbaarheid van (ruime) fiscale aftrekmoge-
lijkheden met het beginsel van gelijke kansen veelvuldig bij de rechter aan de orde 
gesteld. Het Bundesverfassungsgericht heeft daar regelmatig belastingwetgeving 
getoetst aan de beginselen van Chancengleichheit (gelijke kansen voor politieke par-
tijen) en Bürgergleichheit (gelijke participatiemogelijkheden voor burgers bij hun 
deelname aan de politieke wilsvorming).1008 In Nederland is dat niet het geval ge-
weest. Nu moet ogenblikkelijk worden toegegeven dat de gestelde vraag niet een-
voudig te beantwoorden is. Het effect van een belastingregeling is moeilijk vast te 
stellen als niet duidelijk is hoeveel particulieren en bedrijven daadwerkelijk van de 
mogelijkheid om giften aan politieke partijen af te trekken gebruik maken. Op dit 
punt ontbreken bij mijn beste weten de cijfers.1009 Daarom lijkt het me verstandig 
hier slechts enige verkennende opmerkingen te maken, vervolgens de kwestie uitge-
breider aan de orde te stellen in het aan Duitsland gewijde hoofdstuk en tenslotte in 
het slothoofdstuk op dit punt enige conclusies te trekken. 
 Een persoon met een verzamelinkomen van 26.000 euro kan op grond van arti-
kel 6.38 Wet IB 2001 onbeperkt giften aftrekken als hij kiest voor een schenking in 
minstens 5 jaarlijkse termijnen die geregeld wordt bij notariële akte. Kiest hij daar 
niet voor, dan kan hij op grond van artikel 6.39 Wet IB 2001 maximaal € 2.600,- 
aftrekken, terwijl de minimale gift op grond van het drempelvereiste € 260,- be-
draagt. Een persoon met een inkomen dat tweemaal zo hoog is kan maximaal € 
5.200,- aftrekken (drempelbedrag: € 520,-), terwijl een persoon met een verzamel-
inkomen van € 104.000,- ten hoogste € 10.400,- als aftrekbare gift kan opvoeren 
(drempelbedrag: € 1.040,-). De regeling kent geen maximaal aftrekbaar bedrag, het 

                                                 
1008 Zie hiervoor Hoofdstuk VI, met name paragraaf VI.4.2 en VI.4.5 t/m VI.4.8. 
1009 Onderzoek heeft wel uitgewezen dat in 2001 87% van de huishoudens die gaven aan goede doelen 

geen gebruik maakte van de mogelijkheid om giften af te trekken. Bij 53% van deze huishoudens was 
de reden hiervoor dat zij de drempel niet haalden. Zie S.J.C. Hemels, Aantekening 2 bij artikel 6.39 
Wet IB 2001, www.nfdr.nl (geraadpleegd op 28 september 2007). Dit onderzoek had echter niet spe-
cifiek betrekking op giften aan politieke partijen. Bovendien ging het om giften van huishoudens, dus 
niet tevens van rechtspersonen. Zie ook Elzinga 2004, p. 18 noot 44 die stelt dat de indirecte over-
heidssteun als gevolg van de mogelijkheid van giftenaftrek zo’n 2 miljoen euro per jaar bedraagt. Een 
bron ontbreekt echter bij deze bewering. 
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gaat telkens om ten hoogste 10% van het verzamelinkomen. Omdat naarmate het 
inkomen stijgt ook het belastingtarief kan stijgen, neemt de overheid bij grotere 
giften ook een groter aandeel voor haar rekening. De eerstgenoemde persoon heeft 
een belastingvoordeel van maximaal € 1076,40 (schaal 2; percentage 41,4%), de 
middelste persoon komt uit op maximaal € 2184,- (schaal 3; percentage 42%), ter-
wijl dit bedrag voor de laatste persoon € 5408,- is (schaal 4; percentage 52%).  

Zou een politieke partij dus veel mensen in haar achterban hebben met een in-
komen in schaal 4, dan is het niet ondenkbaar dat zij ten opzichte van andere partijen 
onevenredig van de huidige aftrekregeling profiteert, wat zou strijden met het begin-
sel van gelijke kansen. Om deze conclusie te kunnen trekken is echter wel informatie 
nodig over de opbouw van de achterban van de partijen, de bereidheid van deze 
achterban tot het doen van giften (rijker is niet per definitie guller) en het gebruik dat 
de achterban maakt van de fiscale aftrekmogelijkheden. Overigens is deze informa-
tie alleen noodzakelijk wanneer men ook daadwerkelijk de effecten van de belas-
tingwetgeving wil meten. Gaan we er echter vanuit dat reeds sprake is van strijd met 
het beginsel van gelijke kansen wanneer alleen al de mogelijkheid bestaat dat een 
bepaalde politieke partij onevenredig profiteert van de aftrekregeling in de Wet 
inkomstenbelasting 2001, dan moet worden vastgesteld dat die mogelijkheid inder-
daad bestaat. Doordat de wet vastknoopt aan een percentage en geen maximaal 
aftrekbaar bedrag kent, en de overheid bovendien op giften van mensen met hoge 
inkomens een groter bedrag toelegt als gevolg van het progressieve belastingtarief, is 
het vooral voor mensen met zeer hoge inkomens erg aantrekkelijk om giften aan 
politieke partijen te doen, zodat vooral partijen met dergelijke mensen onder hun 
achterban van de aftrekregeling kunnen profiteren. Om de strijd met het beginsel 
van gelijke kansen te verhelpen moet dan simpelweg een maximumbedrag, in de wet 
worden opgenomen dat door het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking 
jaarlijks voor een politieke partij kan worden opgebracht, zoals in Duitsland reeds 
het geval is. We komen hier na het hoofdstuk over Duitsland (Hoofdstuk VI) nog op 
terug. 
 
Tenslotte nog een paar opmerkingen over de mogelijkheid om giften aan discrimi-
nerende politieke partijen af te trekken. Uit het voorgaande is gebleken dat op grond 
van jurisprudentie uit de jaren ’80 de fiscus geen oordeel toekomt over de doelstel-
lingen van een politieke partij en over de vraag of een partij het algemeen nut dient. 
Dit sloot uit dat de belastinginspecteur op grond van een negatieve houding ten 
opzichte van het gedachtegoed van een bepaalde partij besloot een opgevoerde gift 
aan die partij af te wijzen. Deze jurisprudentie had betrekking op de oude Wet op de 
Inkomstenbelasting 1964, maar er is geen reden om aan te nemen dat zij voor de 
aftrekregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 niet zou gelden. 

Die nieuwe aftrekregeling kent sinds 1 januari 2008 echter wel een enigszins an-
der systeem. Waar voorheen politieke partijen op grond van een ministeriële resolu-
tie of een besluit van de directeur-generaal Belastingdienst per definitie als algemeen 
nut beogende instellingen waren aangemerkt, geldt vanaf de genoemde datum dat 
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iedere partij afzonderlijk een verzoek moet doen om de ANBI-status te verkrijgen. 
Iedere politieke partij moet dus afzonderlijk beoordeeld worden door de inspecteur, 
die ‘eventueel onder door hem te stellen voorwaarden’ op het verzoek beslist. In het 
licht van het onafhankelijkheidsbeginsel en het beginsel van gelijke kansen is dit 
allemaal wat dubieus en ligt het gevaar van misbruik toch op de loer. Het is zeer te 
hopen dat de oude lijn waarbij politieke partijen per definitie als algemeen nut beo-
gende instellingen werden behandeld wordt voortgezet, desnoods op basis van een 
nieuwe instructie van de minister van Financiën aan de inspecteur of (nog beter) op 
grond van een bepaling in de Wet inkomstenbelasting 2001 zelf. 

Een andere vraag die zich hier voordoet, is of in het licht van het IVUR en het 
Vrouwenverdrag giften aan politieke partijen met racistische doelstellingen of met 
een onvolwaardig lidmaatschap voor vrouwen wel fiscaal aftrekbaar mogen zijn. In 
de inleiding werd reeds geconstateerd dat hier sprake is van een vorm van indirecte 
overheidssteun aan politieke partijen. De overheid neemt immers een deel van de 
gift voor haar rekening door af te zien van belastingheffing. Daarmee stimuleert zij 
het doen van dergelijke giften. Steun aan organisaties die rassendiscriminatie toe-
passen is echter ingevolge artikel 2 lid 1 sub b IVUR verboden, terwijl op grond van 
artikel 7 Vrouwenverdrag hetzelfde betoogd kan worden als het gaat om het onder-
steunen van organisaties op het gebied van het openbare en politieke leven die 
vrouwen discrimineren. 
 In het licht van zowel het onafhankelijkheidsbeginsel als het beginsel van gelijke 
kansen moet een overheid er niet lichtvaardig toe overgaan om giften aan bepaalde 
politieke partijen van de aftrekmogelijkheden uit te sluiten vanwege het gedachte-
goed van die partijen. Hiervoor is reeds gesteld dat de doelstellingen van de politieke 
partij bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de aftrek van een gift in beginsel 
geen rol behoren te spelen. Wanneer echter door die partijen elementaire non-
discriminatieregels worden geschonden en deze regels bovendien uit internationale 
(mensenrechten)verdragen voortvloeien, dan bestaat voor uitsluiting zowel een 
aanleiding als een rechtvaardiging en mogelijk zelfs een verplichting. Mijns inziens 
kan in ieder geval aan artikel 6.33 Wet IB 2001 een lid worden toegevoegd dat be-
paalt dat wanneer een politieke partij op grond van de in artikel 16 Wspp vermelde 
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld 
tot een onvoorwaardelijke geldboete, deze partij voor een bepaalde periode niet kan 
worden aangemerkt als een het algemeen nut beogende instelling. Die periode is dan 
gelijk aan de periode waarvoor de subsidie komt te vervallen, dus tussen de één en 
vier jaar. 
 Een dergelijke bepaling kan echter geen soelaas brengen in het geval van de SGP. 
Deze partij is in de voorafgaande hoofdstukken en paragrafen reeds meerdere malen 
genoemd. Het is vrij zeker dat haar handelen, dat bestaat in het niet kandideren van 
vrouwen voor vertegenwoordigende en bestuurlijke functies buiten de partij, niet 
onder de in artikel 16 Wspp genoemde bepalingen van het Wetboek van Strafrecht 
valt. In de door de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann aangespannen 
procedure tegen de Staat die leidde tot de uitspraken van de Rechtbank en het Hof 
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Den Haag1010, hebben de eiseressen niet gevorderd dat de Staat de giftenaftrekrege-
ling van de Wet inkomstenbelasting 2001 jegens de SGP buiten toepassing diende te 
laten. Als echter directe financiële ondersteuning van de SGP door de Staat on-
rechtmatig geacht moet worden, dan moet hetzelfde gelden voor indirecte onder-
steuning van die partij. Hoewel de Afdeling bestuursrechtspraak subsidiëring van de 
SGP niet in strijd met artikel 7 Vrouwenverdrag achtte1011 en het Hof Den Haag dit 
standpunt (noodgedwongen) deelde, zijn in de uitspraak van de laatstgenoemde 
instantie ook argumenten voor een tegengestelde conclusie te vinden.  

Als subsidiëring van de SGP daadwerkelijk niet strookt met het Vrouwenver-
drag, dan geldt hetzelfde voor indirecte ondersteuning van deze partij door middel 
van belastingwetgeving. Mijns inziens zullen de belastinginspecteurs giften aan de 
SGP in dat geval niet langer mogen honoreren als aftrekbare giften. Een verdrags-
conforme interpretatie van de Wet inkomstenbelasting 2001 brengt dit naar mijn 
mening met zich mee.1012 Een dergelijke uitkomst kan men in het licht van de begin-
selen van onafhankelijkheid en gelijke kansen voor politieke partijen betreuren, 
maar dat betekent zeker niet dat het niet belonen van giften aan discriminerende 
partijen met die beginselen in strijd is. In elk geval verdient het sterk aanbeveling dat 
de wetgever zich over dit vraagstuk buigt. 
 
IV.4  Financiële ondersteuning van fracties 
 
IV.4.1  Inleiding 
 
In deze paragraaf zal kort worden stilgestaan bij de financiële ondersteuning van 
fracties in vertegenwoordigende lichamen en van individuele volksvertegenwoordi-
gers door de overheid (hierna: fractiesteun). Dat dit onderwerp in dit onderzoek 
behandeld wordt, is niet geheel vanzelfsprekend. Men kan zich immers afvragen of 
financiële ondersteuning van fracties wel als een vorm van overheidsondersteuning, 
meer in het bijzonder subsidiëring, van politieke partijen kan worden gezien.  
 Deliteratuur is hierover verdeeld. Waar de één stelt dat de ondersteuning “ui-
teraard niet als een vorm van partij-subsidiëring kan worden aangemerkt”1013, merkt 
de ander op dat “alleen volgens zeer formele rekenarij hier geen sprake (is) van steun 
aan politieke partijen, omdat het gaat om volksvertegenwoordigers en niet om de 
partij als zodanig”.1014  

                                                 
1010 Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005, 398; Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133. Zie 

paragraaf III.4.12. 
1011 Afdeling bestuursrechtspraak 5 december 2007, AB 2008, 35. 
1012 De redenering zou dan kunnen zijn dat een discriminerende politieke partij geen het algemeen nut 

beogende instelling is. 
1013 Elzinga 1982, p. 246. 
1014 Tromp 1991, p. 208. Ook Koole 1997, p. 161 beschouwt de financiële steun voor fracties en individu-

ele kamerleden als een vorm van overheidssteun aan politieke partijen. In gelijke zin Spoormans 2003, 
p. 32-33. Diens redenering dat het bij de financiële steun aan de fracties eigenlijk gaat om een indirecte 
subsidie voor partijen “omdat de fractieleden tevens partijleden zijn” is overigens wel wat simplistisch. 
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Mijns inziens kan de financiële ondersteuning van fracties inderdaad niet worden 
gezien als een vorm van ondersteuning van politieke partijen. Kijken we naar de 
ondersteuning van fracties in de Tweede Kamer, dan kan deze stelling als volgt toe-
gelicht worden. Het is zeker zo dat de partijen in zekere zin van de fractiesteun profi-
teren. Immers, als de overheid geld beschikbaar stelt voor het aanstellen van fractie-
assistenten en persoonlijke medewerkers van kamerleden, dan behoeft de partijkas 
niet langer aangesproken te worden om dergelijke aanstellingen mogelijk te maken. 
Het geld dat hierdoor uitgespaard wordt, kan vervolgens voor andere partijdoelein-
den worden ingezet. Daar staat echter tegenover dat ontlasting van de partijkas ze-
ker niet het doel is van de fractiesteun, hooguit het logische gevolg daarvan. Waar de 
diverse ministeriële subsidieregelingen vanaf de jaren ’70 en de daarop volgende 
Wet subsidiëring politieke partijen duidelijk de bedoeling hadden en hebben om het 
functioneren van de politieke partijen te ondersteunen en daarmee te verbeteren, 
kan ditzelfde niet worden gezegd van de fractiesteun. Hier gaat het om regelingen 
die zijn gericht op het beter (doen) functioneren van het parlement. Meer in het bij-
zonder gaat het om het ondersteunen van de wetgevende en controlerende taken 
van de Tweede Kamer en haar samenstellende delen. Gezien het wezenlijk andere 
doel hoort de overheidsondersteuning van fracties en individuele volksvertegen-
woordigers mijns inziens in beginsel niet in dezelfde categorie als subsidiëring van 
politieke partijen thuis. 
 Verder kan erop gewezen worden dat de fracties en de kamerleden die daarvan 
deel uit maken de samenstellende delen van een overheidsorgaan vormen, te weten de 
Tweede Kamer.1015 Daarmee verschillen zij van de politieke partijen, die juridisch 
bezien volledig tot de samenleving behoren. Financiële ondersteuning van (delen 
van) overheidsorganen zal doorgaans minder omstreden zijn dan subsidiëring van 
maatschappelijke verbanden als politieke partijen. Hoewel zeker tussen de twee de 
nodige samenhang bestaat, zie ik de financiële fractieondersteuning en de subsidië-
ring van politieke partijen dus als twee verschillende onderwerpen.1016 Het verschil 
blijkt tenslotte hieruit dat subsidiëring van niet in het parlement vertegenwoordigde 
politieke partijen en daaraan gelieerde organisaties goed denkbaar is, terwijl financi-
ele ondersteuning van extraparlementaire fracties uit de aard der zaak onmogelijk is. 
 Niettemin is er enige aanleiding om kort in te gaan op de ontwikkeling van de 
fractiesteun. Net als bij de subsidiëring van politieke partijen kan men stellen dat de 

                                                 
1015 Vgl. artikel 11 RvOTK; daaruit kan overigens niet worden afgeleid dat de fracties als organen van de 

Kamer moeten worden beschouwd. 
1016 Mijns inziens terecht stellen Bovend’Eert & Kummeling 2004, p. 112 zich op het standpunt dat 

fracties niet als privaatrechtelijke verenigingen kunnen worden gezien. Zij wijzen erop dat de fracties 
niet aan het burgerrechtelijk rechtsverkeer wensen deel te nemen (daar hebben zij juist aparte onder-
steuningsstichtingen voor) en dat ook zonder rechtspersoonlijkheid de mogelijkheid bestaat tot struc-
turering van de fractie als samenwerkingsverband. Tenslotte wijzen zij erop dat het aannemen van het 
verenigingskarakter van een fractie tot problemen kan leiden, bijvoorbeeld in verband met het regime 
van artikel 2:20 BW. Zij duiden de kamerfractie aan als een informeel samenwerkingsverband van 
kamerleden met bepaalde karaktertrekken van een vereniging. Die aanduiding lijkt mij juist. Anders: 
Elzinga & Wisse 1988, p. 51-55. 
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belanghebbenden hier hun eigen subsidie vaststellen. Sterker nog: bij de fractiesteun 
kan men dat zelfs met méér recht zeggen. Bij de subsidiëring van politieke partijen 
treft men immers de situatie aan dat over de subsidies wordt beslist door ministers, 
staatssecretarissen en kamerleden die allen verbonden zijn aan politieke partijen (de 
belanghebbenden bij de subsidies), maar bij de financiële ondersteuning van de frac-
ties gaat de betrokkenheid van de belanghebbenden nog een stapje verder: over die 
ondersteuning wordt, zoals hierna nog nader uiteen zal worden gezet, rechtstreeks 
beslist door de fracties zelf. En net als bij de subsidiëring van politieke partijen is er 
sprake van een situatie waarin steeds meer geld wordt uitgetrokken om de activitei-
ten van de fracties financieel te steunen. Derhalve wordt ook hier regelmatig de 
vraag gesteld of het door de jaren heen sterk gestegen en nog steeds stijgende budget 
voor de fractiesteun niet eens een plafond zou moeten tegenkomen.  
 Een tweede reden om de fractiesteun hier te bespreken is gelegen in het feit dat 
deze vorm van steun de laatste tijd steeds vaker gebruikt lijkt te worden om partijac-
tiviteiten te ondersteunen. Dat is in elk geval op lokaal niveau het geval, zo bleek uit 
de zo dadelijk te bespreken Amsterdamse ‘bonnetjesaffaire’. Bovendien meldde 
NRC Handelsblad in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 
op basis van eigen onderzoek dat fractiegelden in de partijkas verdwenen.1017 In de 
door de krant besproken gevallen werd geld dat op basis van gemeentelijke verorde-
ningen beschikbaar werd gesteld voor fractieactiviteiten1018, door diverse lokale 
afdelingen van politieke partijen gebruikt voor hun verkiezingscampagnes. Daar was 
het geld niet voor bedoeld, maar het feit dat het daar wel degelijk voor gebruikt 
werd, rechtvaardigt bespreking van de fractiesteun in deze paragraaf. 

In het navolgende zal allereerst worden ingegaan op de geschiedenis van over-
heidsondersteuning van fracties in de Tweede Kamer. De fracties in de Eerste Ka-
mer ontvangen geen financiële steun en het is ondoenlijk om alle provinciale en 
gemeentelijke verordeningen met regels over fractiesteun te bespreken. Dat zal dan 
ook niet gebeuren. Na bespreking van de geschiedenis van de steun voor Tweede-
Kamerfracties zal worden ingegaan op het systeem ervan: hoe wordt de hoogte van 
de fractiesteun vastgesteld en waar mag de financiële bijdrage voor gebruikt wor-
den? Daarna zal nog kort aandacht worden besteed aan de hiervoor genoemde situa-
ties waarbij op lokaal niveau de fractiesteun werd gebruikt voor partijactiviteiten. In 
de afsluitende evaluatie zal worden ingegaan op de vraag hoe voorkomen kan wor-
den dat de financiële fractiesteun zich ontwikkelt tot een versluierde vorm van over-
heidssubsidiëring van politieke partijen. 
 
IV.4.2  Geschiedenis van de fractiesteun 
 
In 1963 vond voor het eerst een uitgebreide discussie plaats in de Tweede Kamer 
over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van fractiesteun. Vrijwel iedereen was het 

                                                 
1017 NRC Handelsblad 4 en 5 maart 2006, p. 1 en 2. 
1018 Op grond van artikel 33 lid 3 Gemeentewet dient iedere gemeenteraad een verordening vast te stellen 

betreffende de ondersteuning van raadsfracties. Zie ook artikel 33 lid 3 Provinciewet. 
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er over eens dat er enig systeem van fractiesteun moest komen, maar men verschilde 
van mening over de wijze waarop dat systeem vormgegeven moest worden. Kamer-
voorzitter Van Thiel (KVP) stelde voor gelden beschikbaar te stellen aan de politieke 
partijen, waarna deze over zouden moeten gaan tot het aantrekken van ondersteu-
nend personeel voor de fracties. Een meerderheid van de fracties was echter tegen 
dit voorstel gekant en gaf aan te vrezen voor een vermenging van partij- en fractiefi-
nanciën.1019  

Uiteindelijk werd op de begroting van 1964 een post opgenomen van f 15.000,- 
als ‘tegemoetkoming in de kosten van het secretariaat van fracties, die voor dit doel 
niet of niet in voldoende mate over personeel der Kamer kunnen beschikken’.1020 
Met dit bescheiden bedrag was de eerste financiële fractiesteun een feit. Een jaar 
later was dit bedrag al verdubbeld.1021 De bedoeling van de Kamer was duidelijk: de 
fracties behoorden een eigen staf te krijgen om ‘doeltreffender tegengas te kunnen 
geven aan het kabinet, dat nu eenmaal over veel meer deskundigheid op de departe-
menten beschikt’.1022 Teneinde tegemoet te komen aan het verlangen van veel frac-
ties om wetenschappelijke beleidsmedewerkers in dienst te kunnen nemen, werd het 
bedrag in de begroting voor 1966 verhoogd naar f 320.000,-.1023 Deze stijgende lijn 
werd de daarop volgende jaren doorgezet. De begroting voor de fractiesteun be-
droeg bijna f 4 miljoen in 1976 en ruim f 11 miljoen in 1986.1024 

In 1974 werden voor het eerst gelden uitgetrokken voor persoonlijke bijstand 
voor kamerleden. Hiervoor was een bedrag van f 296.000,- beschikbaar. In het kader 
van de zogenaamde B.I.K.-regeling1025, die naast het systeem van fractiesteun be-
stond, werden de individuele kamerleden in de gelegenheid gesteld een parttime 
medewerker aan te trekken. De mogelijkheid om dergelijke medewerkers aan te 
trekken werd in de jaren na 1974 uitgebreid en reeds in 1979 kon ieder Tweede-
Kamerlid beschikken over een fulltime persoonlijke medewerker.1026 In 1986 was 
voor het aanstellen van dergelijke medewerkers ruim f 5 miljoen begroot.1027 

De systemen van fractiesteun en persoonlijke bijstand hebben lange tijd naast el-
kaar gefunctioneerd. In december 1996 deed de door het Presidium van de Tweede 
Kamer ingestelde werkgroep Politieke en Persoonlijke Ondersteuning (PPO) echter 
het voorstel de gelden voor de persoonlijke medewerkers te integreren in het frac-
tiebudget. Volgens de werkgroep zou elke fractie vanwege de Kamer de beschikking 
moeten krijgen over een lump sum waarmee alle kosten van politieke en persoonlijke 
ondersteuning konden worden bestreden. Het recht van het individuele kamerlid op 

                                                 
1019 Elzinga & Wisse 1988, p. 196. 
1020 Kamerstukken II 1963/64, 7 400, nr. 9. 
1021 Kamerstukken II 1964/65, 7 800, nr. 2, p. 4. 
1022 Elzinga & Wisse 1988, p. 197. 
1023 Kamerstukken II 1965/66, 8 300, nr. 2, p. 4. 
1024 Cijfers ontleend aan Elzinga & Wisse 1988, p. 207. 
1025 B.I.K. staat voor Bewerktuiging Individuele Kamerleden. 
1026 Elzinga & Wisse 1988, p. 197-198; Bovend’Eert & Kummeling 2004, p. 117. 
1027 Cijfers ontleend aan Elzinga & Wisse 1988, p. 207. 
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een zelfgekozen medewerker moest daarbij echter wel gerespecteerd en behouden 
blijven, aldus de werkgroep.1028  

Het Presidium verwerkte de voorstellen van de werkgroep vervolgens in een 
voorstel voor een nieuwe Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Ka-
mer.1029 De Tweede Kamer ging op 29 mei 1997 met dit voorstel akkoord1030, waar-
na de nieuwe regeling met ingang van 1 juli 1997 in werking trad. Sindsdien zijn de 
gelden voor de persoonlijke medewerkers dus geïntegreerd in het fractiebudget, 
waarbij kan worden opgemerkt dat zij reeds lange tijd daarvoor al verbonden waren 
met het fractiebudget in één begrotingsartikel.1031 Het recht van het individuele 
kamerlid om een persoonlijke assistent aan te stellen is in artikel 4 lid 1 van de Rege-
ling gewaarborgd. 

Tenslotte kan geconstateerd worden dat het budget voor fractiesteun (inclusief 
het budget voor persoonlijke ondersteuning van kamerleden) sinds 1964 spectacu-
lair is gestegen. Voor 1976 vermeldde de begroting voor de fractiesteun een post van 
zo’n f 4 miljoen, voor 1986 ruim f 16 miljoen en voor 1996 en ruim f 26 miljoen.1032 
In februari 2006 adviseerde de door het Presidium ingestelde werkgroep Heroriën-
tatie ondersteuning fracties om het budget voor fractiesteun met ca. 1,2 miljoen euro 
te verhogen1033 en voor het jaar 2007 was bijna 19 miljoen euro begroot.1034 Daar-
mee houden partijsubsidiëring en financiële fractiesteun elkaar redelijk in evenwicht 
(ca. 15 miljoen vs. ca. 19 miljoen). 
 
IV.4.3  Het systeem van de fractiesteun 
 
In het systeem van fractiesteun speelt de Raming van de uitgaven zoals bedoeld in 
het huidige artikel 10 lid 1 RvOTK een belangrijke rol. Ingevolge dit artikel maakt 
het Presidium van de Kamer jaarlijks de raming van de in het volgende jaar voor de 
Kamer benodigde uitgaven op en zendt het deze tijdig aan de Kamer ter vaststelling 
en aan de betrokken minister. In de Raming zijn onder andere voorstellen te vinden 
voor bedragen voor fractiesteun en (voorheen) individuele bewerktuiging. De minis-
ter verwerkt deze voorstellen vervolgens in een begrotingswetsvoorstel.1035 

                                                 
1028 Kamerstukken II 1996/97, 23 686, nr. 5, p. 5. 
1029 Deze regeling wordt hieronder uitgebreider besproken. 
1030 Handelingen II 1996/97, p. 6016. De leden van de fractie van de SP werd aantekening verleend dat zij 

geacht wensten te worden tegen de regeling te hebben gestemd. 
1031 Kamerstukken II 1996/97, 23 686, nr. 9, p. 2. 
1032 Zie Elzinga & Wisse 1988, p. 207 en Stb. 1996, 30. 
1033 Kamerstukken II 2006/07, 30 465, nr. 1, p. 9-10. De werkgroep werd ingesteld naar aanleiding van de 

motie-Rambocus (Kamerstukken II 2003/04, 29 527, nr. 21). 
1034 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IIA, nr. 2, p. 30 en Stb. 2007, 135. 
1035 Thans in het voorstel voor de begroting van de Staten-Generaal (Hoofdstuk IIA van de Rijksbegro-

ting), daarvoor in de begroting voor de Hoge Colleges van Staat (al dan niet aangevuld met de diverse 
kabinetten, zoals het Kabinet van de Koningin). Is de minister verplicht het bedrag van de Raming kri-
tiekloos over te nemen in de begroting? Elzinga & Wisse 1988, p. 203-204 menen terecht dat hier 
geen sprake is van een regel van ongeschreven staatsrecht. Wel zijn zij van mening dat de regering de 
voor de uitgaven van de Kamer gevoteerde gelden uit moet keren. Zo niet, dan zou ‘het beginsel van de 
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 Nadat het begrotingswetsvoorstel tot wet is verheven en deze wet het Staatsblad 
heeft gehaald, kunnen de gelden over de fracties worden verdeeld. Een formele wet 
of een op een formele wet gebaseerde regeling die de beschikbare financiële steun 
over de daarvoor in aanmerking komende fracties verdeelt, zoals de Wet subsidië-
ring politieke partijen dat bij de subsidies voor politieke partijen doet, ontbreekt.1036 
Sterker nog, lange tijd is de verdeling enkel aan de hand van een vaste praktijk ge-
schied. Deze praktijk leverde ‘regels’ op voor de verstrekking van de gelden, de di-
verse uitgavensoorten die voor bekostiging uit de financiële fractiesteun in aanmer-
king kwamen, de verantwoording over de besteding en de controle daarop.1037  

Die ‘regels’ kwamen voor wat betreft de verstrekking van de gelden op het vol-
gende neer. Allereerst werd de toelage die de voorzitter van iedere in de Tweede 
Kamer vertegenwoordigde fractie ontving, vastgesteld. Deze toelage wordt sinds 
1958 verstrekt en was destijds gebaseerd op artikel 4 van de Wet houdende regeling 
schadeloosstelling leden Tweede Kamer der Staten-Generaal.1038 De toelage be-
stond uit een vast basisbedrag en een bedrag voor elk lid dat de fractie buiten de 
voorzitter telde, een en ander tot een bepaald maximumbedrag. De hoogte van de 
fractiesteun werd vervolgens per fractie vastgesteld door de voorzitterstoelage te 
vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Deze factor, die verder geen inhoudelij-
ke betekenis had, werd bijgesteld bij verhoging, dan wel verlaging van het beschikba-
re budget.1039 

Omdat er enige onduidelijkheid bestond over de vraag voor welke uitgaven de 
fractiesteun precies mocht worden ingezet, besloot het Presidium hierover in de 
toelichting op de Raming voor 1980 helderheid te scheppen.1040 Gekozen werd 
voor een positieve opsomming, dat wil zeggen een lijst met uitgaven waarvoor de 
fractiesteun kon worden aangewend. Personeelskosten, bureaukosten en fotokopie-
kosten van de fracties vielen onder die uitgaven, alsmede de personeelskosten van 
persoonlijke medewerkers. 

 
Dit systeem van fractiesteun op basis van een vaste praktijk heeft gegolden tot 1 
januari 1994. In 1994 kwam een nieuw Reglement van Orde van de Tweede Kamer 

                                                 

parlementaire autonomie vol in de kern worden getroffen’. Met deze conclusie kan ingestemd wor-
den. Opgemerkt moet wel worden dat deze speciale regel een afwijking inhoudt van de algemene regel 
dat een bij wet vastgestelde begrotingspost slechts een machtiging voor de minister oplevert om uitga-
ven tot een bepaald bedrag te doen en dat de bewindsman geenszins verplicht is de gereserveerde be-
dragen daadwerkelijk uit te geven. 

1036 Ook voor wat betreft de uitgaven in verband met de persoonlijke bijstand van kamerleden bestond 
geen regelgeving. De Raming en de begroting vormden hier het uitgangspunt. Zie Elzinga & Wisse 
1988, p. 211. 

1037 Vgl. Kamerstukken II 1993/94, 23 686, nr. 3, p. 1. 
1038 Stb. 1968, 584. Zie thans artikel 12 van de Wet van 19 december 1990 houdende een nieuwe regeling 

voor de schadeloosstelling en onkostenvergoedingen van leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal (Stb. 1990, 622). 

1039 Elzinga & Wisse 1988, p. 206. Uit Kamerstukken II 1993/94, 23 686, nr. 3, p. 1 blijkt dat de vermenig-
vuldigingsfactor tussen 1966 en 1994 toenam van 7,5 tot 147,47. 

1040 Kamerstukken II 1978/79, 15 556, nr. 2, p. 12-14. 
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tot stand1041, waarvan artikel 10 lid 3 ook thans nog bepaalt dat bij afzonderlijk op 
voordracht van het Presidium door de Tweede Kamer vast te stellen reglement re-
gels worden gesteld voor het toekennen van geldelijke middelen aan fracties en voor 
het beheer van die middelen door fracties. Op basis van dit artikel stelde de Kamer 
vervolgens de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer vast.1042 De 
regeling bepaalt dat de fracties van de Tweede Kamer een bijdrage ontvangen ‘als 
tegemoetkoming in de kosten die nodig zijn om de fractie goed te laten functione-
ren’ (artikel 1).  

Voor wat betreft de uitgaven die met de fractiesteun bestreden mogen worden, is 
dit keer gekozen voor een negatieve opsomming, dat wil zeggen een opsomming 
van uitgaven waarvoor de fractiesteun niet mag worden aangewend. Deze bijdrage 
mag onder meer niet gebruikt worden voor betalingen aan politieke partijen dan wel 
met politieke partijen verbonden instellingen dan wel natuurlijke personen anders 
dan ter vergoeding van prestaties (diensten en/of goederen) geleverd ten behoeve 
van de fractie op basis van een gespecificeerde reële declaratie (artikel 2). De fractie-
steun mag dus gebruikt worden voor betalingen aan bijvoorbeeld het wetenschappe-
lijke instituut van een politieke partij wanneer dit instituut concrete werkzaamheden 
voor de fractie verricht – bijvoorbeeld het schrijven van een advies – die geacht kun-
nen worden bij te dragen aan het goede functioneren van die fractie. Voor wat be-
treft de berekening van de fractiesteun werd gekozen voor een eenvoudig systeem 
(artikel 3 oud), waarbij iedere fractie aanspraak had op een basisbedrag (f 179.512,- 
per 1 januari 1994) en een bedrag per zetel (f 73.500,- per 1 januari 1994). De rege-
ling had uitdrukkelijk geen betrekking op de ondersteuning van individuele kamer-
leden door persoonlijke medewerkers. Zoals hiervoor reeds vermeld, zouden de 
gelden voor de persoonlijke medewerkers pas in 1997 in het budget voor fractie-
steun geïntegreerd worden. 

Het was ook in 1997 dat een belangrijke wijziging in het systeem van de fractie-
steun werd doorgevoerd. De hiervoor reeds genoemde werkgroep PPO had voorge-
steld het bedrag aan steun dat elke fractie toekomt te berekenen op basis van een 
zodanige formule dat het totale beslag op het kamerbudget niet afhankelijk was van 
het aantal fracties. Dat betekende dat er een lineair verband tussen de fractieomvang 
en het fractiebudget diende te komen en dat het basisbedrag voor iedere fractie 
diende te verdwijnen.1043 Omdat dit met name voor de kleinere fracties nadelig was, 
werd voorgesteld hun werkelijke zeteltal voor de berekening van de fractiesteun te 
verhogen met 1 (bij fracties met minder dan 6 leden), respectievelijk ½ (bij fracties 
met meer dan 5 doch minder dan 11 leden) en het werkelijke zeteltal van de grotere 
fracties te verlagen met ½ (voor fracties met meer dan 20, doch minder dan 26 le-
den), respectievelijk 1 (voor fracties met meer dan 25 leden).1044 Het bedrag aan 

                                                 
1041 Het Reglement van Orde is overigens gebaseerd op artikel 72 Grondwet. 
1042 Zie o.a. Kamerstukken II 1993/94, 23 686, nr. 2-3. 
1043 Kamerstukken II 1996/97, 23 686, nr. 5, p. 5. 
1044 Kamerstukken II 1996/97, 23 686, nr. 5, p. 8. 
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fractiesteun werd vervolgens op grond van een nieuwe formule berekend (artikel 3 
nieuw): 

 
a. per zetel een bedrag gelijk aan de jaarlijkse loonsom van een rijksambtenaar met 

bezoldiging volgens de hoogste regel van schaal 7 van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren, vermeerderd met werkgeverslasten; 

b. per zetel een bedrag gelijk aan drie vierden van de jaarlijkse loonsom van een 
rijksambtenaar met een bezoldiging volgens de hoogste regel van schaal 11 van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren, vermeerderd met werkge-
verslasten; 

c. 3,5 % van het totale bedrag van hetgeen de fractie toekomt uit de onderdelen a. 
en b.; 

d. 10% van het totale bedrag van hetgeen de fractie toekomt uit de onderdelen a., b. 
en c. en 

e. per zetel een bedrag van f 2.500,-. 
 
In het voorstel voor een nieuwe regeling werd aan artikel 2 (uitgaven die voor bekos-
tiging in aanmerking komen) nog een tweede lid toegevoegd. Dit lid bepaalt dat bij 
twijfel omtrent de aanvaardbaarheid van uitgaven, het Presidium een besluit neemt. 
Bij twijfel kan gedacht wordt aan vragen die rijzen tijdens de eveneens in de regeling 
voorgeschreven accountantscontrole (artikel 8). Fracties zelf kunnen prealabele 
uitspraken van het Presidium over hun voorgenomen uitgaven vragen.1045 De 
Tweede Kamer ging op 29 mei 1997 met de nieuwe regeling akkoord.1046 Deze trad 
op 1 juli 1997 in werking. 
 Een kleine, maar niet onbelangrijke wijziging in het systeem van de fractiesteun 
werd in november 2000 bewerkstelligd. Het Presidium stelde toen voor om het 
bedrag per zetel te verhogen naar f 5.000,- en de fictieve verlaging van het zeteltal 
van de grotere fracties bij de berekening van de steun te laten vervallen. Volgens het 
Presidium was bij deze fictieve verlaging sprake van een arbitraire budgetkorting die 
niet kon worden gerechtvaardigd met een beroep op het streven naar mogelijke 
budgettaire neutraliteit.1047 Tevens werd artikel 3 lid 1 sub b aangepast: voortaan 
werd uitgegaan van een bedrag per zetel gelijk aan drie vierden van de jaarlijkse 
loonsom van een rijksambtenaar met een bezoldiging volgens regel 9 van schaal 12 
(i.p.v. 11) van het BBRA. De Tweede Kamer ging op 7 november 2000 zonder be-
raadslaging en stemming met de voorstellen akkoord.1048  

                                                 
1045 Kamerstukken II 1996/97, 23 686, nr. 7, p. 1-2. 
1046 Handelingen II 1996/97, p. 6016. Hiervoor is reeds vermeld dat leden van de fractie van de SP aanteke-

ning werd verleend dat zij geacht wensten te worden tegen de regeling te hebben gestemd. Zie voor de 
parlementaire behandeling voorts Kamerstukken II 1996/97, 23 686, nr. 6-16. 

1047 Kamerstukken II 2000/01, 23 686, nr. 17 en 18, p. 2. 
1048 Handelingen II 2000/01, p. 1411. 
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 Tenslotte moet worden gewezen op het op 8 februari 2006 verschenen rapport 
van de reeds genoemde werkgroep Heroriëntatie ondersteuning fracties.1049 Een 
van de aanbevelingen van de werkgroep was om de fracties van aanvullende midde-
len te voorzien. Dat zou moeten gebeuren door de formule van artikel 3 van de Re-
geling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer aan te passen. Aldus moest 
een verhoging van de fractiesteun van zo’n 1,2 miljoen euro bewerkstelligd worden. 
Het was de bedoeling de aanpassing van de Regeling financiële ondersteuning frac-
ties Tweede Kamer vóór de Tweede-Kamerverkiezingen van november 2006 ge-
reed te hebben1050, maar deze wijziging heeft tot op heden niet plaatsgevonden. 
 
IV.4.4  Lokale perikelen en verkapte partijsubsidiëring 
 
Vóór de invoering van het zogenaamde gedualiseerde gemeentebestuur was de on-
dersteuning van de raadsfracties niet in alle gemeenten goed geregeld. In sommige 
gemeenten was zelfs helemaal geen sprake van een dergelijke ondersteuning. Sinds 
de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur1051 op 7 maart 2002 
bepaalt artikel 33 lid 2 Gemeentewet dat de in de raad vertegenwoordigde groepe-
ringen recht hebben op ondersteuning.1052 De ondersteuning is bedoeld om de 
raadsfracties in de duale verhoudingen meer armslag te geven bij het controleren 
van het college. Ingevolge artikel 33 lid 3 Gemeentewet stelt de raad over dit onder-
werp een verordening vast. Het recht op ondersteuning is in de wet gekomen als 
gevolg van een amendement van de kamerleden De Cloe (PvdA), Van der Hoeven 
(CDA) en Scheltema-de Nie (D66).1053 Hoewel de wet spreekt van ‘groeperingen’ – 
wat tot de conclusie zou kunnen leiden dat politieke partijen bedoeld zijn – blijkt uit 
de toelichting op het amendement duidelijk dat daarmee op fracties gedoeld wordt. 
De ondersteuning van de fracties kan op verschillende manieren worden vormgege-
ven, maar aannemelijk is dat in de meeste gemeenten gekozen wordt voor financiële 
fractiesteun.1054 Artikel 33 Provinciewet kent een soortgelijke regeling voor in de 
provinciale staten vertegenwoordigde fracties. 
 
Uit de praktijk blijkt dat de toegekende gelden niet altijd worden gebruikt voor het 
doel waarvoor ze verleend worden, zijnde de ondersteuning van de fracties. Het 
bekendste voorbeeld is de Amsterdamse ‘bonnetjesaffaire’ van 2005. In deze affaire 
werden gelden bestemd voor de ondersteuning van de fracties in de Amsterdamse 
gemeenteraad voor heel andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze eigenlijk be-
stemd waren. CDA en VVD betaalden van het geld extra onkostenvergoedingen aan 

                                                 
1049 Kamerstukken II 2005/06, 30 465, nr. 1. 
1050 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 800 IIA, nr. 2, p. 13-14. 
1051 Stb. 2002, 111. Inwerkingtreding geregeld bij koninklijk besluit van 28 februari 2002, Stb. 2002, 112. 
1052 Daarvóór was sprake geen sprake van een recht. Als fractieondersteuning werd toegekend dan moest 

dat als een gunst beschouwd worden. Vgl. Dölle/Elzinga 2004, p. 120. 
1053 Kamerstukken II 2000/01, 27 751, nr. 30. Zie voor de stemming over dit amendement Handelingen II 

2001/02, p. 140. 
1054 Zie Dölle/Elzinga 2004, p. 120. 
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hun raadsleden1055, vrijwel alle politieke partijen gebruikten het geld voor publiciteit, 
promotie en campagne, de SP sluisde het geld door naar de landelijke partij die het 
vervolgens ‘herverdeelde’ over diverse fracties in diverse gemeenteraden1056, de 
lokale partij Leefbaar Amsterdam kocht er pakken van voor de fractiemedewerkers 
en het enige lid van de fractie van Mokum Mobiel ‘shopte en belde mobiel tot over 
de grenzen met overheidsgeld dat het een lieve lust was’.1057  

Nadat de door de gemeente ingeschakelde accountantsdienst met een verontrus-
tend rapport over de besteding van de fractiebudgetten was gekomen, verzocht de 
gemeente de Groningse hoogleraar staatsrecht Elzinga onderzoek te verrichten naar 
de vraag of de Amsterdamse Verordening op de fractieondersteuning aangepast dan 
wel verduidelijkt moest worden. Voor wat betreft de publicitaire en campagnekos-
ten die vrijwel alle partijen gemaakt hadden en hadden gedekt met gelden uit het 
fractiebudget, kwam Elzinga tot de conclusie dat het toetsingkader van de Verorde-
ning op de fractieondersteuning te beperkt was. De verordening bepaalde namelijk 
alleen maar dat de financiële middelen niet gebruikt mochten worden voor uitgaven 
die in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Daarvan was volgens Elzinga geen spra-
ke, waardoor niet kon worden geconcludeerd dat de uitgaven onrechtmatig wa-
ren.1058 Hij beval dan ook aan in een nieuwe verordening veel duidelijker de uitslui-
tingen te omschrijven, want in de door hem onderzochte situatie konden de gelden 
die voor fractieondersteuning gebruikt dienden te worden al te gemakkelijk worden 
aangewend voor partijactiviteiten. Daarmee was dan sprake van een verkapte subsi-
diëring van lokale partijen. Nu waren er volgens Elzinga voor subsidiëring op het 
lokale niveau zeer zeker goede argumenten aan te voeren, maar dan moest er wel 
een regeling worden ingevoerd die echt zag op subsidiëring van partijen en niet 
gekozen worden voor schijnconstructies via de fractieondersteuning.1059 

Naar aanleiding van het rapport-Elzinga werd de Amsterdamse verordening op 
een aantal punten gewijzigd.1060 Duidelijker dan voorheen werd aangegeven waar-
voor de fractieondersteuning was bedoeld en vooral: waarvoor deze niet bedoeld 
was. Net zoals in de Regeling financiële ondersteuning fracties, de modelverorde-
ning van de VNG en de verordeningen van de gemeenten Den Haag, Rotterdam en 

                                                 
1055 Dit is in strijd met artikel 99 Gemeentewet. 
1056 Als gevolg van deze constructie was niet meer te achterhalen of het Amsterdamse geld ook daadwer-

kelijk voor activiteiten van de Amsterdamse SP-fractie was besteed. 
1057 Aldus de ietwat demagogische Volkskrant 6 september 2005, p. 17. Zie voor deze affaire ook het op 

verzoek van de gemeente Amsterdam opgestelde rapport van D.J. Elzinga, Naar een herziene regeling 
van de fractieondersteuning, te vinden op de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl) 
en Hippe e.a. 2006, p. 18-19 en 74-75. 

1058 Mij lijkt overigens dat als duidelijk is dat de uitgaven geen enkel verband houden met fractieactiviteiten 
in elk geval sprake is van strijd met de geest van artikel 33 Gemeentewet. Zie ook de opmerkingen van 
Elzinga in NRC Handelsblad 4 en 5 maart 2006, p. 2: “Volgens de Groningse hoogleraar staatsrecht 
D.J. Elzinga is sprake van oneigenlijk gebruik als geld voor fractieondersteuning in de verkiezingskas 
terecht komt, ook als de verordening het niet expliciet verbiedt. ‘Het overheidsgeld is daar niet voor 
bedoeld.’” 

1059 Naar een herziene regeling van de fractieondersteuning, p. 18 en 22. 
1060 Gemeenteblad afd. 3A, nr. 244/523. 
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Utrecht het geval is, bepaalt thans ook de Verordening op de fractieondersteuning 
van de gemeente Amsterdam dat de financiële bijdrage in beginsel niet mag worden 
gebruikt voor uitgaven aan politieke partijen of met politieke partijen verbonden 
instellingen of natuurlijke personen. Amsterdam was echter niet de enige gemeente 
waar geld bedoeld voor de ondersteuning van raadsfracties in de partijkas verdween 
of voor partijactiviteiten werd gebruikt. Uit begin maart 2006 gepubliceerd onder-
zoek van NRC Handelsblad bleek dat zich ook in Maastricht, Den Bosch en Gronin-
gen problemen op dit terrein voordeden.1061 Het merkwaardige was dat de verorde-
ningen in Maastricht en Den Bosch volstrekt helder waren als het ging om de niet-
toelaatbare uitgaven. Toch verdwenen ook in die steden gelden bedoeld voor frac-
tieondersteuning in verkiezingskassen. Ook als de regels duidelijk zijn, kan er dus 
nog het nodige misgaan.  

Als gevolg van deze affaires had de regering aanvankelijk plannen om in de Ge-
meentewet een bepaling op te nemen dat bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur regels kunnen worden vastgesteld inzake de ondersteuning van de raads-
fracties.1062 Op basis van deze algemene maatregel van bestuur zouden de grenzen 
van artikel 33 Gemeentewet voor alle gemeenten eenduidig en helder moeten wor-
den aangegeven.1063 Na kritische opmerkingen van de vaste commissie voor Binnen-
landse Zaken van de Tweede Kamer1064 veranderde de regering van mening. Zij 
vond nu dat ruimte moest zijn voor eigen invulling op lokaal niveau en deelde het 
standpunt van de VNG dat een algemene maatregel van bestuur een te zwaar middel 
was.1065 De amvb verdween daarom weer uit het wetsvoorstel. Artikel 33 lid 3 Ge-
meentewet zou blijven bepalen dat de raad een verordening inzake fractieonder-
steuning vaststelt, maar daaraan werd wel toegevoegd dat deze verordening regels 
bevat over de besteding en de verantwoording van de gelden.1066 Op het moment 
van schrijven – april 2008 – heeft nog geen behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer plaatsgevonden. 
 
IV.4.5  Evaluatie 
 
In deze paragraaf is een korte bespreking gewijd aan de financiële ondersteuning van 
fracties in de Tweede Kamer. Tevens is aandacht besteed aan enkele affaires op lo-
kaal niveau, waarbij financiële middelen die waren bestemd voor de ondersteuning 
van raadsfracties werden gebruikt voor onder meer partijdoeleinden, waardoor een 
vorm van verkapte subsidiëring van politieke partijen ontstond. Tussen de financiën 
van de fracties en die van de partij of lokale afdeling stonden dus, niettegenstaande 

                                                 
1061 NRC Handelsblad 4 en 5 maart 2006, p. 1-2. 
1062 Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 902, nr. 2, p. 2. 
1063 Kamerstukken II 2006/07, 30 902, nr. 3, p. 5-6. De regering gaf toe dat de VNG een goede modelveror-

dening had vastgesteld, doch dat gemeenten niet verplicht waren die verordening over te nemen. Er 
was een uniform kader vereist. 

1064 Kamerstukken II 2006/07, 30 902, nr. 5, p. 6-7. 
1065 Kamerstukken II 2006/07, 30 902, nr. 6, p. 4. 
1066 Kamerstukken II 2006/07, 30 902, nr. 7. 
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vaak duidelijke regels, geen Chinese walls. De affaires op lokaal niveau lijken zich op 
het landelijke niveau niet af te spelen. Ik heb er althans geen voorbeelden van kunnen 
vinden. 
 Om te voorkomen dat financiële fractiesteun verwordt tot een verkapte subsidië-
ring van politieke partijen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. In de 
eerste plaats dienen de bestedingsregels volstrekt helder te zijn: de gelden mogen 
worden ingezet voor activiteiten van de fracties, niet voor activiteiten van de partijen 
en in het bijzonder niet voor promotie- en campagnewerk. Ik zou zelfs zover willen 
gaan om in de Regeling financiële ondersteuning fracties van de Tweede Kamer en 
in de provinciale en gemeentelijke verordeningen te bepalen dat het geld uitsluitend 
voor personele ondersteuning van de fracties en de daarmee samenhangende bu-
reaukosten, alsmede voor het bekostigen van extern advies mag worden uitgegeven. 
Met name bij publiciteitswerk van volksvertegenwoordigers lopen fractie- en partij-
activiteiten al zozeer door elkaar heen dat wanneer daar fractiegelden aan worden 
besteed, op z’n minst ten dele partijwerk wordt gesubsidieerd. Dat partijwerk kan 
echter best bekostigd worden uit de contributies van de leden, de afdrachten van 
politieke functionarissen, de giften en de subsidies die de partijen op grond van de 
Wet subsidiëring politieke partijen ontvangen.1067 Weliswaar hebben politieke par-
tijen die alleen lokaal actief zijn geen recht op subsidie ingevolge laatstgenoemde 
wet, maar in paragraaf III.7.5 heb ik reeds aangegeven dat die situatie verandering 
behoeft. Als ook een subsidiëring van lokale partijen is ingevoerd, kan de verstrekte 
subsidie voor publiciteitsactiviteiten worden gebruikt, terwijl de financiële fractie-
steun uitsluitend voor ‘interne’ arbeid wordt aangewend. Natuurlijk blijven er altijd 
randgevallen, maar goede en duidelijke regels kunnen die randgevallen tot een mi-
nimum beperken. 
 In de tweede plaats zouden alle relevante regelingen moeten bepalen dat de frac-
tiegelden worden gestort op een rekening die alleen voor de ondersteuning van frac-
tieactiviteiten wordt gebruikt. Op die manier kan voorkomen worden dat allerhande 
geldstromen door elkaar heen gaan lopen en er een onoverzichtelijke situatie ont-
staat. Op zichzelf lijkt het mij niet noodzakelijk om te bepalen dat voor het beheer 
van de fractiegelden een aparte rechtspersoon – bijvoorbeeld een stichting – moet 
worden opgericht. Het gaat erom dat de fractiegelden gescheiden zijn en blijven van 
de partijkas. Tenslotte is het belangrijk dat over de besteding van de gelden verant-
woording wordt afgelegd en er mogelijkheden bestaan om voor verkeerde doelein-
den uitgegeven gelden terug te vorderen en/of te verrekenen. Blijkt uit accountants-
onderzoek dat onrechtmatig gehandeld is, dan behoort de fractie de verkeerd beste-
de gelden terug te betalen of gekort te kunnen worden op de volgende betaling van 
een voorschot. De Regeling financiële verantwoording fracties van de Tweede Ka-
mer kent in elk geval bepalingen op grond waarvan kan worden verrekend en terug-
gevorderd (zie artikel 8 lid 6 sub d en 5 lid 2 van de Regeling). Ik zou er zelf sterk 

                                                 
1067 Zie over de vraag wat nog als fractiebijstand kan gelden ook Elzinga 2007c, p. 15. 
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voorstander van zijn om in de relevante regelingen naast de terugvorderings- en ver-
rekeningsbepalingen ook sanctiebepalingen op te nemen. 
 
IV.5  Overig  

 
Bij de overige vormen van partijondersteuning kan men in de eerste plaats denken 
aan het neerzetten van plakborden voor verkiezingsaffiches.1068 Het lijkt erop dat de 
plaatsing daarvan niet plaatsvindt op basis van regelgeving, maar op grond van een 
vaste praktijk. Hierover zijn echter weinig gegevens bekend. Ik heb daarom een 
drietal Nederlandse gemeenten aangeschreven met enige vragen over het neerzetten 
van verkiezingsborden. De resultaten van dit onderzoekje zullen hieronder kort 
gepresenteerd worden. Zij beogen slechts illustratief te zijn, en zijn zeker niet repre-
sentatief. 

Navraag bij de gemeenten Amsterdam, Alkmaar en Castricum (alle Noord-
Holland) leverde op dat geen van deze gemeenten regels had vastgesteld voor het 
van gemeentewege neerzetten van plakborden. In alle drie worden de borden enkele 
weken voor de verkiezingen geplaatst en vervolgens zo spoedig mogelijk na afloop 
van de verkiezingen weer verwijderd. Amsterdam en Alkmaar gaven duidelijk aan 
dat de extra borden alleen bedoeld zijn voor verkiezingsposters, niet voor andere 
meningsuitingen. Onduidelijk is echter hoe dit verbod op het aanplakken van ander 
materiaal juridisch vormgegeven wordt. Zoals gezegd bestaat er in de genoemde 
gemeenten geen specifieke regelgeving en daarnaast is het in het licht van de zoge-
naamde ‘verspreidingsjurisprudentie’ twijfelachtig of gemeenten mogen bepalen dat 
posters met een bepaalde inhoud niet mogen worden aangeplakt op specifieke borden. 
Volgens vaste jurisprudentie mag immers alleen de formele wetgever inhoudelijke 
beperkingen stellen aan de vrijheid van drukpers.1069 Het lijkt er dus op dat men 
vooral vertrouwt op de ‘goodwill’ van de andere plakkers. 
 Dat geldt ook voor het zogenaamde ‘overplakken’ van posters door andere poli-
tieke partijen. De gemeente Alkmaar treedt niet op tegen overplakkers en gaat ervan 
uit dat de deelnemende partijen zich aan de ongeschreven fatsoensregel houden dat 
men andermans posters met rust laat. De gemeente Amsterdam treedt ook niet op, 
hoewel overplakken daar aan de orde van de dag is.1070 Tenslotte geeft de gemeente 
Castricum aan dat overplakken niet of nauwelijks voorkomt. 
 In het licht van het beginsel van gelijke kansen is een belangrijke vraag of waarbor-
gen bestaan dat aan alle deelnemende politieke partijen voldoende en min of meer 
gelijke aanplakmogelijkheden worden geboden. Amsterdam is daar kort over: er 
worden borden neergezet en het wordt aan het fatsoen van de partijen overgelaten 

                                                 
1068 Koole 1997, p. 162; Nehmelman 2000a, p. 159; Nassmacher 2003, p. 126. Volgens Hippe, Lucardie 

& Voerman 2004a, p. 24 speelden verkiezingsaffiches bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 2002 
geen voorname rol. Partijen gaven wel veel geld uit voor spotjes op de publieke en commerciële om-
roep. 

1069 HR 28 november 1950, NJ 1951, 137. 
1070 Zoals ik zelf heb kunnen vaststellen. 
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of die voldoende ruimte overlaten voor hun concurrenten. In het licht van het onaf-
hankelijkheidsbeginsel is dat zeker te waarderen, maar het resultaat kan wel een 
ongebreideld overplakken zijn. De gemeente Alkmaar kent eveneens geen specifieke 
waarborgen. Zij gaat ervan uit dat alle partijen voldoende plakmogelijkheden heb-
ben, omdat zij ook van de ‘vrije’ plakplaatsen gebruik kunnen maken, dat wil zeggen 
de borden waarop ook door anderen mag worden geplakt. De gemeente Castricum 
stelt naast de algemene plakborden (waarop iedere partij kan plakken), ook drie-
hoeksborden ter beschikking, waarvoor klaarblijkelijk een vergunning moet worden 
aangevraagd. Het lijkt mij zaak dat als er inderdaad vergunningen nodig zijn, de 
gemeente er zorg voor draagt dat die gelijkelijk over de partijen worden verdeeld. 
Wie het eerst komt, die het eerste maalt zou hier niet mogen opgaan.1071 Meer on-
derzoek naar de praktijk van de plakborden kan uiteraard geen kwaad, maar in elk 
geval lijkt de conclusie van de Commissie-Van den Berg dat ‘voor elke deelnemende 
partij een gelijke ruimte beschikbaar (is) om verkiezingsmateriaal te bevestigen’1072 
wat te optimistisch. 
 
Financiële ondersteuning van individuele kandidaten in het kader van een zoge-
naamd raadplegend burgemeestersreferendum (artikel 61 lid 2 j° 61e Gemeentewet) 
kwam tot voor kort in Nederland voor. Deze kandidaten zijn in de meeste gevallen 
verbonden aan politieke partijen – hoewel onafhankelijke kandidaten niet uitgeslo-
ten zijn – en een bijdrage van de overheid aan de campagnekosten betekent een ont-
lasting van de partijkas en dus een vorm van indirecte overheidsondersteuning van 
politieke partijen. De Gemeentewet bevat geen regels over deze ondersteunings-
vorm en aan te nemen is dan ook dat zij niet verplicht is. De gemeente Utrecht stelde 
in het kader van het op 10 oktober 2007 in die stad gehouden referendum een be-
drag van € 15.000 per kandidaat beschikbaar voor onkosten en voor de campagne. 
Het inzetten van eigen middelen en middelen van derden was toegestaan, tot een 
maximum van € 30.000.1073 De € 15.000 per kandidaat waren waarschijnlijk afkom-
stig van het Rijk, dat op basis van het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersrefe-
rendum1074 uitkeringen verstrekte aan gemeenten waarin dergelijke referenda wor-
den gehouden. Het was de bedoeling dat dit besluit met ingang van 7 april 2010 zou 
vervallen, maar omdat het Utrechtse referendum een compleet fiasco werd – slechts 
9,4% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit – is de subsidieregeling reeds met 

                                                 
1071 In gemeente Tilburg was met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen met de partijen afgesproken 

dat iedere partij maximaal 30 eigen verkiezingsborden rondom lantaarnpalen zou plaatsen. De lokale 
SP plaatste er 100 en werd gedwongen er 70 te verwijderen. Daarop spande de partij een kort geding 
aan, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk (het vonnis is niet gepubliceerd). Saillant detail is 
dat partijen wel zoveel extra borden als ze wilden konden huren via een commercieel bedrijf. Zie NRC 
Handelsblad 3 maart 2006. 

1072 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 46. 
1073 Aldus de website van de gemeente Utrecht, www.utrecht.nl (geraadpleegd op 5 oktober 2007). 
1074 Koninklijk besluit van 16 maart 2006, Stb. 2006, 183. 
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ingang van 1 januari 2008 afgeschaft.1075 Het burgemeestersreferendum zelf zal 
naar alle waarschijnlijkheid ook verdwijnen. De burger loopt er duidelijk niet warm 
voor. 

Op 9 november 2004 is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt een direct geko-
zen burgemeester te introduceren.1076 Volgens het voorstel wordt de burgemeester 
voor vier jaar gekozen met inachtneming van de bij of krachtens de Wet verkiezing 
burgemeester gestelde regels. Voor deze wet is eveneens op 9 november 2004 een 
voorstel ingediend.1077 Het laatstgenoemde voorstel introduceert een artikel dat 
bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening vaststelt welke ondersteuning kandida-
ten voor een burgemeesterspost van de gemeente kunnen verkrijgen en onder welke 
voorwaarden dit geschiedt. Het gaat hier zowel om bijdragen in natura (zoals aan-
plakborden en postfaciliteiten) als om bijdragen in de vorm van subsidie. Iedere 
kandidaat heeft op gelijke voet en onder dezelfde voorwaarden aanspraak op onder-
steuning door de gemeente. Door deze steun wordt de druk op de partijkas verlicht. 
Overigens wordt in de memorie van toelichting opgemerkt dat de gemeente geens-
zins verplicht is ondersteuning te verlenen.1078 Het voorstel bepaalt tevens dat poli-
tieke partijen de op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen aan hen ver-
strekte subsidies niet mogen aanwenden voor het financieren van de campagnes van 
kandidaten voor het ambt van burgemeester. De reden hiervoor is dat een gelijk-
waardige uitgangspositie tussen partijgebonden en onafhankelijke kandidaten wen-
selijk wordt geacht.1079  

De rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester is echter sinds de zo-
genaamde ‘Nacht van Van Thijn’ van de baan. Op 22 maart 2005 verwierp de Eerste 
Kamer namelijk in tweede lezing een voorstel tot grondwetsherziening dat de invoe-
ring van een dergelijke burgemeester mogelijk moest maken.1080 De twee hiervoor 
genoemde wetsvoorstellen waren daarmee zinloos geworden. Omdat het op 22 
februari 2007 aangetreden kabinet-Balkenende IV geen heil zag in een rechtstreeks 
gekozen burgemeester, werden de wetsvoorstellen op 8 mei van dat jaar ingetrok-
ken.1081 
 
Soms worden de registratie van kiezers en het versturen van oproepkaarten voor 
verkiezingen eveneens genoemd als een vorm van overheidsondersteuning van 

                                                 
1075 Stb. 2007, 495. Zie voor de Utrechtse kwestie Volkskrant 16 oktober 2007. Het op 24 januari 2008 

gehouden burgemeestersreferendum in Eindhoven was evenmin succesvol. Daar kwam slechts 24,6% 
van de stemgerechtigden opdagen, niet genoeg voor een geldig referendum. 

1076 Kamerstukken II 2004/05, 29 864, nr. 1-2. 
1077 Kamerstukken II 2004/05, 29 865, nr. 1-2. 
1078 Kamerstukken II 2004/05, 29 865, nr. 3, p. 54. 
1079 Kamerstukken II 2004/05, 29 865, nr. 3, p. 59-60. Zie ook paragraaf III.7.3. 
1080 Het voorstel beoogde de benoeming van de burgemeester door de Kroon te deconstitutionaliseren. 

Zie voor het voorstel Kamerstukken II 2004/05, 28 509, nr. 1-2 en voor de verwerping daarvan Hande-
lingen I 2004/05, p. 939. 

1081 Kamerstukken II 2004/05, 29 864 en 29 865, nr. 10. 
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politieke partijen.1082 Dat lijkt mij niet juist. Het gaat hier om activiteiten in het kader 
van de verkiezingen waarvoor de verantwoordelijkheid volledig bij de overheid ligt: 
deze moet de verkiezingen organiseren en deze heeft dan ook de taak de kiezers te 
registreren en oproepkaarten te verstrekken. Het is dan ook de overheid die deze 
activiteiten volledig dient te financieren. Dat dit in andere landen wellicht anders is, 
doet daaraan niet af. Tenslotte kan erop worden gewezen dat portvrijdom voor 
politieke partijen of speciale steun voor de partijpers in Nederland niet bestaan.1083 
 
IV.6  Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan vormen van overheidsondersteuning van 
politieke partijen die niet als ‘subsidie’ zijn aan te merken. Achtereenvolgens kwa-
men aan de orde de zendtijd voor politieke partijen, de fiscale aftrekbaarheid van 
giften aan politieke partijen, de financiële ondersteuning van fracties en nog enkele 
andere vormen van ondersteuning, zoals het neerzetten van plakborden voor ver-
kiezingsaffiches en het ondersteunen van individuele kandidaten. De meest opval-
lende ontdekking werd gedaan in de aan de zendtijd voor politieke partijen gewijde 
paragraaf. Daar werd beschreven hoe de overheid al vanaf 1962 financiële middelen 
ter beschikking stelt aan politieke partijen om de productie van televisieprogram-
ma’s in het kader van de toegekende zendtijd te bekostigen.1084 Dat was om twee 
redenen opmerkelijk. In de eerste plaats omdat de subsidies rechtstreeks aan de 
politieke partijen werden verstrekt terwijl in de periode daarna rechtstreekse subsi-
diëring van politieke partijen juist consequent werd afgewezen. In de tweede plaats 
omdat het geld bedoeld was om het uitdragen van politieke boodschappen te finan-
cieren. De indirecte subsidies die op basis van de diverse ministeriële subsidierege-
lingen sinds de jaren ’70 werden verstrekt, alsmede aanvankelijk ook de Wet subsi-
diëring politieke partijen beschouwden het maken van politieke propaganda nu juist 
bewust niet als een subsidiabele activiteit.   
 In zekere zin is het voorgaande overigens voornamelijk interessant voor de ge-
schiedvorsers, aangezien de aparte subsidies in het kader van de zendtijd voor poli-
tieke partijen niet meer bestaan. Het beschikbare budget is opgegaan in het budget 
van de Wet subsidiëring politieke partijen, die sinds de wijziging in de zomer van 
2005 bepaalt dat de op basis van deze wet verstrekte subsidies ook voor communi-
catie met niet-leden en activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes mogen 
worden gebruikt.1085 Met het verdwijnen van de aparte subsidies in het kader van de 
zendtijd voor politieke partijen is wel een nieuw probleem ontstaan. Nieuwe politie-
ke partijen krijgen weliswaar nog steeds in de verkiezingsperiode zendtijd toegewe-
zen, maar zij hebben sinds 2004 geen aanspraak meer op financiële overheidssteun 
om hun uitzendingen te bekostigen. Plannen om dergelijke partijen op grond van de 

                                                 
1082 Zie bijvoorbeeld Nehmelman 2000a, p. 159. 
1083 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 46-47. 
1084 Vanaf 1972 werden ook subsidies verstrekt om de productie van radioprogramma’s te bekostigen. 
1085 Zie paragraaf III.7. 
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Wet subsidiëring politieke partijen te gaan subsidiëren zijn er wel, maar ze zijn er 
ook al heel lang en nog nimmer in wetgeving omgezet. In het licht van het beginsel 
van gelijke kansen en het rechtszekerheidsbeginsel is het afschaffen van de subsi-
diemogelijkheid voor nieuwe politieke partijen buitengewoon dubieus, vooral nu het 
subsidiebudget voor de gevestigde politieke partijen door de jaren heen sterk is ge-
stegen tot zo’n 15 miljoen euro. Hier is dus veel ruimte voor verbetering. 

 
Voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van giften aan politieke partijen is de vraag 
aan de orde gesteld of bepaalde politieke partijen niet meer profiteren van deze rege-
ling dan andere. Worden partijen met een kapitaalkrachtige achterban niet bevoor-
deeld? Zou dat het geval zijn, dan bestaat spanning met het beginsel van gelijke kan-
sen. De overheid hoeft verschillen tussen partijen voor wat betreft hun financiële 
middelen en de gegoedheid van hun aanhangers niet glad te strijken, maar zij moet 
die verschillen zeker niet groter maken door regelingen in te voeren die juist in het 
voordeel van de ‘rijkere’ partijen werken. De vraag naar bevoordeling van bepaalde 
partijen is echter lastig te beantwoorden, omdat daarvoor veel informatie over de 
opbouw van de achterban van de partijen, de bereidheid van deze achterban tot het 
doen van giften en het gebruik dat de achterban maakt van de fiscale aftrekmogelijk-
heden nodig is. Die informatie is echter niet direct voorhanden. In theorie zou de 
aftrekregeling van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 evenwel in strijd met het 
beginsel van gelijke kansen kunnen zijn, nu de wet geen maximaal aftrekbaar bedrag 
kent, mensen met hogere inkomens grotere giften kunnen aftrekken en bij dergelijke 
giften de overheid ook een groter aandeel van de gift voor haar rekening neemt als 
gevolg van het progressieve belastingtarief. Na bespreking van de situatie in Duits-
land – waar veel jurisprudentie over fiscale aftrekbaarheid van giften en partijfinan-
ciering bestaat – zal op de genoemde vraag nog worden teruggekomen. 
 In de paragraaf over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan partijen is verder 
stilgestaan bij giften aan discriminerende politieke partijen. Ik heb hier gewezen op 
de in het licht van het onafhankelijkheidsbeginsel en het beginsel van gelijke kansen 
wat onbevredigende situatie dat iedere politieke partij sinds 1 januari 2008 afzon-
derlijk door de belastingsinspecteur moet worden beoordeeld om de status van al-
gemeen nut beogende instelling (ANBI) te krijgen (artikel 6.33 Wet IB 2001). 
Daarmee is in elk geval de theoretische mogelijkheid geschapen dat inhoudelijke 
oordelen over de doelstellingen en activiteiten van de partijen bij de behandeling van 
een verzoek om als ANBI te worden aangemerkt een rol gaan spelen. En dat terwijl 
op grond van jurisprudentie uit de jaren tachtig kan worden aangenomen dat de 
fiscus daarover geen oordeel toekomt. Het is te hopen dat de belastinginspecteur 
zich hiervan bewust is. Een ministeriële instructie of beleidsregel inhoudende dat 
politieke partijen per definitie het algemeen nut beogende instellingen zijn, kan 
mijns inziens geen kwaad. Daarmee zou continuering van de praktijk die tussen 
1954 en 2008 gegolden heeft verzekerd zijn. Nog mooier is natuurlijk een specifiek 
op politieke partijen toegesneden aftrekregeling in de wet zelf. 
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 Het voorgaande neemt niet weg dat er redenen kunnen zijn om politieke partijen 
vanwege hun schadelijke en onrechtmatige doelstellingen en activiteiten niet langer 
van de fiscale aftrekmogelijkheden te laten profiteren. Wanneer een politieke partij 
op grond van artikel 16 Wspp haar subsidie verliest omdat zij bij onherroepelijk 
vonnis van de strafrechter wegens discriminatie is veroordeeld tot een geldboete, 
dan zouden giften aan deze partijen ook niet langer fiscaal aftrekbaar mogen zijn. 
Dat moet in elk geval gelden gedurende de periode dat de aanspraak op subsidie van 
rechtswege vervallen is, dus – afhankelijk van de door de strafrechter opgelegde 
geldboete – gedurende 1 tot 4 jaar. Om dat te bewerkstelligen moet aan artikel 6.33 
Wet IB 2001 een lid worden toegevoegd. Verder dient de wetgever zich nog eens te 
buigen over de vraag of giften aan de SGP en andere partijen die principieel weige-
ren vrouwen te kandideren voor vertegenwoordigende en bestuurlijke functies nog 
wel fiscaal aftrekbaar kunnen zijn in het licht van artikel 7 Vrouwenverdrag. 
 
In de subparagraaf gewijd aan de financiële fractiesteun is allereerst betoogd dat 
deze vorm van overheidsondersteuning in beginsel niet als een vorm van partijon-
dersteuning is aan te merken. De regelingen betreffende fractiesteun die op natio-
naal, provinciaal en lokaal niveau bestaan, hebben tot doel de wetgevende en contro-
lerende taken van de Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden te 
versterken door de fracties de mogelijkheid te geven zich te laten ondersteunen door 
personeel dat zelf niet tot de fractie behoort. Zij zijn met andere woorden gericht op 
het beter doen functioneren van de diverse volksvertegenwoordigingen. Ondersteu-
ning van politieke partijen is niet het doel van deze regelingen, hooguit het logische 
gevolg. 
 Met deze doelstelling kan ingestemd worden. In het verloop van de subparagraaf 
zijn dan ook enige aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat de regelingen aan 
hun doel blijven beantwoorden en niet verworden tot een verkapte subsidiëring van 
politieke partijen. Op gemeentelijk niveau is het al een aantal keer voorgekomen dat 
gelden bestemd voor de ondersteuning van raadsfracties voor verkeerde doeleinden 
gebruikt werden en in de partijkas verdwenen. Om herhaling te voorkomen – op 
welk niveau (lokaal, provinciaal, nationaal) dan ook – dienen regels voor besteding 
van de financiële fractiesteun helder te zijn. Duidelijk moet zijn dat het geld niet 
bedoeld is voor de bekostiging van partijwerk, maar alleen voor ‘interne activiteiten’ 
van de fracties. Voorts dienen de regels te bepalen dat het fractiegeld op een aparte 
rekening wordt gestort die niet voor andere doeleinden en geldstromen wordt ge-
bruikt, dat over de besteding van de gelden rekening en verantwoording wordt afge-
legd en dat de mogelijkheid bestaat dat verkeerd besteed geld wordt teruggevorderd. 
Het opnemen van sancties is wenselijk. 
 
Tenslotte is in deze paragraaf nog kort aandacht besteed aan het neerzetten van 
plakborden voor verkiezingsaffiches. Uit een – overigens geenszins representatief – 
onderzoekje is gebleken dat het neerzetten daarvan geschiedt op basis van een vaste 
praktijk en niet op basis van regelgeving. Hoewel de borden formeel alleen bedoeld 
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zijn voor verkiezingsmateriaal, wordt het aan het fatsoen van andere plakkers over-
gelaten of zij deze ‘regel’ naleven. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde overplakken 
van posters van concurrerende partijen: de geraadpleegde gemeenten gaan er over 
het algemeen vanuit dat partijen het fatsoen kunnen opbrengen om andermans pos-
ters met rust te laten. 
 Ondersteuning van individuele kandidaten kwam in Nederland voor bij zoge-
naamde burgemeestersreferenda, zoals het referendum dat in oktober 2007 in 
Utrecht gehouden werd. Als gevolg van het geringe succes van dergelijke referenda 
is deze vorm van ondersteuning echter per 1 januari 2008 afgeschaft. Er waren 
plannen om ook vormen van overheidsondersteuning van kandidaten in het kader 
van een burgemeestersverkiezing in te voeren, doch deze plannen zijn samen met de 
gekozen burgemeester zelf in de prullenbak verdwenen. Als laatste is erop gewezen 
dat Nederland geen portvrijdom voor politieke partijen of speciale steun voor de 
partijpers kent. Wel is het zo dat de overheid de registratie van kiezers en het verstu-
ren van oproepkaarten voor verkiezingen ter hand neemt, maar dat is mijns inziens 
gewoon het uitvoeren van een overheidstaak, en niet het ondersteunen van politieke 
partijen. 
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Hoofdstuk V 

Private financiering van politieke partijen 
 
V.1  Inleiding 
 

Voor het goed vervullen van hun taken hebben politieke partijen financiële middelen 
nodig. Van oudsher vonden zij deze middelen in de samenleving waarbinnen zij als 
maatschappelijke verbanden waren ontstaan. Tot aan de introductie van de eerste 
vormen van overheidssubsidie in de jaren ’70 van de vorige eeuw1086 waren zij voor 

de financiering van hun activiteiten zelfs vrijwel geheel aangewezen op wat de sa-
menleving, en dan in het bijzonder hun achterban, bereid was te leveren. Bij deze 
private financiering moet in de eerste plaats gedacht worden aan de contributies van 
de leden. Daarnaast zijn bij een aantal politieke partijen de zogenaamde afdrachtre-

gelingen (ook wel partijbelasting genoemd) van belang. Deze regelingen bepalen dat 
volksvertegenwoordigers en bestuurders gehouden zijn een deel van hun bezoldi-
ging in de partijkas te storten teneinde de financiële positie van de partij te verster-

ken. Tenslotte zijn van oudsher de giften aan politieke partijen een voorname finan-
cieringsbron. 

Nog steeds financieren politieke partijen een groot deel van hun activiteiten uit 
private middelen, al kan niet ontkend worden dat het aandeel van de overheidssub-

sidie in de totale inkomsten van de politieke partijen door de jaren heen sterk is toe-
genomen en ook nog steeds toeneemt.1087 Daarover handelden de voorgaande 
hoofdstukken. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke regels voor private 

financiering van politieke partijen er gelden en op grond van welke overwegingen 
deze zijn ingevoerd. Deze vraag is met name relevant bij de problematiek van de 
afdrachtregelingen die bij een aantal politieke partijen zijn ingevoerd en bij het the-
ma van giften aan en sponsoring van politieke partijen. Rondom ledencontributies 

lijken zich nauwelijks vragen voor te doen. Gekeken zal voorts worden of de huidige 
regelgeving gebreken vertoont en hoe deze gebreken verholpen kunnen worden. 
Beginselen van onafhankelijkheid, gelijke kansen voor alle deelnemers aan het poli-
tieke proces en transparantie voor de kiezer staan daarbij centraal. 

 

                                                 
1086 Of de jaren ’50 als men de fiscale aftrekbaarheid van giften aan partijen meerekent (paragraaf IV.3). 

Ook kan gewezen worden op de subsidies voor de productie van televisieprogramma’s in de zendtijd 
voor politieke partijen, die van 1962 tot 2004 werden verstrekt. Zie paragraaf IV.2.7. 

1087 Waarmee overigens niet is gezegd dat steeds sprake is van een absolute daling van de inkomsten uit 
private financiering. De sterke toename van de overheidssubsidiëring lijkt vooral te maken te hebben 
met gestegen uitgaven (voor bijvoorbeeld professionalisering van de partijorganisatie of de verkie-
zingscampagne) en lijkt veel minder te dienen als compensatie voor teruglopende inkomsten uit priva-
te financiering. Vgl. Cordes 2002, p. 105-133. Zie voor de stijging van de subsidiebedragen met name 
paragraaf III.5 en III.7. 
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V.2  Contributies 

 
Contributies zijn nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor politieke 
partijen. Het aandeel van de contributies in de totale inkomsten van de politieke 

partijen neemt echter al geruime tijd af. In het jaar 2000 bestonden de inkomsten 
nog voor ruim 46% uit contributies.1088 Inmiddels zal dat percentage wat lager zijn, 
vooral als gevolg van twee wijzigingen van de Wet subsidiëring politieke partijen, 
waardoor het subsidiebudget tussen 1999 en 2005 steeg van ca. 10 miljoen gulden 

(ca. 4,5 miljoen euro) tot ca. 15 miljoen euro.1089 Bestudering van enkele jaarversla-
gen van politieke partijen levert de volgende resultaten op: 
 
Tabel L: Inkomsten van de Nederlandse politieke partijen uit contributies in de jaren 2004, 2005 en 
2006 (+ schatting van het aandeel van de contributies in de totale inkomsten1090). Bron: financiële 

verslagen van de politieke partijen & subsidieoverzichten van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. 

 
Partij 2004 2005 2006 

CDA 4.007.880 (49,6%) 3.946.943 (44,0%) 3.573.860 (42,1%) 

PvdA 4.732.664 (52,9%) 4.787.762 (53,0%) 4.927.658 (52,4%) 

VVD 1.630.540 (35,0%) 2.469.151 (39,4%) 2.488.137 (34,5%) 

D66 921.027 (52,0%) 881.306 (40,5%) 824.198 (36,4%) 

GroenLinks 1.721.472 (41,8%) 1.725.908 (39,9%) 1.782.380 (40,5%) 

SP 873.400 (17,4%) 856.700 (17,5%) 952.500 (16,4%) 

ChristenUnie 932.715 (44,7%) 907.660 (38,7%) 938.706 (34,7%) 

SGP 349.650 (23,7%) 351.008 (23,0%) 394.754 (21,2%) 

 
Bovenstaande tabel is slechts bedoeld ter illustratie. Het maken van vergelijkingen 

tussen de verschillende jaarverslagen is ook niet altijd eenvoudig, aangezien partijen 
niet aan een bepaald verantwoordingmodel gebonden zijn en dus in principe vrij zijn 
hun jaarrekening zo in te richten als ze willen. Om een voorbeeld te geven: de SP 
boekt contributies onder de post ‘contributies en donaties’, zodat onduidelijk is welk 

deel van het genoemde bedrag als eigenlijke contributie (in de zin van ‘lidmaat-
schapsgeld’) en welk deel als gift heeft te gelden. Bij de SGP komt een post ‘partijbij-
dragen’ voor. Ik ben er maar vanuit gegaan dat dit contributies zijn. 

Aan te nemen valt dat bij dalende ledentallen op den duur ook dalende contribu-
tieopbrengsten zullen volgen. Politieke partijen kunnen het vertrek van leden nu 
eenmaal niet eeuwig compenseren door de contributieverplichtingen van de reste-
rende leden te verzwaren. Op een gegeven moment is de rek er simpelweg uit. Dat 

neemt niet weg dat uit de bovenstaande – nogmaals: voornamelijk ter illustratie 

                                                 
1088 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 6. 
1089 Zie hiervoor paragrafen III.5 en III.7. 
1090 Voor de gebruikte methode, zie noot 854. 
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bedoelde – tabel wél blijkt dat bij veel politieke partijen de contributies een zeer 

belangrijke bron van inkomsten zijn en blijven. Bij GroenLinks ligt het aandeel van 
de contributies bijvoorbeeld steevast rond de 40%, bij het CDA tussen de 42 en 50% 
en bij de PvdA zelfs constant boven de 50%. De percentages zijn opvallend laag bij 

SP en SGP. De SP heeft echter zeer veel inkomsten uit afdrachten van politieke 
functionarissen (zie de volgende paragraaf), terwijl de SGP weer het nodige geld 
binnenhaalt met de verkoop van haar partij-orgaan, De Banier. 
 

Over de juridische aspecten van contributies van de leden kunnen we in deze para-
graaf vrij kort zijn, te meer daar zich hier nauwelijks problemen voordoen. De ver-
plichting om contributie1091 te betalen is een verplichting ex artikel 2:27 lid 4 sub c 

BW. Zij zal ingevolge deze bepaling moeten worden opgenomen in de statuten van 
de politieke partij, althans zullen de statuten melding moeten maken van de wijze 
waarop een contributieverplichting kan worden opgelegd. Doorgaans zullen de 
statuten niet het precieze bedrag vermelden dat betaald moet worden. Dat is ook 

niet praktisch.1092 In de meeste gevallen zullen de statuten bepalen dat de algemene 
vergadering (vaak aangeduid met een benaming als ‘het congres’) de contributies om 
de zoveel tijd vaststelt. De verplichting tot betaling van contributie is voorts een 
verbintenis als bedoeld in artikel 2:34a BW.1093 

 In principe staat het de (organen van de) politieke partij vrij om elke gewenste 
contributieverplichting op te leggen. Deze vrijheid geldt ook voor verlaging en ver-
hoging van de contributie. Daarbij zij wel aangetekend dat een verhoging van de 

contributie als een verzwaring van de verplichtingen in de zin van artikel 2:36 lid 3 
BW is aan te merken en onmiddellijke opzegging door het lid binnen een maand na 
het besluit rechtvaardigt, tenzij statutair anders is bepaald.1094 Voor verschillende 
categorieën leden kunnen verschillende contributies geheven worden. Een rondje 

langs de websites van enkele politieke partijen leert ons dat de partijen van deze 
vrijheid zeker gebruik maken.1095 In theorie kunnen politieke partijen ook gratis 
lidmaatschappen aanbieden. Dit komt echter niet voor. Wel worden voor minder 

draagkrachtigen vaak speciale tarieven gehanteerd. De betaling van de contributie 
kan zonodig bij de rechter worden afgedwongen.1096 

                                                 
1091 De wet kent de term contributie niet. Artikel 2:35 lid 5 BW spreekt wel van ‘de jaarlijkse bijdrage’. 
1092 Kollen 2007, p. 170 en 334. 
1093 Kollen 2007, p. 173. 
1094 Kollen 2007, p. 172 en 335. 
1095 Bij de PvdA geldt bijvoorbeeld dat de leden aan de hand van een contributietabel zelf hun contributie 

per maand, kwartaal of jaar kunnen kiezen, met een minimum van € 24,- per jaar. De tabel functio-
neert als richtlijn en heeft als uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De 
hoogte van de contributie is dan ook afhankelijk van het bruto jaarinkomen. Bij D66 geldt een soortge-
lijke regeling. De contributies bij de VVD zijn niet afhankelijk van het inkomen, maar van de leeftijd 
van het partijlid. De contributietabel voor 2008 somt vier categorieën op: t/m 26 jaar, 27 t/m 66 jaar, 
67 jaar en ouder en gezinslid/huisgenoot. Bij het CDA wordt bij de jaarlijks door het partijcongres vast 
te stellen contributieregeling rekening gehouden met de draagkracht van de leden (artikel 10 Statuten 
CDA). De contributie bij deze partij is opgebouwd uit een verplichte en een vrijwillige bijdrage. 

1096 Kollen 2007, p. 334. 
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Hiervoor is reeds uiteengezet dat sinds de inwerkingtreding van de Wet van 30 

juni 2005 tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verho-
ging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing 
van de subsidiegrondslag, het ledental van een politieke partij van belang is bij de 

berekening van de hoogte van de subsidie (artikel 6 lid 1 sub a Wspp).1097 Hierbij 
geldt dat uitsluitend leden die jaarlijks elk € 12,- of meer aan contributie betalen als 
‘lid’ in de zin van de wet worden beschouwd en dus meetellen bij de berekening van 
het subsidiebedrag (artikel 1 sub c Wspp). Voor de leden van de politieke jongeren-

organisaties, waar het ledental al sinds de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring 
politieke partijen mede bepalend is voor de hoogte van de subsidie die een politieke 
partij ten behoeve van deze organisaties kan krijgen, geldt een minimum contributie 

van € 5,- per jaar (artikel 6 lid 1 sub c j° 1 sub f Wspp). Al met al zijn dit bescheiden 
bedragen te noemen, die de politieke partijen alle vrijheid laten om met financieel 
zwakkere leden rekening te houden zonder er zelf – wat het subsidie-aspect betreft – 
slechter van te worden. 

 
V.3  Afdrachten van politieke functionarissen  
 
V.3.1  Inleiding 

 
In deze paragraaf zal aandacht besteed worden aan afdrachten aan de partijkas af-
komstig van politieke functionarissen, dat wil zeggen van volksvertegenwoordigers 

en bestuurders die lid zijn van de desbetreffende politieke partij.1098 Een aantal Ne-
derlandse politieke partijen kent regelingen die bepalen dat politieke functionarissen 
verplicht zijn een deel van hun schadeloosstelling, bezoldiging en/of vergoedin-
gen1099 naar de bankrekening van de partij over te maken. Achterliggende gedachte 

van deze regelingen is dat het lidmaatschap en ook de inspanningen van de partij in 
belangrijke mate hebben bijgedragen aan het bereiken van het ambt van volksverte-

                                                 
1097 Zie voor deze wet paragraaf III.7. 
1098 Men denke hier aan leden van de Tweede of Eerste Kamer, leden van provinciale staten en gemeente-

raden, leden van het Europees Parlement, ministers, staatssecretarissen, gedeputeerden, commissaris-
sen van de Koning, burgemeesters, wethouders etc. 

1099 Leden van de Tweede Kamer ontvangen een schadeloosstelling (zie de Wet schadeloosstelling leden 
Tweede Kamer). Oorspronkelijk was deze bedoeld om het kamerlid schadeloos te stellen voor de in-
komensschade die het lid leed als gevolg van het feit dat hij zijn particuliere of ambtelijke functie niet 
volledig kon uitoefenen vanwege zijn kamerlidmaatschap (destijds een nevenfunctie). Het lidmaat-
schap van de Tweede Kamer heeft zich echter in de loop der tijd steeds meer ontwikkeld tot een 
hoofdfunctie en de schadeloosstelling heeft sterke trekken van een volwaardige bezoldiging gekregen 
(zie Elzinga 1985, p. 82-83). Naast de schadeloosstelling ontvangen de kamerleden vergoedingen. De 
leden van de Eerste Kamer ontvangen alléén vergoedingen (van bijvoorbeeld reiskosten). Leden van 
de provinciale staten en de gemeenteraad ontvangen ‘een vergoeding voor hun werkzaamheden en 
een tegemoetkoming in de kosten’ (artikel 93 Provinciewet/95 Gemeentewet). Gedeputeerden en 
wethouders hebben recht op een bezoldiging (artikel 43 Provinciewet/44 Gemeentewet). Hetzelfde 
geldt voor de commissaris van de Koning en de burgemeester (artikel 65 Provinciewet/66 Gemeen-
tewet). Tenslotte is ook in het geval van ministers en staatssecretarissen sprake van een bezoldiging 
(zie de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen). 
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genwoordiger of bestuurder en dat de politieke functionaris nu iets terug moet doen 

voor zijn partij.1100 Afdrachtregelingen komen in elk geval voor bij D66, het CDA, 
de PvdA, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, GroenLinks en de SP. Alleen de 
VVD, de SGP en de PVV kennen geen vorm van ‘partijbelasting’, zoals de afdracht-

regelingen ook wel genoemd worden. De hoogte van de bijdrage varieert per par-
tij.1101  

Afdrachten van politieke functionarissen zijn een belangrijke bron van inkom-
sten voor politieke partijen. Deze bijdragen waren in het jaar 2000 goed voor 12,5% 

van de inkomsten van alle politieke partijen gezamenlijk. Kijken we voor dat jaar 
naar de politieke partijen afzonderlijk, dan valt op dat bij D66 het aandeel van de 
afdrachten slechts 2,2% was1102, doch bij de PvdA reeds 12,3%, bij GroenLinks 

26,7% en bij de SP maar liefst 47,6%.1103 Het financiële jaarverslag van de SP over 
2006 wijst uit dat de partij in genoemd jaar 50,9% van haar inkomsten uit afdrachten 
putte en in 2005 43,4%.1104 GroenLinks komt blijkens haar Jaarrapport 2006 uit op 
24,4% voor 2006 en 22,2% voor 2005. 

Dat het percentage bij de SP zo hoog is, is niet verwonderlijk. Politieke functio-
narissen van deze partij zijn gehouden hun gehele schadeloosstelling of bezoldiging 
in de partijkas te storten, waarna zij van de partij een modaal salaris en een onkos-
tenvergoeding ontvangen.1105 In een toespraak voor de partijraad op 22 september 

2007 heeft partijleider Marijnissen de motieven achter de SP-regeling nader uiteen-
gezet. De partij vindt dat de salarissen voor kamerleden, statenleden en raadsleden 
veel te hoog zijn. Wie het volk vertegenwoordigt, dient niet vele malen méér te ver-

dienen dan de gemiddelde burger, aldus Marijnissen. Volksvertegenwoordigers 
dienen geen ‘zakkenvullers’ te zijn, maar dicht bij het volk te staan. Bovendien is het 

                                                 
1100 Vgl. Artikel 8 lid 2 van de Statuten van de PvdA: “Het bestuur, verantwoordelijk voor het opstellen van 

de ontwerpkandidatenlijst voor de leden van een vertegenwoordigend lichaam, kan voor de leden die 
zijn verkozen dan wel een bestuurlijke functie bekleden waartoe het lidmaatschap van de partij heeft bij-
gedragen, een bijdrage vaststellen welke door die leden dient te worden afgedragen aan dat bestuur.” 

1101 Volkskrant 22 september 2007, p. 3. Overigens heeft de Commissie-Dekker, die de verkiezingsneder-
laag van de VVD in november 2006 onderzocht, geadviseerd om VVD-bestuurders te verplichten een 
bijdrage in de VVD-kas te storten. Zie De Telegraaf 13 juni 2007. 

1102 Een verklaring voor dit tamelijk lage percentage zou kunnen zijn dat de afdrachtregeling van D66 van 
tamelijk recente datum is. Zij werd pas in het jaar 2000 vastgesteld. Mogelijkerwijs was zij nog onvol-
doende onder de aandacht van de afdrachtplichtigen gebracht. Echter, voor de jaren na 2000 kan ook 
de teloorgang van de partij het lage percentage verklaren. Uit de jaarverslagen over 2005 en 2006 
blijkt dat de afdrachten in deze jaren slechts 0,52 respectievelijk 0,36% van de totale inkomsten be-
droegen. 

1103 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 8. 
1104 Deze percentages zijn hoger dan de partij zelf in haar jaarrekening opgeeft (te weten 39 en 32%). De 

jaarrekening van de SP heeft echter tevens betrekking op de Tweede-Kamerfractie van de SP en ik 
vermoed dat de partij de financiële fractieondersteuning heeft meegenomen onder de post ‘subsidies’. 
De SP geeft namelijk aan meer dan tweemaal zoveel subsidie ontvangen te hebben als uit de subsidie-
overzichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt. Zie voor mijn eigen berekeningsme-
thode noot 854. 

1105 Nassmacher 2003, p. 121. De in 1991 opgeheven CPN kende een soortgelijke regeling: de gehele 
schadeloosstelling diende in de partijkas te worden gestort, waarna aan de betrokkenen een bedrag 
werd uitgekeerd dat gelijk stond aan het wettelijke minimumloon (Elzinga 1985, p. 214). 
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werk van een volksvertegenwoordiger in de optiek van de SP niet ‘nuttiger’ dan het 

werk van een vrijwilliger binnen de partij. Ook daarom verdient de volksvertegen-
woordiger het niet om een hoog salaris binnen te halen. Vandaar dat iedere volksver-
tegenwoordiger gehouden is zijn schadeloosstelling in de partijkas te storten, waar-

uit hij vervolgens een modaal salaris terugkrijgt. De rest van het geld wordt gebruikt 
voor zaken “waar we voor zijn opgericht: de mensen bijstaan, de mensen helpen, de 
mensen steunen bij stakingen, acties enzovoorts om een rechtvaardiger Nederland 
af te dwingen.” De afdrachtregeling is dus een vorm van solidariteit, en volgens Ma-

rijnissen één van de kroonjuwelen van de partij. 
 
Afdrachtregelingen zijn niet onomstreden. Waar sommigen het naleven van deze 

regelingen zien als een normale morele plicht van ieder partijlid, plaatsen anderen de 
nodige vraagtekens bij de door de partij opgelegde verplichtingen. Los van de vraag 
of zij wenselijk zijn, staat de vraag of rechtsgeldige en afdwingbare verplichtingen 
voor politieke functionarissen uit dergelijke regelingen kunnen voortvloeien. Deze 

juridische vraag zal in het vervolg van deze paragraaf aan de orde komen.1106 Door-
gaans worden twee argumenten aangevoerd waarom de afdrachtregelingen nietig 
zouden zijn in de zin van artikel 3:40 BW. In de eerste plaats zouden zij in strijd zijn 
met de zogenaamde zuiveringseed die de politieke functionarissen moeten afleggen 

bij de aanvaarding van hun ambt. Daarnaast zouden zij de door het constitutionele 
recht gewaarborgde onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordiger aantasten en 
uit dien hoofde nietig zijn. Of deze redeneringen steekhoudend zijn, zal in het hier-

navolgende worden onderzocht. Geconcludeerd zal worden dat de redeneringen in 
veel gevallen niet kunnen overtuigen, doch dat er andere redenen zijn om aan te 
nemen dat uit de afdrachtregelingen zoals zij thans bij politieke partijen van kracht 
zijn, geen afdwingbare verplichtingen voortvloeien.  

 
V.3.2  Conflicten rondom afdrachtregelingen 

 

De vraag naar de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de afdrachtregelingen is 
natuurlijk vooral interessant wanneer volksvertegenwoordigers en bestuurders, in 
weerwil van de regelingen, besluiten om geen bijdragen meer aan de partij over te 
maken en de zaak door de media onder de aandacht wordt gebracht. In het verleden 

is dat gebeurd bij de PvdA en de SP. Daarover nu eerst een korte uiteenzetting.  
Een eerste conflict rondom een afdrachtregeling speelde in de jaren ’70 bij de 

PvdA.1107 Deze partij had in 1974 in haar Huishoudelijk Reglement een nieuw arti-
kel 62a opgenomen, dat als volgt luidde: 

                                                 
1106 Dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, komt vooral doordat bepalingen in wet of Grond-

wet die rechtstreeks van toepassing zijn op het onderwerp afdrachtregelingen, simpelweg ontbreken 
Artikel 63 Grondwet heeft weliswaar betrekking op geldelijke voorzieningen voor kamerleden, doch 
bevat slechts een opdracht tot regelgeving bij formele wet. 

1107 Overigens was in 1894 tijdens de oprichtingsvergadering van de SDAP, de voornaamste voorloper 
van de PvdA, het voorstel gedaan om kandidaat-kamerleden te verplichten ¼ van hun schadeloosstel-
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1. De middelen voor het Fonds bijzondere activiteiten worden verkregen uit: 
a. bijdragen van leden die op grond van hun lidmaatschap van vertegenwoordigende 

lichamen een wedde dan wel een onkostenvergoeding ontvangen en wier inkom-

stenpositie een verplichting tot betaling toelaat; 
b. bijdragen van leden die een publieke funktie bekleden, tot het bereiken waarvan het 

lidmaatschap van de partij geacht mag worden te hebben bijgedragen en wier in-
komenspositie een verplichting tot betaling toelaat. 

 
Hoewel het niet met zoveel woorden in het artikel te lezen valt, moet worden aange-
nomen dat artikel 62a een verplichtend karakter had.1108 Volksvertegenwoordigers 

en bestuurders waren dus verplicht een financiële bijdrage aan het Fonds bijzondere 
activiteiten (FBA) te leveren. Van hen werd verwacht dat zij een deel van hun bruto-
inkomen uit hun politieke functie afdroegen aan het FBA, welk deel werd vastgesteld 
op 2%.1109 Leden die zich kandidaat wensten te stellen voor een vertegenwoordi-

gend lichaam dienden op grond van het Reglement Kandidaatstelling een zoge-
naamde Bereidverklaring te ondertekenen. Door ondertekening daarvan verklaar-
den zij zich onder meer bereid de verplichtingen van artikel 62a HR na te komen. 
Veel partijleden weigerden echter aan hun verplichtingen te voldoen, waarmee de 

vraag actueel werd of van een juridisch bindende verplichting sprake was. Over de 
rechtsgeldigheid van artikel 62a HR en de Bereidverklaring is dan ook heel wat af-
gediscussieerd1110, maar tot juridische procedures is het niet gekomen. 

 
Een recentere affaire over een afdrachtverplichting betrof de kwestie rond het 
voormalige SP-Tweede-Kamerlid A. Lazrak.1111 Lazrak had zich in 2002 op verzoek 
van de SP kandidaat gesteld voor de Tweede-Kamerverkiezingen van dat jaar. Nadat 

de partij hem de afdrachtregeling had uitgelegd, ging het kandidaat-kamerlid daar-
mee akkoord en na zijn verkiezing tot kamerlid ondertekende hij een schriftelijke 
verklaring waarin hij (nogmaals) zijn bereidheid uitsprak de geldende afdrachtrege-

ling na te komen. Vervolgens heeft Lazrak ook daadwerkelijk aan zijn verplichtingen 
voor het jaar 2002 voldaan, zij het pas in het voorjaar van 2003. 

                                                 

ling in de partijkas te storten. Het voorstel kwam toen niet in stemming, maar het fenomeen ‘afdracht-
regeling’ was dus al bekend. Zie Elzinga & Wisse 1988, p. 36-37. 

1108 Zeeuwen 1977, p. 366. 
1109 Van der Linden 1979, p. 5; Elzinga 1982, p. 199. 
1110 Zie onder meer Schrik 1977, p. 215-217; Zeeuwen 1977, p. 365-367; Van der Pot/Donner 1977, p. 

276; Van der Linden 1979, p. 4-10; Elzinga 1982, p. 199-200 en 210. Zie ook Vondeling 1978, p. 59 
en de discussie tussen A.M. Donner en A. Vondeling in NRC Handelsblad 21 september 1978, 29 sep-
tember 1978 en 5 oktober 1978. Zie tenslotte Aanhangsel Handelingen I 1976/77, nr. 16. 

1111 Het navolgende is grotendeels ontleend aan het ‘Verslag van bevindingen inzake conflict Ali Lazrak – 
SP’, opgesteld door het Eerste-Kamerlid M.J.M. Kox, eveneens SP, dat in het conflict als bemiddelaar 
optrad. Het verslag is te raadplegen op de website van de SP, www.sp.nl. Zie over de affaire-Lazrak 
ook Hippe, Lucardie & Voerman 2004b, p. 108-109. 
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Toen het eerste kabinet-Balkenende gevallen was en er nieuwe verkiezingen 

voor de Tweede Kamer waren uitgeschreven, ondertekende Lazrak eind november 
2002 wederom een verklaring dat hij instemde met de binnen de partij geldende 
afdrachtregeling. Bij de verkiezingen van januari 2003 werd hij herkozen, doch in 

november van dat jaar liet hij zijn partij weten dat hij zijn afdracht aan de partij voor 
2003 niet zou voldoen. Het salaris dat hij van de partij ontving, was naar zijn mening 
volstrekt onvoldoende: “Ik werk zeven dagen in de week en krijg daarvoor een 
schamele 1900 euro.”1112 Daarop eiste de partij dat Lazrak alsnog zou betalen of 

anders zijn kamerzetel ter beschikking zou stellen. Na een mislukte bemiddelings-
poging van SP-senator M.J.M. Kox besloot Lazrak de SP de rug toe te keren en als 
zelfstandig kamerlid verder te gaan. In juli 2004 werd hij als partijlid geroyeerd.1113 

De hele affaire werd breed uitgemeten in de pers1114 en wederom werd de vraag 
gesteld of van een juridisch bindende afdrachtverplichting sprake was. Doch net als 
bij de FBA-affaire zijn geen procedures bij de rechter gevolgd. 
 

De meest recente affaire rondom afdrachtregelingen betrof opnieuw de SP. In het 
najaar van 2005 ontdekte de commissaris van de Koningin van Utrecht, dhr. Staal 
(D66), tijdens een overleg met de fractievoorzitters van de provinciale staten, dat de 
provincie de financiële vergoedingen voor SP-statenleden rechtstreeks aan de lande-

lijke SP-partijkas overmaakte. Statenleden hadden een zogenaamde akte van cessie 
ondertekend en daarmee hun vordering op de provincie overgedragen aan de par-
tij.1115 Vermoedelijk ging het hier om een constructie als bedoeld in artikel 3:83 j° 

3:94 BW. In ieder geval vond Staal deze constructie, die klaarblijkelijk al bestond 
sinds september 2003, onwenselijk. Hij zegde daarom de cessieovereenkomst op en 
stuurde een brief over de kwestie aan de toenmalige minister van Binnenlandse Za-
ken, Remkes (VVD), met een verzoek om een principieel oordeel van de bewinds-

man. In de brief gaf hij aan de gecreëerde rechtstreekse betalingsrelatie tussen een 
provincie en een politieke partij ‘uit een oogpunt van onafhankelijkheid en onpartij-
digheid’ onwenselijk te vinden. Er zou tevens sprake zijn van een (niet nader gemo-

tiveerde) ‘belangenverstrengeling’.1116 
 Minister Remkes reageerde begin 2006 op de zaak. In een brief aan de commis-
saris van de Koningin gaf hij aan diens voornemen om de betalingen voortaan 
(weer) rechtstreeks aan de statenleden zelf te doen toekomen te onderschrijven. De 

minister stelde zich op het standpunt dat de vergoeding voor statenleden recht-
streeks voortvloeit uit wet- en regelgeving en dermate nauw is verbonden met de 

                                                 
1112 NRC Handelsblad 15 januari 2004. Per 1 januari 2004 ging het overigens om een netto-salaris van € 

2165,- per maand, terwijl een kamerlid rond de € 7000,- bruto per maand verdient (Volkskrant 14 ja-
nuari 2004). Zie tevens artikel 2 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer. 

1113 Hippe e.a. 2005, p. 80. 
1114 Zie onder andere Volkskrant 14, 16, 17 en 20 januari 2004 en NRC Handelsblad 12, 13, 14, 15 en 20 

januari 2004. 
1115 Zie over deze kwestie NRC Handelsblad 29 maart 2006, p. 1-2. 
1116 Brief van 27 oktober 2005, nr. 2005psu000106i. De brief is mij door dhr. Staal ter beschikking ge-

steld. 
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uitoefening van de functie van volksvertegenwoordiger dat zij zelfs uitbetaald moet 

worden wanneer de volksvertegenwoordiger daar geen prijs op stelt. De provincie 
dient dus volgens het wettelijk systeem rechtstreeks aan de volksvertegenwoordiger 
te betalen, die vervolgens zelf dient te beslissen of hij een deel daarvan aan zijn partij 

afdraagt, aldus de minister.1117 Ik leid hieruit af dat de bewindsman bedoelt te zeggen 
dat de bezoldigingen een dermate persoonlijk karakter hebben dat de aard van het 
vorderingsrecht zich tegen een overdracht verzet (artikel 3:83 lid 1 BW). Daarover 
in het vervolg van deze paragraaf meer. 

 De zaak speelde niet alleen in de provincie Utrecht. Ook in andere provincies 
werden de vergoedingen voor de SP-statenleden rechtstreeks naar de landelijke 
partijkas overgemaakt en hetzelfde bleek het geval te zijn in een groot aantal ge-

meenten. Zelfs de Staat – dat wil zeggen: de loonadministratie van de Kamer – zou 
de schadeloosstellingen voor de Tweede-Kamerleden rechtstreeks aan de SP uitbe-
talen.1118 Uit onderzoek van het tijdschrift Binnenlands Bestuur kwam naar voren dat 
in het overgrote deel van de gemeenten met SP-raadsleden de individuele vergoe-

dingen naar een rekening van de partij, en niet naar het raadslid zelf werden over-
gemaakt. Ook hier werd in veel gevallen gehandeld op basis van de reeds genoemde 
akte van cessie, al waren er ook gemeenten die om principiële redenen weigerden 
aan zo’n cessieovereenkomst mee te werken.1119 In reactie op deze praktijken gaf 

minister Remkes in november 2006 nogmaals aan het niet juist te vinden dat de 
overheid meewerkt aan een door de SP gekozen constructie waarbij een rechtstreek-
se betalingsrelatie ontstaat tussen de overheid en de partij. De minister kondigde aan 

een wetsvoorstel te zullen indienen om aan deze praktijk een einde te maken.1120 
 Dat wetsvoorstel is er echter nooit gekomen. In februari 2007 trad een nieuw 
kabinet aan met een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, ditmaal mevrouw 
Ter Horst (PvdA). Ook deze minister bleek niet gecharmeerd van de afdrachtrege-

lingen van de SP en de manier waarop daaraan uitvoering werd gegeven. Zij kondig-
de aan te willen onderzoeken of de praktijk waarbij de bezoldigingen rechtstreeks 
naar de partijkas worden overgemaakt in strijd was met de wet. Als dat niet het geval 

was, dan zou zij een voorstel indienen om de wet aan te passen, opdat de praktijk 
alsnog verboden werd. Dat was uiteraard tegen het zere been van SP-leider Marij-
nissen, die ‘piswoest’ was over het voornemen van de minister.1121 Tot op heden – 
april 2008 – is er overigens geen wetsvoorstel van de kant van de minister geko-

men.1122 
  

                                                 
1117 Brief van 17 januari 2006, kenmerk 2005-0000280958. De brief is mij door dhr. Staal ter beschikking 

gesteld. Over de affaire ook Elzinga 2006a, p. 21. 
1118 Zie Aanhangsel Handelingen I 2007/08, nr. 3. 
1119 Binnenlands Bestuur 29 september 2006, p. 11. 
1120 De Telegraaf 7 november 2006. 
1121 Volkskrant 22 september 2007; NRC Handelsblad 24 september 2007; NRC Handelsblad 30 januari 

2008. 
1122 Zie ook het debat tussen de minister en SP-kamerlid Van Raak in Handelingen II 2007/08, p. 2365-

2367. 
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V.3.3  Soorten afdrachtregelingen 

 
Afdrachtregelingen leiden tot afdrachtverplichtingen. Bij de beoordeling van de 
rechtsgeldigheid van deze afdrachtverplichtingen moet rekening gehouden worden 

met het feit dat een dergelijke verplichting uit verschillende bronnen kan ontstaan. 
Zij kan voortvloeien uit een bepaling in de statuten of reglementen van de politieke 
partij, waaraan partijleden krachtens het partijlidmaatschap gebonden zijn. Zij kan te-
vens ontstaan uit een overeenkomst tussen de politieke partij en een (kandidaat-) 

volksvertegenwoordiger of (kandidaat-)bestuurder en zij kan tenslotte ook het gevolg 
zijn van een combinatie van een statutaire of reglementaire bepaling en een afspraak 
met de politieke partij.  

In het geval van een overeenkomst zijn overigens twee scenario’s denkbaar: de 
overeenkomst kan voorafgaand aan de kandidaatstelling en benoeming worden 
gesloten, maar ook nadat de kandidaat reeds tot volksvertegenwoordiger is be-
noemd. Tenslotte is denkbaar dat een kandidaat-volksvertegenwoordiger bij zijn 

kandidaatstelling verklaart in te stemmen met een reglementaire afdrachtregeling en 
deze belofte na zijn verkiezing en benoeming nog eens herhaalt (zie de affaire-
Lazrak). Dan zijn er drie mogelijke bronnen voor een afdrachtverplichting aan te 
wijzen: een binnen de partij geldende regeling (het desbetreffende reglement) en 

twee overeenkomsten. 
Waar het uiteindelijk op aankomt is of de afdrachtregelingen, vastgelegd in over-

eenkomsten en/of statuten en reglementen nietig zijn in de zin van artikel 3:40 BW 

wegens strijd met de openbare orde of de goede zeden. Artikel 3:40 BW is van toe-
passing op alle rechtshandelingen, ook rechtshandelingen buiten het vermogens-
recht.1123 Nu onomstreden vaststaat dat besluiten van organen van verenigingen (en 
dus van politieke partijen) rechtshandelingen zijn1124, is artikel 3:40 BW uitermate 

geschikt om de geldigheid van alle denkbare soorten afdrachtregelingen (overeen-
komst vóór dan wel ná kandidaatstelling, statutaire of reglementaire verplichting) te 
beoordelen. Bij de beoordeling van deze kwestie is de hamvraag of het in het licht 

van de openbare orde en/of de goede zeden aanvaardbaar is dat een volksvertegen-
woordiger of bestuurder gedwongen kan worden een deel van zijn schadeloosstel-
ling of bezoldiging over te maken naar de bankrekening van zijn politieke partij. 

Een ietwat andere, maar zeker aan het voorgaande gerelateerde vraag is die naar 

de geldigheid van de cessieovereenkomsten zoals die bij de SP voorkomen. Kan een 
volksvertegenwoordiger de vordering die hij in verband met zijn recht op schade-
loosstellingen of vergoedingen heeft op de overheid overdragen aan een derde, in dit 
geval zijn politieke partij? Ook deze cessieovereenkomst is een rechtshandeling, die 

eventueel nietig kan zijn in het licht van artikel 3:40 BW. Bovendien bepaalt artikel 
3:83 lid 1 BW dat vorderingsrechten niet overdraagbaar zijn wanneer de wet of de 

                                                 
1123 Asser-Hartkamp 4-II, nr. 242. 
1124 Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II, nr. 125 en 128. 
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aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Onderzocht moet dus worden 

of van dat laatste sprake is. 
 
V.3.4  De zuiveringseed 

 
Bij het invullen van de begrippen ‘openbare orde’ en ‘goede zeden’ zoals genoemd in 
artikel 3:40 BW dient aansluiting te worden gezocht bij andere rechtsregels en de 
daaraan ten grondslag liggende beginselen. In de rechtsgeleerde literatuur wordt 

regelmatig betoogd dat er een gespannen verhouding bestaat tussen het aangaan van 
financiële verplichtingen door een aspirant-volksvertegenwoordiger bij de kandi-
daatstelling enerzijds, en de zogenaamde zuiveringseed anderzijds. In deze paragraaf 

zal deze verhouding nader belicht worden. Daarbij zij opgemerkt dat een veelheid 
aan politieke functionarissen gehouden is bij de aanvaarding van hun ambt een zui-
veringseed af te leggen. Men denke niet alleen aan parlementariërs en ministers, 
maar ook aan raadsleden, wethouders, burgemeesters, gedeputeerden, leden van 

provinciale staten enzovoort. Omwille van de leesbaarheid heb ik ervoor gekozen in 
het navolgende uitsluitend in te gaan op de zuiveringseed die door kamerleden 
wordt afgelegd. Mijn betoog is evenwel mutatis mutandis ook van toepassing op an-
dere politieke functionarissen die een zuiveringseed moeten afleggen. Overal waar 

ik spreek van zuiveringseed kan men overigens ook zuiveringsverklaring lezen. 
 
Leden van de Tweede en Eerste Kamer dienen bij de aanvaarding van hun ambt in 

de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte van zuivering af te leggen (ar-
tikel 60 Grondwet). De inhoud van deze zuiveringseed is te vinden in artikel 2 van 
de Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal.1125 De kamerleden dienen de 
volgende eed af te leggen: 

 
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden be-
noemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel 

ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 

zal aannemen.” 
 

                                                 
1125 Wet van 27 februari 1992, Stb. 1992, 120. Overigens bepaalt artikel 4 van deze wet abusievelijk dat de 

wet kan worden aangehaald als de Wet beëindiging ministers en leden Staten-Generaal. Ministers en 
staatssecretarissen dienen op grond van artikel 49 Grondwet j° artikel 1 Wet beëdiging ministers en 
leden Staten-Generaal dezelfde eed af te leggen. De zuiveringseed voor leden van gemeenteraden en 
provinciale staten is te vinden in artikel 14 Gemeentewet en artikel 14 Provinciewet. Voor wethouders 
en burgemeesters gelden de artikelen 41a en 65 Gemeentewet, terwijl voor gedeputeerden en Com-
missarissen van de Koning de artikelen 40a en 64 Provinciewet van toepassing zijn. Zie voor de water-
schappen tenslotte artikel 34 Waterschapswet. 
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Voor de beoordeling van een afdrachtregeling waaruit voor een kamerlid de ver-

plichting voortvloeit om een deel van het salaris in de partijkas te storten, is alleen 
het eerste gedeelte van de zuiveringseed van belang. Alleen dat gedeelte heeft im-
mers betrekking op het doen van beloftes door het kamerlid. Het tweede gedeelte 

ziet daarentegen op beloftes aan het kamerlid.1126 Een vaak gehoorde redenering is 
dat een kandidaat-kamerlid dat een afspraak heeft gemaakt om een afdrachtregeling 
na te leven en vervolgens op de kandidatenlijst is gezet, daarmee ‘enige gunst of gift 
heeft beloofd om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd’. Zo’n kamerlid 

zou dan niet meer de zuiveringseed kunnen afleggen zonder het delict meineed (ar-
tikel 207 Sr) te plegen.1127 Indien deze redenering juist is, moet het logische gevolg 
zijn dat de afdrachtregeling waaraan het meinedige kandidaat-kamerlid had toege-

zegd deel te nemen, nietig is wegens strijd met de aan de eed ten grondslag liggende 
beginselen van politieke zuiverheid, en dus wegens strijd met de openbare orde. 

Om te bezien of dit betoog hout snijdt, moet allereerst worden ingegaan op de 
geschiedenis en de ratio van de zuiveringseed. De zuiveringseed heeft een lange 

geschiedenis. Zij kwam reeds voor in de Schets ener Grondwet van Van Hogendorp 
uit 1813 en werd vervolgens vastgelegd in artikel 62 van de Grondwet van 1814. In 
hetzelfde artikel was het verbod van last en ruggespraak neergelegd, waarvan te-
genwoordig alleen het verbod van last nog resteert (artikel 67 lid 3 Grondwet). Zo-

wel de zuiveringseed als het verbod van last en ruggespraak moeten worden gezien 
als een welbewuste breuk met het stelsel van de Republiek van vóór 1795. Dit stelsel 
kenmerkte zich door het gegeven dat de leden van de Staten-Generaal regelmatig 

terugkeerden naar hun provincies om ruggespraak te houden met en lasten te ont-
vangen van de provinciale staten die hen hadden afgevaardigd. Het behoeft nauwe-
lijks betoog dat dit stelsel een verlammende werking op de besluitvorming kon heb-
ben, daar ook nog eens volstrekte unanimiteit van stemmen vereist was.1128 Terug-

keer naar dit stelsel werd in de nieuwe eenheidsstaat Nederland bepaald onwenselijk 
geacht. Evenzeer wilde men af van de ten tijde van de Republiek zeer gangbare prak-
tijk waarbij bepaalde ambten werden verkocht aan de hoogste bieders. De strekking 

van de zuiveringseed was dan ook vooral om deze vormen van corruptie en omko-
ping te wraken en de volksvertegenwoordigers in te prenten dat het hier om uiterst 
verwerpelijke handelingen ging.1129  

Die strekking werd tijdens een debat naar aanleiding van de grondwetsherzie-

ning van 1887 nog eens bevestigd toen een meerderheid van de Tweede Kamer zich 
op het standpunt stelde dat de zuiveringseed alleen tot doel had de omkoping van 

                                                 
1126 Overigens zag het tweede gedeelte van de zuiveringseed onder de Grondwet van vóór 1983 (artikel 97 

(oud)) enkel op de toekomst. Een kamerlid diende te beloven dat hij van niemand giften of geschenken 
aannemen zou. Van een zuiveringseed was dus eigenlijk geen sprake. Thans ligt dat anders. Het tweede 
gedeelte van de eed heeft op grond van artikel 2 Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal 
zowel op het verleden als op de toekomst betrekking. Vandaar dat kamerleden die niet kiezen voor de 
eed tegenwoordig een verklaring en belofte moeten afleggen, waar vroeger een belofte volstond. 

1127 Zie onder meer Van der Linden 1979, p. 6-7; Kortmann 2001, p. 156; Leenknegt 2000, p. 351. 
1128 Zie daarover Elzinga 1982, p. 92. 
1129 Schrik 1977, p. 216; Van der Linden 1979, p. 6. Zie ook Reijntjes 2003, p. 5. 
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kiezers tegen te gaan.1130 Deze verklaring komt juist voor tegen de achtergrond van 

het meerderheids-districtenstelsel dat toentertijd bij de verkiezing van de Tweede 
Kamer in Nederland van kracht was. Om de volstrekte meerderheid in een bepaald 
kiesdistrict te halen (en daarmee de enige te verdelen kamerzetel te bemachtigen) 

had een kandidaat vaak slechts enkele honderden stemmen nodig – algemeen kies-
recht was een nog onbekend verschijnsel – en voor wie kwaad wilde, lag het omko-
pen van enkele ‘twijfelaars’ voor de hand. Evenzeer lag voor de hand dat wie zich aan 
een dergelijke vorm van omkoping bezondigde, niet meer naar eer en geweten de 

zuiveringseed kon afleggen. Hij had immers om tot lid van de Staten-Generaal te 
worden benoemd, rechtstreeks enige gift gegeven. 

 

Sinds 1814 heeft de Nederlandse Grondwet steeds een artikel gekend waarin de 
kamerleden werden verplicht een zuiveringseed af te leggen.1131 Terwijl de tekst van 
de eed tussen 1814 en de dag van vandaag slechts lichte wijzigingen heeft onder-
gaan, kan hetzelfde niet gezegd worden voor het Nederlandse staatsrecht en de Ne-

derlandse politiek in het algemeen, en de positie van de kamerleden in het bijzonder. 
In 1814 werden de leden van de Staten-Generaal1132 nog gekozen door provinciale 
staten en waren politieke partijen een volstrekt onbekend verschijnsel. Thans leven 
wij in een vertegenwoordigende democratie, waarin politieke partijen een belangrij-

ke rol spelen en waarin een omvangrijk kiezerscorps rechtstreeks de Tweede Kamer 
kiest volgens een stelsel van landelijke evenredige vertegenwoordiging. Het lijkt 
onbegonnen werk om als enkeling, zonder enige financiële en inhoudelijke steun 

van een politieke partij, een zetel in de Tweede Kamer te verwerven. En ook wan-
neer men zich wel laat ondersteunen door een politieke partij, heeft deze laatste 
grote zeggenschap bij het opstellen van de kandidatenlijst en het vaststellen van de 
lijstvolgorde. De partij kan bijvoorbeeld besluiten dat wie niet vooraf akkoord gaat 

met een binnen de partij geldende afdrachtregeling, geen positie op de kandidaten-
lijst wordt toebedeeld. Kamerleden en aspirant-kamerleden zijn dus per definitie 
afhankelijk van hun politieke partij. De grote vraag is dan welke rol de zuiveringseed, 

die oorspronkelijk omkoping en corruptie wilde tegengaan, hier nog kan en moet 
spelen. De vraag is dus wat de betekenis van de zuiveringseed is in een sterk veran-
derd staatsrechtelijk en politiek bestel, waarin ook nog eens bij een zeer grote groep 
politieke partijen afdrachtregelingen voorkomen. 

 Dat een kamerlid dat kiezers heeft omgekocht om op hem te stemmen (artikel 
126 Sr) of om hem volmacht te geven (artikel Z 4 Kieswet) opdat hij op zichzelf kan 
stemmen, niet meer naar waarheid de zuiveringseed kan afleggen, lijkt duidelijk. Dit 

                                                 
1130 Zeeuwen 1977, p. 366. 
1131 Ook het verbod van last heeft alle grondwetsherzieningen overleefd. Het verbod van ruggespraak, 

zinledig geworden door het frequente overleg tussen volksvertegenwoordiger en fractie of partij, is bij 
de herziening van 1983 geschrapt. Zie Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 454 en 458. 

1132 Die toen uit slechts één Kamer van 55 leden bestond. Het tweekamerstelsel werd, op aandringen van 
de Belgen, met de Grondwet van 1815 geïntroduceerd en is daarna, ook na de Belgische afscheiding, 
altijd gehandhaafd (Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 118-120 en 461-463). 
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zijn zonder meer vormen van omkoping en corruptie. Maar kan men stellen dat 

iemand die bij zijn kandidaatstelling heeft beloofd een deel van zijn bezoldiging in de 
partijkas te zullen storten wanneer hij eenmaal kamerlid is, niet meer naar eer en 
geweten kan verklaren dat hij ‘om tot lid van de Staten-Generaal te worden be-

noemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, 
enige gift of gunst (heeft) gegeven of beloofd’? In de literatuur is wel aangevoerd dat 
sprake is van een belofte om benoemd te worden, nu het niet akkoord gaan met een 
afdrachtregeling er in veel gevallen toe zal leiden dat het kandidaat-kamerlid geen 

plaats op de kandidatenlijst krijgt toegewezen of wordt weggevoerd naar een onver-
kiesbare plaats. Zo verklaarde de SP ten tijde van de hiervoor besproken affaire-
Lazrak dat deze partij kandidaten die weigeren in te stemmen met de afdrachtrege-

ling niet op de kandidatenlijst zet.1133 Aldus is het akkoord gaan met een afdrachtre-
geling conditio sine qua non voor een benoeming tot kamerlid. 
 Daar kan men tegenover stellen dat bij het akkoord gaan met een afdrachtrege-
ling geen sprake is van een belofte om benoemd of gekozen te worden, aangezien het 

toezeggen van een afdracht niet het middel is tot verkrijging van het ambt.1134 Het 
woordje ‘om’ suggereert dat er sprake moet zijn van moet zijn van een ‘oogmerk’: 
het toezeggen van de afdracht moet zijn bedoeld om de plaats op de lijst te verkrij-
gen, het oogmerk van de kandidaat moet daarop zijn gericht. Dat zal natuurlijk lastig 

te bewijzen zijn, zeker wanneer de afdrachtverplichting rechtstreeks uit een partij-
besluit voortvloeit.1135 De afdrachtregeling is toch in de eerste plaats bedoeld om de 
financiële positie van de politieke partij te versterken, niet om plaatsen op de kandi-

datenlijst toe te wijzen aan de hoogste bieders. Dat blijkt te meer uit het feit dat de 
afdracht voor elk kamerlid hetzelfde is: de plaatsen op de kandidatenlijst worden 
niet bij opbod toegewezen en het is niet zo dat wie een hogere afdracht toezegt een 
hogere plaats op de lijst krijgt. Alle kandidaten worden gelijk behandeld en van om- 

of opkoping kan men bepaald niet spreken. Van verdeling van ambten kan men al 
helemaal niet spreken, want daar heeft de politieke partij niets over te zeggen. Dat is 
aan de kiezers. 

Het lijkt mij dus dat de ‘belofte’ om deel te nemen aan een afdrachtregeling vrij 
ver afstaat van de corruptie en omkoping waarop de zuiveringseed oorspronkelijk 
betrekking had. Vooral omdat bij het aangaan van de financiële verplichtingen geen 
enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende kandidaten en de bedoe-

lingen van zowel partij als kandidaat met name gericht zijn op het geenszins verwer-
pelijke doel van versterking van de financiële positie van de partij1136, lijkt het mij 
niet nodig en niet juist de strekking van de zuiveringseed – in een poging deze van 
een eigentijdse interpretatie te voorzien – zover op te rekken dat in het geval van de 

                                                 
1133 Aldus algemeen secretaris Jansen in NRC Handelsblad 14 januari 2004. 
1134 Schrik 1977, p. 216; Elzinga 1982, p. 210. 
1135 Vgl. Kortmann 2001, p. 156. 
1136 Vraag een kandidaat van een willekeurige partij waarom hij akkoord gaat met een afdrachtregeling, en 

het antwoord zal vermoedelijk zijn dat hij de solidariteitsgedachte achter de regeling steunt en daarom 
mee wil doen.  
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afdrachtregelingen sprake is van ‘een belofte om benoemd te worden’. Een dergelij-

ke extensieve interpretatie is zelfs dubieus te noemen wanneer men haar in de straf-
rechtelijke context bezigt, bijvoorbeeld in een betoog waarin vervolging van kamer-
leden wegens het delict meineed (zie hierna) wordt bepleit. Trouwens, dan kan ook 

wel bepleit worden dat kamerleden die bij hun kandidaatstelling hebben beloofd 
zich aan het verkiezingsprogramma van de partij te zullen houden1137 zich schuldig 
maken aan het afleggen van een valse verklaring wanneer zij de tekst van de zuive-
ringseed uitspreken. Ook dan is immers, vooral gelet op de frase ‘onder welke naam 

of voorwendsel ook’, sprake van het beloven van ‘enige gunst’.1138 
Van een gespannen relatie tussen de zuiveringseed en de bij diverse politieke par-

tijen voorkomende afdrachtregelingen is mijns inziens dus geen sprake.1139 De con-

clusie dat dergelijke afdrachtregelingen in strijd zijn met aan de zuiveringseed ten 
grondslag liggende beginselen en dus nietig zijn wegens strijd met de openbare orde, 
zou ik dan ook niet willen trekken. Daaraan kan nog het volgende worden toege-
voegd. Van een belofte kan al helemaal geen sprake zijn wanneer de afdrachtver-

plichting rechtstreeks uit de statuten en reglementen van de partij voortvloeit.1140 
Door toetreding tot de politieke partij, die doorgaans een vereniging naar burgerlijk 
recht is, onderwerpt een partijlid zich aan de statuten en reglementen die de rechts-
betrekkingen binnen de vereniging regelen. De redenering dat ook dan sprake is van 

een belofte, omdat het partijlid zich door toetreding bereid heeft verklaard alle in-
terne verenigingsregels na te leven, en dus ook eventuele afdrachtregels, acht ik nog-
al gekunsteld. De zuiveringseed ziet immers op specifieke beloften, te weten belof-

ten ‘om benoemd te worden’. Daarvan is in het geheel geen sprake. Ook een kamer-
lid dat pas ná zijn verkiezing en benoeming afspraken heeft gemaakt over afdrachten 
aan zijn partij, heeft mijns inziens met een gerust hart de zuiveringseed kunnen af-

                                                 
1137 En dat zal zeker een voorwaarde zijn om op de kandidatenlijst geplaatst te worden! 
1138 Een dergelijk pleidooi zullen maar weinig mensen willen houden. Eigenlijk is dat heel merkwaardig. 

De hier genoemde gunst gaat immers aanzienlijk verder dan de belofte een afdrachtregeling na te zul-
len leven. Het kandidaat-kamerlid beperkt namelijk reeds op voorhand zijn vrijheid van handelen als 
parlementariër, een vrijheid die expliciet grondwettelijk is gewaarborgd door het vrije mandaat, waar-
over hierna meer. 

1139 Het is zoals gezegd ook mogelijk dat de afdrachtverplichting rechtstreeks uit de statuten en reglemen-
ten van de partij voortvloeit en dat een partijlid vervolgens met het oog op zijn kandidaatstelling een 
verklaring ondertekent dat hij de afdrachtregeling na zal komen. Kan dan gesproken worden van een 
‘belofte om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd’? Zeeuwen is van mening dat dit niet 
het geval is (Zeeuwen 1977, p. 366-367). Nu de verplichting om te betalen reeds uit de statuten en re-
glementen van de partij voortvloeit, is de daarop volgende belofte volgens hem juridisch zinledig want 
puur declaratoir. Op zichzelf is dit een slimme redenering, ware het niet dat ik geen enkele aanwijzing 
heb dat met het beloven van giften en gunsten waarvan de zuiveringseed rept iets anders is bedoeld 
dan het doen van beloften volgens het algemeen spraakgebruik. En daarvan is natuurlijk wel sprake. 
Vandaar dat ik de voorkeur geef aan mijn eigen redenering dat de afdrachtregelingen te ver afstaan van 
corruptie en omkoping en daarom niet door de zuiveringseed bestreken worden. 

1140 Bij D66 ondertekenen alleen gekozen politieke functionarissen een verklaring dat zij instemmen met 
de binnen de partij geldende afdrachtregeling. Benoemde functionarissen, óók afdrachtplichtig, hoe-
ven geen verklaring te ondertekenen, maar de afdrachtregeling geldt wel degelijk ook voor hen. 

319



PRIVATE FINANCIERING VAN POLITIEKE PARTIJEN 

leggen. Van een belofte ‘om benoemd te worden’ is dan immers geen sprake. De 

benoeming is reeds een feit.1141 
Zou dan de conclusie getrokken moeten worden dat alleen de overeenkomst 

voorafgaand aan de kandidaatstelling bindende kracht mist wegens strijd met de 

openbare orde, terwijl in de overige gevallen sprake is van een geldige en afdwingba-
re verplichting? Of moet de conclusie zijn dat in het eerste geval sprake is van een 
nietige verplichting omdat deze strijdt met de beginselen die aan de zuiveringseed 
ten grondslag liggen, terwijl in de overige gevallen tot nietigheid moet worden ge-

concludeerd op andere gronden? Beide conclusies komen mij niet overtuigend voor, 
omdat materieel bezien in alle gevallen sprake is van dezelfde afdrachtregeling. De 
inhoud is identiek, enkel de wijze van totstandkoming verschilt. En dat is mijns in-

ziens een verschil dat in casu irrelevant zou moeten zijn. Het voorgaande illustreert 
mijns inziens dat de zuiveringseed bij de beoordeling van de geldigheid van af-
drachtregelingen geen goede diensten kan bewijzen. De eed en de voorschriften die 
het afleggen van de eed voorschrijven zijn in een andere tijd tot stand gekomen en 

duidelijk niet voor dit soort gevallen geschreven. Men moet niet proberen heden-
daagse problemen oude schoenen aan te trekken. Die passen simpelweg niet meer. 
 
V.3.5  Vervolging wegens meineed? 

 
Mijn conclusie op grond van het voorgaande is dus dat een kamerlid dat bij zijn kan-
didaatstelling heeft beloofd een deel van zijn salaris aan de partij over te maken, de 

zuiveringseed gewoon kan afleggen zonder daarmee de waarheid geweld aan te 
doen en meineed (artikel 207 Sr) te plegen. Zou deze conclusie onjuist zijn, dan kan 
de vraag gesteld worden of het valselijk afleggen van de zuiveringseed wel tot ver-
volging wegens meineed kan leiden.  

 Mijns inziens zal vervolging van een meinedig kamerlid op grote problemen 
stuiten. Op grond van artikel 71 Grondwet kunnen leden van de Staten-Generaal 
immers niet worden vervolgd voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-

Generaal hebben gezegd of daaraan schriftelijk hebben overgelegd. Deze zoge-
naamde parlementaire onschendbaarheid zal aan vervolging in de weg staan. De 
zuiveringseed wordt immers in de vergadering afgelegd (vgl. artikel 60 Grondwet) 
en degenen die de eed afleggen zijn op dat moment reeds kamerlid. Hoewel de stel-

ling wel verdedigd wordt dat men pas kamerlid wordt ná het afleggen van de eed, 
moet deze opvatting als onjuist terzijde worden geschoven. Artikel 60 Grondwet 
spreekt immers zelf reeds van ‘de leden van de kamers’ en uit het systeem van de 
Kieswet vloeit voort dat men lid van de Kamer wordt door toelating (artikel V11 

Kieswet).1142  

                                                 
1141 Ten tijde van de affaire-Lazrak liet kamervoorzitter Weisglas weten het met het oog op de zuiverings-

eed ‘gelukkiger’ te vinden als partijen ná de verkiezingen afspraken over afdrachten maken (NRC Han-
delsblad 14 januari 2004). 

1142 Zie ook Kortmann 2001, p. 156 en 223; Leenknegt 2000, p. 351; Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 
2001, p. 480. 
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Ten tijde van het afleggen van de zuiveringseed, hetgeen geschiedt ná de toela-

ting, genieten de kamerleden dus reeds parlementaire immuniteit en dat betekent 
dat een Openbaar Ministerie dat desondanks tot vervolging overgaat, niet-
ontvankelijk moet worden verklaard. Ook een civiele procedure lijkt mij geen soe-

laas te kunnen bieden. Nog afgezien van de vraag wie een dergelijke procedure zou 
kunnen beginnen – wie heeft bij een dergelijke procedure het vereiste belang? – 
moet worden opgemerkt dat artikel 71 Grondwet niet alleen op strafrechtelijke, 
maar ook op civielrechtelijke immuniteit ziet.1143 

Een soortgelijk betoog kan worden gehouden ten aanzien van raadsleden en le-
den van provinciale staten.1144 Wethouders en gedeputeerden leggen hun zuive-
ringseed in de vergadering van respectievelijk de raad en provinciale staten af en 

delen daarmee in de onschendbaarheid.1145 Dat geldt niet voor burgemeesters en 
Commissarissen van de Koning. Deze leggen de eed af in handen van respectievelijk 
de Commissaris van de Koning en de Koning en genieten derhalve geen onschend-
baarheid. Hetzelfde geldt voor ministers en staatssecretarissen. Deze leggen de zui-

veringseed ten overstaan van de Koning af (artikel 49 Grondwet) en niet in de ver-
gadering van een van de Kamers. Hier spelen dus geen kwesties van ontvankelijk-
heid, wat vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid overigens dubieus genoemd kan 
worden. Herhaald zij echter dat mijns inziens van meineed geen sprake kan zijn, 

daar de zuiveringseed niet in strijd met de waarheid is afgelegd. Een eventuele ver-
volging van deze ambtsdragers zou mijns inziens dan ook tot vrijspraak moeten 
leiden. Nogmaals: juist in een strafrechtelijke context dienen extensieve interpreta-

ties van oude regels vermeden te worden. 
 
V.3.6  Constitutionele onafhankelijkheid en vrij mandaat 

 

Hiervoor is er reeds op gewezen dat volksvertegenwoordigers en bestuurders te-
genwoordig in vergaande mate afhankelijk zijn van hun politieke partij voor hun 
benoeming en hun verdere politieke loopbaan. Een volledig onafhankelijke volks-

vertegenwoordiger of bestuurder is dan ook een fictie.1146 Tegelijkertijd werpt het 
recht dammen op om een volledig gebonden volksvertegenwoordiger of bestuurder 
en daarmee een ‘partitocratie’ te voorkomen.  

Kamerleden in Nederland hebben een zogenaamd ‘vrij mandaat’: de leden 

stemmen zonder last, aldus artikel 67 lid 3 Grondwet. Daaruit vloeit voort dat de 
geldigheid van een stemming niet kan worden aangevochten wanneer bijvoorbeeld 
een Tweede-Kamerlid zijn stem uitbrengt in strijd met afspraken die het met zijn 
fractie of politieke partij heeft gemaakt.1147 Aangenomen mag worden dat de volks-

                                                 
1143 Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 2001, p. 481. 
1144 Zie voor de onschendbaarheid van gemeenteraadsleden artikel 22 Gemeentewet en voor de on-

schendbaarheid van leden van provinciale staten artikel 22 Provinciewet.  
1145 Zie artikel 41a Gemeentewet en artikel 40a Provinciewet. 
1146 Elzinga 1982, p. 108. 
1147 Kortmann 2001, p. 242. 

321



PRIVATE FINANCIERING VAN POLITIEKE PARTIJEN 

vertegenwoordiger die dergelijke afspraken vrijwillig nakomt, daarmee niet in strijd 

met de Grondwet handelt. Evenzeer mag echter aangenomen worden dat de volks-
vertegenwoordiger die zich niet aan de afspraken of besluiten van fractie of partij 
houdt, niet door de rechter gedwongen kan worden alsnog conform het fractie- of 

partijstandpunt te stemmen. Voorzover de afspraak of het besluit beoogt rechtens 
afdwingbaar te zijn, schendt zij het verbod van last en is zij nietig wegens strijd met 
de openbare orde. Ook voor de leden van provinciale staten en de gemeenteraad 
geldt een lastverbod (artikel 129 lid 6 Grondwet).  

 Eenzelfde redenering kan gevolgd worden bij afspraken of besluiten die erop 
neerkomen dat volksvertegenwoordigers onder bepaalde omstandigheden hun zetel 
dienen af te staan. Ook deze afspraken kunnen niet bij de rechter worden afgedwon-

gen. Uit het reeds genoemde verbod van last en de bepalingen over de zittingsduur 
van kamerleden, leden van provinciale staten en raadsleden in Grondwet (artikelen 
52 en 129 lid 4) en Kieswet (hoofdstukken C en X) volgt immers dat niemand, ook 
politieke partijen niet, juridische middelen ter beschikking staan om een volksverte-

genwoordiger tot zetelafstand te dwingen.1148 Voor bestuurders kan een soortgelijke 
redenering worden gevolgd: dat politieke partijen grote morele en politieke druk op 
hen uitoefenen om hun functie op te geven is niet onaanvaardbaar, dat de rechter 
hen op grond van verenigingsregels of overeenkomsten zou kunnen dwingen af te 

treden is dat wel, zeker in de gevallen waarin het ontslag formeel bij koninklijk be-
sluit moet worden bewerkstelligd, zoals bij ministers, staatssecretarissen, commissa-
rissen van de Koning en burgemeesters het geval is (artikelen 43, 46 en 131 Grond-

wet). 
 En zo zijn er nog vele andere voorbeelden van partij- en fractiediscipline te noe-
men waaruit geen rechtens afdwingbare verplichtingen kunnen voortvloeien. Men 
denke bijvoorbeeld aan de verplichting voor kamerleden om toestemming van partij 

of fractie te vragen voor het stellen van kamervragen of het indienen van amende-
menten.1149 Dergelijke verplichtingen moeten in het licht van de artikelen 68 en 84 
Grondwet beslist worden aangemerkt als nietig wegens strijd met de openbare orde. 

Over afspraken die erop neerkomen dat volksvertegenwoordigers onder bepaalde 
omstandigheden hun benoeming niet aan mogen nemen, bestaat zelfs jurispruden-
tie. Naleving van de afspraak in het Limburgse Beesel, inhoudende dat niet de volg-
orde van de kandidatenlijst, maar het aantal op een kandidaat uitgebrachte stemmen 

bepalend was voor de vraag wie gekozen was in de gemeenteraad, kon niet bij de 
rechter worden afgedwongen. De Afdeling rechtspraak oordeelde dat de bepalingen 
van de Kieswet – die de volgorde van de kandidatenlijst voorop stellen – betrekking 
hebben op de publieke orde en van dwingend recht zijn, zodat daaraan niet bij over-

eenkomst de kracht kan worden ontnomen.1150 
 

                                                 
1148 Vgl. Elzinga 1982, p. 103 en Elzinga 1985, p. 32.  
1149 Vgl. Elzinga & Wisse 1988, p. 19, 55-56, 177 en 183. 
1150 ARRvS 6 september 1982, AB 1983, 114. 
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Het voorgaande leert ons dat waar het gaat om zaken als stemgedrag, zetelopgave, 

gedwongen aftreden van bestuurders of afzien van benoeming, een toepasselijke 
regeling in wet of Grondwet bestaat. Partijbesluiten of overeenkomsten die daarvan 
afwijken, kunnen niet in rechte worden afgedwongen omdat zij nietig zijn wegens 

strijd met de openbare orde. Aan de genoemde wettelijke en Grondwettelijke bepa-
lingen ligt een staatsrechtelijk beginsel ten grondslag, inhoudende dat volksverte-
genwoordigers juridisch onafhankelijk van hun politieke partij moeten kunnen func-
tioneren. Hun mandaat is juridisch bezien inderdaad ‘vrij’. Dit beginsel verhindert 

niet dat aan hen morele verplichtingen worden opgelegd en evenmin dat zij onder 
druk worden gezet om op een bepaalde wijze te handelen. Het verhindert wel dat 
sprake kan zijn van juridisch bindende verplichtingen die bij de rechter kunnen wor-

den afgedwongen. We zullen dit beginsel in het vervolg het beginsel van constitutio-
nele onafhankelijkheid noemen.1151 

Een vaak gehoord argument waarom de afdrachtregelingen nietig zouden zijn 
wegens strijd met de openbare orde, is dat zij de door het constitutionele recht ge-

waarborgde onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordiger aantasten en dus het 
hiervoor genoemde beginsel, c.q. het vrije mandaat schenden. Deze redenering over-
tuigt mij niet. Mijns inziens kunnen de uit de afdrachtregelingen voortvloeiende finan-
ciële verplichtingen niet op één lijn gesteld worden met de hiervoor genoemde nietige 

verplichtingen. Laatstgenoemde verplichtingen belemmeren de volksvertegenwoor-
digers rechtstreeks bij het onafhankelijk uitoefenen van hun publieke taak. Maar op 
welke wijze wordt de constitutionele onafhankelijkheid van de volksvertegenwoor-

digers gefrustreerd door het bestaan van afdrachtregelingen? Ik zou zeggen: in be-
ginsel op geen enkele wijze. De afdrachtregelingen zijn immers geen drukmiddelen 
waarmee een bepaald handelen van de politieke functionaris kan worden afgedwon-
gen. Zou een dergelijke functionaris méér moeten afdragen wanneer hij in strijd met 

de partijlijn handelt (een soort ‘boete’ voor non-conform gedrag), dan zou stellig van 
een nietige verbintenis sprake zijn. Zulke verbintenissen heb ik echter niet aange-
troffen. Het gaat telkenmale om de verplichting een vast deel van de bezoldiging in 

de partijkas te storten, ongeacht hoe als politieke functionaris gehandeld wordt of is: 
of de politicus nu doet wat de partij of fractie van hem verlangt of juist rebels gedrag 
vertoont, betalen moet hij. De constitutionele onafhankelijkheid van de politieke 
functionaris is hierbij niet in het geding.  

Als bijzondere omstandigheden, die alsnog nietigheid met zich meebrengen, 
kunnen worden aangemerkt de hierboven reeds genoemde ‘boete voor non-con-
form gedrag’, alsmede de situatie dat een kamerlid dat zijn partijlidmaatschap heeft 
opgezegd, verplicht blijft de afdrachtregeling na te komen totdat zijn kamerlidmaat-

schap formeel is beëindigd. In dat geval heeft de partij een instrument in handen om 
het kamerlid tot zetelafstand te dwingen en wordt dit kamerlid bovendien gedwon-
gen een politieke partij financieel te steunen waarvan hij inhoudelijk reeds afscheid 

heeft genomen. Dat is niet acceptabel en daarom zou ik in een dergelijk geval wel een 

                                                 
1151 Zie ook Elzinga 1985, p. 30-31.  
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nietige verbintenis aan willen nemen, daar hier wél de constitutionele onafhanke-

lijkheid in het geding is. Voor het overige lijkt mij de verplichting om een afdrachtre-
geling na te leven vergelijkbaar met de verplichting van partijleden om contributie te 
betalen. Dat een politieke functionaris gedwongen kan worden zijn contributie te 

betalen, staat buiten kijf. Mijns inziens moet voor het naleven van afdrachtregelin-
gen in beginsel hetzelfde worden aangenomen.1152 
 
Wellicht is de situatie anders wanneer een volksvertegenwoordiger gedwongen 

wordt zijn gehele bezoldiging in de partijkas te storten en vervolgens een ‘salaris’ van 
de partij terugkrijgt. De partij is dan uiteraard verplicht dit salaris te betalen, maar zou 
dat in theorie1153 bij rebellerende politieke functionarissen wel eens kunnen ‘vergeten’, 

waardoor deze alsnog voor hun opstandige gedrag worden gestraft en daardoor ge-
dwongen kunnen worden alsnog de partijlijn te volgen. Dan zou inderdaad sprake 
kunnen zijn van een drukmiddel en van strijd met de door het constitutionele recht 
gewaarborgde onafhankelijkheid. Daar staat echter tegenover dat de volksvertegen-

woordiger zelf een middel in handen heeft om te voorkomen dat de partij weigert 
aan hem zijn salaris uit te betalen: hij kan óók dreigen zijn betalingen te stoppen (vgl. 
artikel 6:52 BW)! De volksvertegenwoordiger heeft dan weer de beschikking over 
zijn volledige bezoldiging en de partij blijft met lege handen achter. De partij zal in 

de regel dus wel uitkijken. Er wordt vaak gezegd dat afdrachtregelingen de politieke 
functionarissen afhankelijk maken van hun partij, maar evengoed kan worden be-
toogd dat het omgekeerde het geval is, zeker bij een partij als de SP waar tussen de 

40 en 50% van de partij-inkomsten uit afdrachten afkomstig is. Ook in deze situatie 
zou ik dus niet automatisch tot nietigheid van de afdrachtregeling willen conclude-
ren. Het hangt af van de omstandigheden van het geval: is de constitutionele onaf-
hankelijkheid daadwerkelijk in het geding?1154 

Maar wat nu als gekozen wordt voor een U-bochtconstructie, zoals momenteel 
bij de SP het geval is? Men laat (aspirant) volksvertegenwoordigers een akte van 
cessie tekenen als gevolg waarvan de vordering die de volksvertegenwoordiger heeft 

op de overheid wordt overgedragen aan de partij. Daardoor ontstaat een betalings-
relatie tussen overheid en partij waar de volksvertegenwoordiger zelf geheel buiten 

                                                 
1152 Anders: Elzinga 1982, p. 210, Elzinga 1985, p. 216-217, Elzinga 2006a, p. 21 en Van der Pot/Donner 

1977, p. 276. Zij concluderen allen tot nietigheid van de afdrachtverplichtingen. Van der Linden 1979, 
p. 7 is van mening dat de partijbesluiten en overeenkomsten waaruit een afdrachtregeling voortvloeit, 
in strijd zijn met de openbare orde en nietig zijn op grond van de algemene beginselen die aan het Ne-
derlandse privaat- en rechtspersonenrecht ten grondslag liggen. Alleen volgens Schrik 1977, p. 217 en 
Zeeuwen 1977, p. 365-367 is van nietigheid geen sprake. 

1153 Ik vermoed dat van een puur theoretische situatie sprake is. Ik heb geen enkele aanwijzing dat bijvoor-
beeld de SP ooit gedreigd heeft een partijsalaris niet uit te betalen. 

1154 Deze zou in theorie ook in het geding kunnen zijn wanneer het ‘partijsalaris’ zo laag is dat de volksver-
tegenwoordiger extra gevoelig wordt voor dubieuze giften van derden waarvoor een tegenprestatie 
wordt verwacht. Dit is echter een puur theoretische situatie, omdat zelfs bij de SP nog een modaal sa-
laris wordt uitgekeerd en de volksvertegenwoordigers van deze partij bovendien hun afdracht als ‘gift’ 
van de belasting kunnen aftrekken. Daardoor worden zij aanzienlijk financieel gecompenseerd door 
de fiscus (zie paragraaf IV.3). 
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staat. Het kenmerkende van een cessie is immers dat de debiteur (in dit geval de 

overheid) voortaan gehouden is te betalen aan de cessionaris (de politieke partij) en 
niet langer aan de cedent (de volksvertegenwoordiger). Betaling aan de cedent be-
vrijdt de debiteur niet: bij een geldige cessie dient hij alsnog aan de cessionaris te 

betalen.1155 
De situatie is nu wezenlijk anders dan wanneer de overheid de schadeloosstelling 

aan de volksvertegenwoordiger zelf uitbetaalt. In het laatste geval kan de volksverte-
genwoordiger immers zelf over het geld beschikken en beslissen of hij daarvan iets 

overmaakt aan de partij. Bij een geldige cessie kan dat niet: de overheid betaalt niets 
aan de volksvertegenwoordiger, is ook gehouden niets aan hem te betalen, en betaalt 
alles aan de partij. De partij is de (nieuwe) rechthebbende op de vordering en het is 

de partij die beslist over betaling van een partijsalaris aan de volksvertegenwoordi-
ger. Stel dat deze laatste nu tegen de fractielijn in stemt en vervolgens ontdekt dat 
zijn ‘partijsalaris’ niet is overgemaakt, wat kan hij daar dan tegen doen? Hij kan niet 
meer dreigen zijn maandelijkse afdacht te staken, want daar heeft hij geen zeggen-

schap meer over: het geld gaat immers rechtstreeks naar de partij, zijnde de recht-
hebbende. In dat licht bezien is wel degelijk sprake van een situatie waarin de af-
drachtregeling als drukmiddel gebruikt zou kunnen worden door de partij. De partij 
kan daarmee in ieder geval in theorie het gedrag van haar afgevaardigden sturen.1156  

Natuurlijk kan men tegenwerpen dat slechts van een theoretisch drukmiddel 
sprake is: de kans dat een politieke partij daadwerkelijk zal weigeren het salaris uit te 
betalen lijkt nagenoeg nihil. De SP heeft bijvoorbeeld gesteld dat de ‘overeenkomst 

tot cessie’ te allen tijde kan worden ‘opgezegd’.1157 Echter, het lijkt mij verdedigbaar 
om principieel te zijn. Door de cessie wordt de partij de enige rechthebbende op de 
schadeloosstelling en als men uitgaat van de geldigheid van een dergelijke cessie, dan 
is de volksvertegenwoordiger zijn vorderingsrecht dus kwijt. Het recht op die scha-

deloosstelling is immers overgedragen aan de partij en kan alleen met medewerking 
van die partij weer bij de oude rechthebbende terugkeren (zgn. retrocessie).1158 Er is 
daarmee de facto sprake van de Parteidiäten die in het Duitsland van begin 20e eeuw 

werden gezien als een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de volksvertegen-
woordigers en juist aanleiding waren om voor hen een schadeloosstelling van over-

                                                 
1155 Snijders & Rank-Berenschot 2007, nr. 351 en 352. 
1156 Vgl. Elzinga 2006b, p. 25.  
1157 Elzinga 2006a, p. 21. Ik vraag mij overigens af of de term ‘opzeggen’ hier wel op z’n plaats is. Van een 

duurovereenkomst (bijvoorbeeld een abonnement op een krant) lijkt mij geen sprake. De volksverte-
genwoordiger heeft een vordering op de Staat en draagt deze over aan de partij. Daarmee lijkt mij de 
overeenkomst uitgewerkt. Men kan een koopovereenkomst ook niet opzeggen. Wel eventueel ont-
binden of vernietigen. 

1158 Alle mooie woorden ten spijt zou de partij kunnen weigeren mee te werken aan de retrocessie. Dan 
moet de afgevaardigde naar de rechter stappen, wat mij zeer bezwaarlijk lijkt. Neemt men de geldig-
heid van de cessie aan, dan staat de overheid in deze situatie machteloos. Zij is immers gehouden te be-
talen aan de cessionaris (de partij). De afspraak tussen partij en volksvertegenwoordiger over het ‘op-
zeggen’ van de cessie-overeenkomst regardeert haar niet. 
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heidswege in te voeren.1159 De cessieovereenkomst zal dan als nietig beschouwd 

moeten worden wegens strijd met de openbare orde (artikel 3:40 BW) en de aard 
van de vordering, die de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordigers beoogt 
te beschermen, maakt dan dat overdracht van het vorderingsrecht niet mogelijk is 

(artikel 3:83 lid 1 BW).1160 
Overigens kan men de zaak ook puur vanuit het privaatrecht bekijken: over-

dracht van een loonvordering als geheel is op grond van artikel 7:633 BW onmoge-
lijk.1161 Dit artikel is een voorbeeld van een geval waarin de wet zich tegen over-

dracht van een vorderingsrecht verzet (artikel 3:83 lid 1 BW). Nu kennen de wetten 
waaruit het recht op schadeloosstelling en/of vergoedingen voortvloeit – zoals de 
Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer – bij mijn weten geen met artikel 7:633 

BW vergelijkbare bepalingen, maar niet goed valt in te zien waarom het aan artikel 
7:633 BW ten grondslag liggende beginsel niet tevens op de schadeloosstellingen 
van de kamerleden en andere volksvertegenwoordigers van toepassing zou kunnen 
zijn. Materieel is hier immers ook sprake van ‘loon’. Daarmee verzet wederom de 

aard van het vorderingsrecht zich tegen overdracht. 
Een verplichting tot betaling aan de partij bestaat in dat geval niet. Ik zie dan ook 

niet in waarom de wet aangepast zou moeten worden, zoals minister Ter Horst 
momenteel voornemens is te doen.1162 De Staat, provincies en gemeenten zijn reeds 

niet verplicht aan de partij uit te betalen. Zij dienen de cessie-overeenkomsten in 
principe te negeren en te betalen aan de individuele afgevaardigde.1163 In zo’n geval 
ligt het echter voor de hand dat de afgevaardigde die de schadeloosstelling echt niet 

op zijn eigen rekening wenst te ontvangen, in plaats daarvan het rekeningnummer 
van de partij opgeeft. In een dergelijke casus kan de overheid toch moeilijk tegen de 
zin van de afgevaardigde het geld op diens persoonlijke rekening storten. In dit sce-
nario is immers de volksvertegenwoordiger nog steeds rechthebbende op zijn vor-

dering en kan hij met één telefoontje naar de loonadministratie van de Tweede Ka-
mer, de provincie of de gemeente bewerkstelligen dat weer betaling aan hemzelf 

                                                 
1159 Daarover Elzinga 1985, p. 22 en 26-27; Elzinga 2007b, p. 19. Elzinga geeft overigens wel aan dat het 

fenomeen Parteidiäten in Nederland niet of nauwelijks voorkwam. 
1160 Zie voor de onoverdraagbaarheid ook het betoog van Elzinga 2007b, p. 19. De nogal stellige opvat-

ting van Elzinga dat “de vroeger zo scherp veroordeelde Parteidiäten ook heden ten dage een daadwer-
kelijke bedreiging vormen voor de constitutioneelrechtelijk gewenste onafhankelijkheid van de volks-
vertegenwoordigers” volg ik overigens niet. Mijns inziens is slechts sprake van een theoretische bedrei-
ging. Maar die is voldoende om tot niet-overdraagbaarheid en nietigheid te concluderen. Het stand-
punt van R.J.B. Schutgens in NRC Handelsblad 24 augustus 2007, p. 7 spreekt mij dan ook meer aan: 
“Dat de SP het geld in de praktijk wel op tijd zal uitbetalen, doet aan de afhankelijkheidsrelatie niet af. 
Juist in die gevallen waar de functie van het vrije mandaat zo belangrijk is – gevallen waarin een volks-
vertegenwoordiger meent het aan zijn geweten verplicht te zijn tegen de partijlijn in te gaan – moet de 
volksvertegenwoordiger vrij zijn van de gedachte dat zijn partij zijn broodheer is. Hij moet zijn stem 
kunnen uitbrengen zonder de geringste vrees voor zijn persoonlijke financiën.” 

1161 Snijders & Rank-Berenschot 2007, nr. 309. 
1162 O.a. NRC Handelsblad 30 januari 2008. 
1163 Is een politieke partij als de SP van mening dat de cessie wel degelijk rechtsgeldig is, dan is het aan die 

partij om naar de rechter te stappen. 
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plaatsvindt. Zijn constitutionele onafhankelijkheid is daarmee verzekerd. De bedoe-

lingen van de minister zijn ongetwijfeld goed, maar wanneer storting van de schade-
loosstelling op de rekening van de partij geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de 
afgevaardigde, dan komt het bij wet verbieden daarvan mijns inziens neer op onno-

dig paternalisme. Volenti non fit iniuria. 
 
V.3.7  Een natuurlijke verbintenis?  

 

Nederlandse politieke partijen hebben tot nog toe geen civiele procedures gevoerd 
tegen politieke functionarissen die weigerden aan hun afdrachtverplichtingen te 
voldoen. Mijns inziens zouden dergelijke procedures zeker niet in alle gevallen bij 

voorbaat kansloos zijn, maar er zijn waarschijnlijk andere redenen waarom partijen 
er niet toe overgaan. Negatieve publiciteit in de media en het opnieuw oplaaien van 
de discussie over de aanvaardbaarheid van het fenomeen afdrachtregeling zouden de 
voornaamste redenen kunnen zijn. Interessant is echter dat veel van de Nederlandse 

politieke partijen die afdrachtregelingen kennen (ik noem D66, PvdA, GroenLinks 
en SP) ervan uitgaan dat eerder sprake is van morele, dan van juridische verplichtin-
gen. Of het nu komt door de veronderstelling dat juridische verplichtingen ook niet 
in het leven geroepen kunnen worden of niet, feit is dat de afdrachtregelingen van 

deze partijen er expliciet van uitgaan dat deze regelingen op basis van vrijwilligheid 
moeten worden nageleefd en dat bij de rechter geen nakoming kan worden afge-
dwongen.1164  

Men zou in een dergelijk geval van een zogenaamde ‘natuurlijke verbintenis’ 
kunnen spreken: door een rechtshandeling (hetzij een overeenkomst, hetzij een 
partijbesluit) wordt aan de verbintenis de afdwingbaarheid onthouden (artikel 6:3 
lid 2 sub a BW). Met andere woorden: de afdrachtregeling beoogt uitdrukkelijk geen 

juridisch afdwingbare verplichtingen in het leven te roepen. Er is sprake van een 
‘herenakkoord’, dat tevens voor dames geldt. Gaat men echter uit van de nietigheid 
van afdrachtregelingen, dan brengt dat met zich mee dat een partijlid dat de regeling 

heeft nageleefd, onverschuldigd heeft betaald (artikel 6:203 e.v. BW) en gerechtigd is 
het onverschuldigd betaalde terug te vorderen. Deze vordering verjaart ingevolge 
artikel 3:309 BW na minimaal 5 en maximaal 20 jaar. Politieke partijen kunnen dus 

                                                 
1164 Zie bijvoorbeeld de Afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers van D66 (vastgesteld door het 

congres op 25 maart 2000 en gewijzigd op 16 november 2002). Deze regeling verplicht politieke func-
tionarissen weliswaar om 3% van het bruto inkomen af te dragen, doch merkt daarbij uitdrukkelijk op 
dat het om een interne en morele verplichting gaat, die juridisch niet afdwingbaar is. Zie ook de Af-
drachtregeling voor vertegenwoordigers GroenLinks, vastgesteld door het congres in 1990 en gewij-
zigd op 18 maart 2000. In de toelichting bij deze regeling wordt expliciet opgemerkt dat de afdracht-
regeling niet tot juridisch afdwingbare verplichtingen leidt, maar als een moreel appel moet worden 
opgevat. Ten tijde van de affaire-Lazrak sprak algemeen secretaris Jansen van de SP van een ‘morele 
plicht’ en gaf hij aan dat de SP de afspraken niet juridisch kon afdwingen (NRC Handelsblad 14 januari 
2004). Dat standpunt werd eind 2007 door het Tweede-Kamerlid Van Raak bevestigd tijdens een de-
bat met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Zie Handelingen II 2007/08, p. 2366. De PvdA 
heeft mij per e-mail laten weten de afdrachtverplichting ‘meer als een morele verplichting’ te be-
schouwen. 
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in theorie nog lange tijd achtervolgd worden door politieke functionarissen die eer-

der betaalde afdrachten terugvorderen. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Wie 
een natuurlijke verbintenis nakomt, betaalt evenwel niet onverschuldigd. 

 

V.3.8  Evaluatie 

 
In het voorgaande heb ik betoogd dat tussen de afdrachtregelingen en de zuiverings-
eed die politieke functionarissen dienen af te leggen, mijns inziens geen gespannen 

relatie bestaat. Ik ben evenmin overtuigd door de betogen van verschillende schrij-
vers die stellen dat de afdrachtregelingen nietig zijn wegens strijd met de openbare 
orde (artikel 3:40 BW) omdat zij strijden met het aan diverse wettelijke en Grond-

wettelijke bepalingen ten grondslag liggende beginsel van constitutionele onafhan-
kelijkheid van volksvertegenwoordigers. Mijns inziens zal slechts in uitzonderings-
gevallen aangenomen mogen worden dat de constitutionele onafhankelijkheid daad-
werkelijk in gevaar is en alleen in dergelijke gevallen kan tot nietigheid worden ge-

concludeerd. Een recent voorbeeld van zo’n uitzonderingssituatie vindt men bij de SP. 
Daar worden in veel gevallen volksvertegenwoordigers ertoe bewogen om hun vor-
dering op de overheid aan de partij over te dragen. Vervolgens betaalt de partij hun een 
modaal salaris uit. Weigert de partij dat te doen, dan heeft de volksvertegenwoordiger 

geen middel om daartegen op te treden, terwijl de partij anderzijds wel een middel in 
handen heeft om het gedrag van de volksvertegenwoordiger te sturen. Daarom lijken 
mij de cessieovereenkomsten in beginsel nietig en de overheden niet gehouden daar-

aan medewerking te verlenen. 
Maar zoals gezegd: de situatie bij de SP is een uitzonderingssituatie. De afdracht-

regelingen zoals die bij de overige partijen voorkomen zijn mijns inziens in beginsel 
rechtsgeldig en kunnen dus in theorie in het uiterste geval bij de rechter worden 

afgedwongen. De Nederlandse politieke partijen die afdrachtregelingen kennen, 
hebben er echter – om hen moverende redenen – voor gekozen afdwingbaarheid aan 
de regelingen te onthouden. In het voorafgaande is gebleken dat de partijen de ver-

plichting een deel van de bezoldiging naar de partij over te maken als een puur more-
le verplichting beschouwen. Op niet-betalende leden zal zeker druk uitgeoefend 
worden, maar er bestaat een zekere communis opinio dat van een juridische verplich-
ting tot betaling geen sprake is. Mijns inziens kunnen de uit de afdrachtregelingen 

voortvloeiende verplichtingen dan ook het beste als natuurlijke verbintenissen in de 
zin van artikel 6:3 lid 2 sub a BW worden aangemerkt: verplichtingen die niet bij de 
rechter kunnen worden afgedwongen omdat dat uit een relevante rechtshandeling 
(overeenkomst of partijbesluit) voortvloeit. 

 
De conclusie op grond van het voorgaande moet zijn dan op de huidige praktijk van 
de afdrachtregelingen, met uitzondering van de situatie bij de SP, juridisch weinig is 

aan te merken. Daarmee is over de wenselijkheid van het fenomeen echter nog niets 
gezegd. Immers, niet alles wat wettelijk geoorloofd is, is daarmee automatisch ook 
wenselijk. Persoonlijk heb ik geen grote moeite met het fenomeen van de afdracht
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regeling. Wie lid wordt van een politieke partij heeft de mogelijkheid gehad zich op de 

hoogte te stellen van de standpunten van die partij. Standpunten die de partij gebruik-
makend van haar grondrechtelijke verenigingsvrijheid heeft vastgesteld. Is men het 
niet eens met die standpunten, dan moet men ofwel geen lid worden van de desbetref-

fende politieke partij, ofwel, eenmaal partijlid geworden, trachten via de interne vere-
nigingsdemocratie de afdrachtregelingen af te schaffen. Lukt dat laatste niet, dan is 
uittreding uit de partij ook nog altijd een mogelijkheid. Uiteindelijk is de (morele, dan 
wel juridische) gebondenheid aan afdrachtregelingen een kwestie van eigen keus. 

 
V.4  Giften & sponsoring 
 

V.4.1  Inleiding 

 
Particulieren en bedrijven die geld schenken aan politieke partijen kunnen daarvoor 
verschillende motieven hebben. Van geheel belangeloze vrijgevigheid kan daarbij 

eigenlijk geen sprake zijn: zelfs de burger die een bedrag van € 5,- overmaakt naar de 
rekening van een politieke partij waarvan het gedachtegoed hem aanspreekt, heeft 
een zeker belang bij het doen van een dergelijke gift. Hij steekt de partij immers een 
financieel hart onder de riem teneinde haar in staat te stellen de maatschappij te 

verwezenlijken waar hij – de genoemde burger – van droomt. Tegen giften zoals hier 
beschreven bestaan weinig bezwaren. Het feit dat zij voorkomen, bewijst dat poli-
tieke partijen over een zekere maatschappelijke verankering beschikken en dat is 

juist positief te waarderen. 
Geheel aan de andere kant van het spectrum staan de financiële bijdragen die 

worden verstrekt met de impliciete bedoeling de private geldverstrekker de moge-
lijkheid te geven ten eigen bate het democratische besluitvormingsproces te beïn-

vloeden. Men denke aan grote multinationals die aanzienlijke bedragen in partijkas-
sen storten in de verwachting dat de begunstigde partijen hun invloed aanwenden 
om overheidsopdrachten aan de gulle gevers te verstrekken of zelfs meewerken aan 

het aanpassen van wetten. Het op een dergelijke wijze ‘kopen’ van macht wordt niet 
alleen als onethisch beschouwd, het raakt ook aan de kern van de democratie. Derge-
lijke giften zijn zeer onwenselijk en elke schijn van verstrengeling van belangen van 
politieke partij en private geldverstrekker dient te worden vermeden. 

Natuurlijk kan moeilijk volgehouden worden dat bij giften aan politieke partijen 
telkens sprake is van financiële bijdragen die ofwel in de eerstgenoemde, ofwel in de 
laatstgenoemde categorie vallen. Tussen nagenoeg belangeloze vrijgevigheid en 
regelrechte omkoping bevindt zich nog een heel scala aan andere motieven waarom 

particulieren en bedrijven geld geven aan politieke partijen. Bedrijven die geld 
schenken zullen dat in de meeste gevallen niet doen om direct opdrachten te krijgen 
of veranderingen van beleid of wetgeving te bevorderen, maar veel vaker om bij-

voorbeeld een bepaalde (economische) ideologie te ondersteunen of goede relaties 
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op te bouwen.1165 Goede relaties die later eventueel voordeel op kunnen leveren, 

maar misschien ook niet. Het verband tussen belang en betaling is hier veel minder 
sterk aanwezig. 

En hoe te denken over giften van categorieën van particulieren of organisaties 

die qua ideologie dicht bij bepaalde politieke partijen staan? De VVD is een partij die 
aantrekkelijk is voor grote en kleine ondernemers, de inmiddels opgeheven LPF was 
dat voor de vastgoedwereld (zie ook hierna), GroenLinks is een partij die goed ligt 
bij progressieve maatschappelijke organisaties en actiegroepen enzovoort. Gaan 

deze ideologisch verwante personen, bedrijven en organisaties over tot het verstrek-
ken van giften, dan zal de één daarin een teken van maatschappelijke verankering 
van de partij bespeuren, terwijl de ander zich afvraagt of niet eerder sprake is van het 

‘kopen’ van invloed. Weer een ander zal er wellicht op wijzen dat van het kopen van 
invloed geen sprake kan zijn, aangezien partij en donateur toch al hetzelfde gedach-
tegoed delen.1166 Het geld is dan vooral bedoeld om de mogelijkheden voor het uit-
dragen van het reeds gedeelde gedachtegoed te vergroten. Is dat nu zo verwerpelijk? 

Iedereen is het er wel over eens dat kleine bijdragen van particulieren positief te 
waarderen zijn en grote sommen geld van bedrijven die daarmee macht willen ko-
pen bepaald niet. Maar over de wenselijkheid van veel andere (soorten) giften af-
komstig van verschillende (soorten) donateurs is zeker discussie mogelijk.  

 
Ook voor het fenomeen sponsoring geldt dat er sponsoringsvormen denkbaar zijn 
die weinig bezwaren zullen oproepen, en tevens vormen die dat wel zullen doen. Bij 

sponsoring bedingt de private geldverstrekker expliciet een tegenprestatie voor zijn 
financiële bijdrage. Die tegenprestatie kan – in elk geval op het eerste gezicht – bui-
tengewoon onschuldig zijn. Men denke aan de politieke partij die voor de organisatie 
van een congres of studiemiddag sponsorbijdragen ontvangt van bedrijven en maat-

schappelijke organisaties die als tegenprestatie voor de financiële bijdrage naams-
vermelding in de programmaboekjes hebben bedongen.  

Anders wordt het wanneer de bedrijven en maatschappelijke organisaties in ruil 

voor hun financiële bijdrage de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen op de 
keuze van de onderwerpen en de sprekers. Dat zal zeker een paar wenkbrauwen 
doen fronsen, hoewel beslist niet iedereen direct een maatschappelijke misstand zal 

                                                 
1165 In dat licht is het zelfs niet uitgesloten dat een bedrijf giften verstrekt aan politieke partijen met tegen-

gestelde of in ieder geval moeilijk te verenigen ideologieën. Een voorbeeld in Nederland is de zo dade-
lijk te bespreken DAF-trucks affaire (1977) en de gift van ondernemer Hennie van der Most aan zowel 
VVD als CDA in 2006 (De Pers 15 oktober 2007, p. 3). Van der Most wilde met zijn gift beide partijen 
inspireren ‘om de positionering van de zelfstandige ondernemer te verbeteren’. Dat kan men toch 
moeilijk omkoping noemen. In het hoofdstuk over Duitsland zal blijken dat het doen van giften aan 
meerdere partijen tegelijkertijd (meestal SPD en CDU) heel normaal is voor grote bedrijven. Ook in 
de VS wordt regelmatig geld gedoneerd aan kandidaten van zowel de Republikeinen als de Democra-
ten. ‘Double giving’ zou vooral bij verkiezingen voor de Senaat erg gebruikelijk zijn. Zie Helm 2003, p. 
48-49. 

1166 Zie bijvoorbeeld Helm 2003, p. 46 die Thomas Stratmann citeert: “If interest groups contribute to 
legislators who support them anyway, a significant correlation between money and votes does not jus-
tify the conclusion that money buys votes.” 
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ontwaren. Echt dubieus wordt het natuurlijk wanneer verkiezingscampagnes of 

zelfs het parlementaire besluitvormingsproces zelf worden gesponsord. Men denke 
hier aan de situatie dat bedrijven en maatschappelijke organisaties de kas van een 
politieke partij vullen en in ruil daarvoor bedingen en dat wanneer de politieke partij 

in de regering komt, bepaalde wets- of beleidswijzigingen worden doorgevoerd. 
“Dit wetsvoorstel werd mede mogelijk gemaakt door…” is een situatie die onaan-
vaardbaar is. 
 

In deze paragraaf zal worden onderzocht welke regels er in Nederland gelden voor 
giften aan en sponsoring van politieke partijen. Daarbij zal onder een ‘gift’ steeds 
worden verstaan een financiële bijdrage, niet afkomstig van de overheid, waarvoor 

geen tegenprestatie hoeft te worden geleverd.1167 Bij ‘sponsoring’ is wel sprake van 
een quid pro quo situatie: de politieke partij ontvangt een bijdrage in geld en is in ruil 
daarvoor gehouden een bepaalde tegenprestatie te verrichten.  

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Na een kort en geenszins volledig 

overzicht van enkele affaires die zich in het meer en minder recente verleden 
rondom giften en sponsoring hebben voorgedaan, zal gekeken worden welke wette-
lijke verplichtingen politieke partijen tegenkomen bij hun pogingen om giften en 
sponsorbijdragen in de private sector te verwerven. Tevens zullen deze regels wor-

den geëvalueerd, waarbij de vraag aan de orde zal komen of de regels de in een de-
mocratie vereiste transparantie van partijfinanciën kunnen bewerkstelligen en vol-
doende waarborgen tegen ongewenste belangenverstrengelingen bieden. Daarnaast 

zal moeten worden onderzocht of de regels niet (onbedoeld) bepaalde politieke 
partijen bevoordelen. Dat zou immers in strijd kunnen zijn met het beginsel van 
gelijke kansen. In het hierna volgende zal alleen worden ingegaan op giften aan poli-
tieke partijen. Donaties aan individuele bestuurders of politici, waarbij uiteraard ook 

vragen betreffende mogelijke belangenverstrengeling spelen, vallen buiten het be-
stek van dit onderzoek.1168 

                                                 
1167 Het gaat dus om een bijdrage ‘om niet’. Vgl. de regeling van de schenking in het Burgerlijk Wetboek 

(artikel 7:175 e.v. BW). Overigens is het risico van giften dat wel vaak een tegenprestatie wordt ver-
wacht. 

1168 In 1976 speelde in ons land de zogenaamde Gulf Oil-affaire. De Amerikaanse multinational Gulf Oil 
Corporation werd in eigen land beschuldigd van omkopingspraktijken. Daarop stelde het bedrijf een 
commissie in die de beschuldigingen moest onderzoeken. Uit het rapport van deze commissie bleek 
dat Gulf Oil in Nederland drie betaalde adviseurs in dienst had gehad. Van deze personen werd de 
identiteit niet bekend gemaakt, doch de indruk werd gewekt dat één van de drie een parlementslid was. 
Uiteindelijk bleek het te gaan om voormalig kamerlid en oud-minister van Buitenlandse Zaken Sch-
melzer (KVP), alsmede om het kamerlid Roolvink (ARP). De derde adviseur was de hoofdredacteur 
van Elseviers Magazine, F.A. Hoogendijk, die overigens in 2002 namens de LPF in de Tweede Kamer 
kwam. Naar aanleiding van de Gulf Oil-affaire besloot de Tweede Kamer dat kamerleden voortaan 
hun nevenactiviteiten dienen te melden. Daarvoor werd een speciaal register aangelegd. Zie Keesings 
Historisch Archief 5 maart 1976, p. 148-149 en Vondeling 1978, p. 54-55. Pas op 2 februari 2006 heeft 
de Tweede Kamer besloten dat ook de inkomsten uit deze nevenactiviteiten openbaar gemaakt dienen 
te worden. Op de website van de Tweede Kamer is thans een overzicht van nevenfuncties en nevenin-
komsten te vinden. 
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V.4.2  Enkele affaires in Nederland 

 
Affaires met giften en sponsoring zijn in Nederland tot nu toe beperkt gebleven, 
zeker in vergelijking met andere Europese landen. Eén van de oudste en bekendste 

partijfinancieringsschandalen in Nederland is de zogenaamde ‘Lintjesaffaire’, die in 
1909 speelde. Als minister van Binnenlandse Zaken had ARP-voorman Abraham 
Kuyper in 1903 de Amsterdamse zakenman R. Lehmann voorgedragen voor een 
koninklijke onderscheiding.1169 Nadat de onderscheiding was verleend, had de za-

kenman via Kuyper aanzienlijke bedragen aan de kas van de ARP geschonken ten 
behoeve van diverse verkiezingscampagnes. Naar eigen zeggen had hij dat gedaan 
als ‘man van rechts’, maar de verdenking bestond dat tussen het lintje en de financië-

le bijdrage een causaal verband bestond. Ook de broer van deze zakenman, eveneens 
donateur van de ARP, zou in ruil voor geld een decoratie in het vooruitzicht zijn ge-
steld, doch deze is nimmer verleend, onder meer omdat Kuyper in 1905 aftrad als 
minister. De zaak kwam in 1909 aan het licht na een artikel in het sociaal-democra-

tische dagblad Het Volk. In de Tweede Kamer toonden de socialisten en de liberalen 
(de linkerzijde) zich buitengewoon kritisch over deze affaire. Een voorstel van het 
kamerlid Troelstra (SDAP)1170 om naar het gebeurde een parlementaire enquête in 
te stellen werd echter met 49 tegen 31 stemmen verworpen. Wel werd er een com-

missie van onderzoek (‘ereraad’) gevormd die Kuyper uiteindelijk vrijpleitte van 
corruptie.1171 

Voorzover mij bekend is de Lintjesaffaire de enige affaire in de twintigste eeuw 

waarbij giften aan een politieke partij afkomstig van particulieren tot een schandaal 
leidden.1172 Affaires met giften afkomstig van bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties kwamen vaker voor, doch ook hier is eerder sprake van incidenten dan van fi-
nancieringsschandalen met grote gevolgen voor de lange termijn. Het geringe aantal 

ernstige affaires kan te maken hebben met het feit dat het ten tijde van de verzuiling 

                                                 
1169 Het ging om een benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
1170 Troelstra was tevens voormalig hoofdredacteur van Het Volk. 
1171 Uitgebreid over de Lintjesaffaire: De Bruin 2005. Zie voor een verkorte versie: Oud/Bosmans 1997, p. 

201. De genoemde ereraad bestond uit de vice-president van de Raad van State, P.J. van Swinderen 
(CHU), het liberale Eerste-Kamerlid H.J. Kist en A.P.C. van Karnebeek, oud-minister van Buitenland-
se Zaken, minister van Staat en lid van de Tweede Kamer voor de vrij-liberalen. De raad kwam tot de 
conclusie dat Kuyper aan R. Lehmann de weg had gewezen om zich verdienstelijk te maken en vervol-
gens op grond van diens nationale verdiensten een voordracht voor een koninklijke onderscheiding 
had gedaan, maar dat de schenkingen die Lehmann aan de ARP-partijkas had gedaan daarmee niet in 
verband stonden. Die waren immers geruime tijd ná het verlenen van de decoratie gedaan. Inzake de 
broer van Lehmann stelde de raad vast dat de giften waren gedaan vóór de voordracht en zonder dat 
van nationale verdiensten sprake was, doch hij concludeerde niettemin dat een causaal verband tussen 
de giften en de voordracht niet kon worden aangetoond (De Bruin 2005, p. 239-245). 

1172 Er is nog wel één ander incident te noemen, maar dat is meer een gerucht en leidde ook niet tot een 
affaire. Het verhaal gaat dat scheepsbouwer Cornelis Verolme in de jaren ’70 een aanzienlijk bedrag 
overmaakte naar de girorekening van D66. Toen de partij contact opnam met Verolme om de gift van 
de hand te wijzen, bleek dat het bedrag helemaal niet voor D66 bedoeld was: Verolme had een andere 
‘frisse, jonge partij’ financieel willen steunen, namelijk DS’70, een afsplitsing van de PvdA onder lei-
ding van Willem Drees jr. Zie voor deze ‘affaire’ Jansen 1991, p. 21. 
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over het algemeen aanvaardbaar geacht werd om giften te ontvangen van bedrij-

ven1173 en andere organisaties binnen de eigen zuil, zoals kerken en vakbonden.1174 
Gezien de ideologische banden waren deze bedrijven en organisaties doorgaans ook 
bereid om de gevraagde steun te geven of uit eigen beweging daarmee te komen. 

Sommige politieke partijen ontvingen dan ook in ruime mate steun uit deze hoek.1175 
De KVP ontving bijvoorbeeld geregeld gelden van bedrijven, congregaties en katho-
lieke ziekenhuizen, terwijl de PvdA giften accepteerde van De Centrale, een verzeke-
ringsbedrijf dat onderdeel vormde van de arbeidersbeweging, en tevens ‘bijzondere 

bijdragen’ ontving van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV).1176 
Met het inzetten van de ontzuiling droogde de hiervoor genoemde inkomsten-

bron langzaam op. Bovendien kwam er in de jaren zestig in zekere zin een taboe op 

giften vanuit het bedrijfsleven te rusten. Deze werden over het algemeen als onge-
past beschouwd, alhoewel geen enkele wettelijke regeling ze verbood. De interesse 
van het bedrijfsleven zelf om de giften te verstrekken nam ook af. Koole constateert 
dat met het verdwijnen van de ideologische banden tussen de politieke partijen en 

het bedrijfsleven ook het belang van de bedrijven om de politieke partijen te steunen 
verdween. Bedrijven hadden genoeg andere mogelijkheden om invloed uit te oefe-
nen, zoals bijvoorbeeld door rechtstreekse contacten met ministeries. Het ‘kopen’ 
van invloed bij politieke partijen was daarom niet (meer) nodig en doelmatig.1177 Het 

is dan ook niet verrassend dat Koole concludeert dat de schenkingen van bedrijven 
aan politieke partijen in de periode 1960-1990 niet groot kunnen zijn geweest, noch 
op zichzelf beschouwd, nog in vergelijking met de overige inkomsten van de politie-

ke partijen. Ook van donaties van het bedrijfsleven aan neveninstellingen van poli-
tieke partijen moet men zich zijns inziens geen overdreven voorstelling maken. 
Alleen bij de giften die zijn verworven in het kader van fondsenwervingsacties ten 
behoeve van de verkiezingskas kan het volgens Koole in theorie om grote bedragen 

zijn gegaan, doch hier ontbreken volgens de politicoloog gedetailleerde gege-
vens.1178 
 

In de jaren ’70 deden zich enkele affaires voor die giften van het bedrijfsleven aan 
politieke partijen betroffen. Het bouwbedrijf Bredero wilde bijvoorbeeld in 1976 
een gift storten in de partijkas van het CDA om deze partij te belonen voor verleen-
de steun bij het verwerven van een kredietgarantie voor de export van reactorvaten 

naar Zuid-Afrika. Deze zaak lag uiteraard zeer gevoelig. Niet alleen vanwege het feit 

                                                 
1173 Hierbij moet waarschijnlijk niet gedacht worden aan grote, eventueel internationaal opererende 

bedrijven, maar eerder aan kleine ondernemingen waarvan de drijvende krachten tot een bepaalde zuil 
behoorden. Om welke bedrijven het precies ging, is moeilijk te achterhalen, daar namen in de financië-
le verslagen van de politieke partijen ontbreken (Koole 1992, p. 195). 

1174 Koole 1992, p. 195. 
1175 Koole 1997, p. 156. 
1176 Koole 1992, p. 195-196; Elzinga 1982, p. 272 sub noot 162. 
1177 Koole 1992, p. 197. Jansen 1991, p. 22 vraagt zich ook af of bedrijven eigenlijk wel geld aan politieke 

partijen willen geven. Zie tevens Nassmacher 2003, p. 122. 
1178 Koole 1992, p. 194-197. 
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dat het om een financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven ging, maar misschien wel 

juist omdat het de export naar Zuid-Afrika betrof, waar op dat moment het apart-
heidsregime nog stevig in het zadel zat. Door een persoonlijke interventie van frac-
tievoorzitter Aantjes werd de gift uiteindelijk voorkomen.1179 

 Een jaar later kende ons land de zogenaamde DAF-trucks affaire, die speelde in 
de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van dat jaar. DAF-trucks te Eind-
hoven had zich bereid verklaard om een bedrag van f 2.500,- in de verkiezingsfond-
sen van CDA, VVD en PvdA te storten. Volgens het bedrijf was het benaderd door 

CDA en VVD met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren. Omdat DAF-
trucks de schijn van eenzijdige bevoordeling wilde vermijden, werd ook een bedrag 
aan de PvdA aangeboden, die het geld om principiële redenen weigerde. De VVD 

ontkende overigens om geld gevraagd te hebben, maar sloot niet uit dat het bedrijf 
door een lokale afdeling was benaderd. Het CDA zag niets verkeerds in het vragen 
van een bijdrage aan DAF-trucks: DAF kwam voor op een lijstje met de namen van 
enige tientallen banken en bedrijven die om een beperkte bijdrage waren gevraagd. 

Daarbij was volgens de partij helemaal geen sprake van geheimzinnigheid: zij had 
uitdrukkelijk de beperking gemaakt dat een gift de f 5.000,- niet mocht overschrijden 
en openbaar gemaakt moest worden.1180 Niettemin leidde de affaire tot een discussie 
over het doen van giften aan politieke partijen en de gevolgen daarvan voor de onaf-

hankelijkheid van de partijen.1181 Het CDA scherpte bovendien na de verkiezingen 
haar giftenrichtlijn aan: giften mochten alleen worden aangenomen van natuurlijke 
personen of non-profitorganisaties die noch direct, noch indirect met het bedrijfsle-

ven waren verbonden.1182 
 
Uit de jaren ’80 is vooral de commotie rond de gift van de Noordbrabantse Christe-
lijke Boerenbond bekend. Deze had in 1989 een bedrag van f 80.000,- in de partijkas 

van het Brabantse CDA gestort.1183 Dit bedrag bleek nergens terug te vinden op de 
financiële jaarrekening. Bovendien was de hierboven reeds genoemde richtlijn dat 
een gift de f 5.000,- niet mocht overschrijden, niet in acht genomen.1184 Eveneens in 

de jaren ’80 ontstond opschudding over een jaarlijkse bijdrage van f 15.000,- van het 

                                                 
1179 Zie Elzinga 1982, p. 272-273 sub noot 162. 
1180 Keesings Historisch Archief 6 mei 1977, p. 279. 
1181 Elzinga 1982, p. 272 sub noot 162. 
1182 Koole 1992, p. 196. Volgens Koole had het CDA voor de verkiezingen van 1977 besloten dat nog 

eenmaal bedrijven mochten worden benaderd ‘op basis van bestaande lijsten van CHU en KVP’. De 
ARP was altijd tegen een dergelijke wijze van fondsenwerving geweest, doch accepteerde het besluit 
onder de voorwaarde dat de giften aan een maximum van f 5.000,- waren gebonden en dat de bedrij-
ven moesten instemmen met een eventuele publicatie van hun naam. Na de verkiezingen werd deze 
richtlijn zoals gezegd aangescherpt. Zie ook Van der Linden 1979, p. 3. 

1183 Jansen 1991, p. 21 
1184 Zie onder meer NRC Handelsblad 27 januari 2000, p. 32; Nehmelman 2000a, p. 165. 
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Dr. Nolensfonds1185 voor de huur van het kantoor van het Limburgse CDA. Ook 

hier werd de interne giftenrichtlijn van het CDA overtreden.1186 
 
In 1990 kwam wederom het CDA in het nieuws toen bleek dat deze partij het Jubi-

leumcongres ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan liet sponsoren door een 
reeks bedrijven, waaronder Tulip Computers, Nationale Nederlanden en Stad Rot-
terdam. Onder de sponsors bevond zich ook een bank die volgens het ministerie van 
Financiën niet als bankinstelling mocht worden aangemerkt.1187 Het feit dat het hier 

geen non-profit organisaties betrof, was klaarblijkelijk niet langer relevant. Tegen 
financiële bijdragen van het op het maken van winst gerichte bedrijfsleven bestond 
geen absolute aversie meer. Koole wijst onder meer op de krappe financiën van het 

CDA als mogelijke verklaring hiervoor.1188 
 Waar D66 en de PvdA financiering vanuit het bedrijfsleven bleven afwijzen (en 
nog steeds afwijzen1189), gaf de VVD aan geen principiële bezwaren daartegen te 
hebben.1190 Het was dan ook prompt de VVD die in de volgende giftenaffaire terecht 

kwam, te weten de MSD-affaire, die in 1995 en 1996 speelde. De fractievoorzitter 
van de VVD, F. Bolkestein, had als commissaris van het farmaceutische bedrijf MSD 
gelobbyd bij het ministerie van Volksgezondheid, terwijl dat bedrijf eerder een gift 
had gedaan aan een stichting die aan de VVD was gelieerd. Veertien andere bedrijven 

bleken dat ook gedaan te hebben, waarvan de helft anoniem wenste te blijven.1191 De 
VVD zorgde opnieuw voor opschudding toen haar partijvoorzitter, H.B. Eenhoorn, 
eind 1999 verklaarde dat de partij van plan was zich bij de eerstvolgende Tweede-

Kamerverkiezingen op grote schaal te laten sponsoren door het bedrijfsleven.1192 
 
Na de eeuwwisseling waren het vooral de nieuwe politieke partijen die giften- en 
sponsoringsaffaires veroorzaakten. Dat is niet verwonderlijk. Nieuwe politieke par-

tijen beschikken vaak niet over een breed ledenbestand, zodat de inkomsten uit con-
tributies niet erg hoog zijn. Tegelijkertijd komen zij niet voor overheidssubsidie in 
aanmerking, daar op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen alleen subsidie 

                                                 
1185 W.H. Nolens was een vooraanstaand lid van de Tweede Kamer voor de RKSP in de periode 1896-

1931. 
1186 Volkskrant 4 december 1993. 
1187 Jansen 1991, p. 21. 
1188 Koole 1992, p. 196. 
1189 Artikel 8 lid 1 sub b van de Statuten van de PvdA bepaalt tegenwoordig dat alleen ‘donaties en schen-

kingen van natuurlijke personen’ worden geaccepteerd. Artikel 19 lid 1 van de Statuten van D66 be-
paalt dat de geldmiddelen van de partij onder meer bestaan uit donaties, maar het tweede lid voegt 
daaraan toe dat een financiële bijdrage geweigerd wordt wanneer tenminste 1/3 van de landelijke be-
stuursleden van mening is dat door die bijdrage de politieke onafhankelijkheid van de partij in gevaar 
kan worden gebracht. Op de website van de partij is te vinden dat zij geen giften van ondernemingen 
accepteert en ook nooit geaccepteerd heeft.  

1190 Jansen 1991, p. 21; Koole 1992, p. 196. 
1191 NRC Handelsblad 27 januari 2000, p. 32. De MSD-affaire was overigens schadelijker voor het imago 

van Bolkestein, dan voor het imago van de VVD. 
1192 Nehmelman 2000a, p. 157. 
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verstrekt wordt aan politieke partijen die reeds over een vertegenwoordiging in het 

parlement beschikken (artikel 2 lid 1 Wspp).1193 In zekere zin worden de nieuwe 
partijen dus in de armen van private geldverstrekkers gedreven. Dat hoeft op zich-
zelf niet bezwaarlijk te zijn wanneer het gaat om donateurs-sympathisanten die 

slechts hun goedgeefsheid willen demonstreren en de partij de nodige openbaarheid 
betracht. Anders wordt het uiteraard wanneer bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties de nieuwe partijen willen kopen en daarmee kapen. En wanneer – en dat is 
het meest waarschijnlijk – de giften zich ergens in de grote ruimte tussen nagenoeg 

belangeloze vrijgevigheid en regelrechte omkoping bevinden, dan is op z’n minst 
maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van deze giften mogelijk. Veel zal 
afhangen van de geschonken bedragen, het openbaarheidsregime van de partij, de 

persoon van de gever en (voor zover kenbaar) diens motieven. 
 In oktober 2001 ontstond veel opschudding toen Pim Fortuyn, kandidaat-
lijsttrekker voor de nieuwe politieke partij Leefbaar Nederland (opgericht vanwege 
onvrede over acht jaar ‘Paars’), beweerde dat hij voor acht miljoen gulden aan toe-

zeggingen had gekregen van mensen uit de wereld van het onroerend goed. Provo-
cerend voegde hij daar aan toe: “U moet er niet van opkijken als na 15 mei de grond-
politiek hier drastisch verandert.”1194 Hoewel het zeer de vraag was of Fortuyn echt 
over acht miljoen gulden kon beschikken, was als gevolg van zijn beweringen het 

vraagstuk betreffende de aanvaardbaarheid van giften aan politieke partijen weer 
zeer actueel geworden. Dit gold te meer, daar Leefbaar Nederland voor een nogal 
ondoorzichtige constructie had gekozen als het op giften aankwam: de giften wer-

den formeel niet gedaan aan de partij zelf, maar aan een gelieerde stichting met de 
naam Vrienden van Leefbaar Nederland. De banden met de partij waren echter 
duidelijk, daar – nog afgezien van het feit dat de naam van de stichting wel het een en 
ander deed vermoeden – onder meer Leefbaar Nederland-voorzitter Jan Nagel en lid 

van het partijbestuur Willem van Kooten in het stichtingsbestuur hadden plaatsge-
nomen.1195 
 Fortuyn werd uiteindelijk tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland gekozen, doch 

op 9 februari 2002 weer de laan uit gestuurd nadat hij in een interview met De Volks-
krant ferme uitspraken had gedaan die niet in de lijn van het verkiezingsprogramma 
van Leefbaar Nederland lagen. Daarop besloot de voormalige columnist en hoogle-
raar om met zijn eigen politieke partij, de LPF, aan de verkiezingen van 15 mei 2002 

deel te nemen.1196 Enkele zakenlieden die de campagne van Leefbaar Nederland met 
– naar verluidt – € 200.000,- hadden willen steunen, lieten hierop beslag leggen op 
de rekening van Vrienden van Leefbaar Nederland. Zij wilden hun gift terugvorde-

                                                 
1193 Een politieke partij dient verder ingevolge artikel 2 lid 3 Wspp over tenminste 1.000 leden te beschik-

ken om voor subsidie in aanmerking te komen. Deze leden dienen bovendien vergader- en stemrech-
ten te hebben in de vereniging en jaarlijks minimaal € 12,- aan contributie te betalen (artikel 1 sub c 
Wspp). Zie uitgebreid paragraaf III.4 en volgende. 

1194 Volkskrant 16 oktober 2001, p. 1. Zie ook Hippe, Lucardie & Voerman 2004a, p. 39. 
1195 De Telegraaf 14 februari 2002. 
1196 Zie hierover uitgebreider Hippe, Lucardie & Voerman 2004a, p. 96-98 en p. 103-104. 
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ren om de nieuwe partij van Fortuyn te steunen.1197 Onder deze zakenlieden bevond 

zich makelaar en televisiepresentator Harry Mens, die een bedrag van f 100.000,- 
voor de campagne van Leefbaar Nederland (lees: Fortuyn) had overgemaakt.1198 
 De nieuwe partij van wijlen Pim Fortuyn bezorgde Nederland vervolgens ook de 

nodige affaires betreffende giften en mogelijk ongeoorloofde belangenverstrenge-
ling. In eerste instantie ging het voornamelijk om geruchten betreffende kandidaat-
kamerleden van de LPF die in ruil voor een royale bijdrage aan de verkiezingscam-
pagne een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst zouden hebben ‘gekocht’.1199 

Later ging het vooral om financiële bijdragen van derden. Na de moord op Fortuyn 
en de verkiezingen van 15 mei 2002 doken namelijk al snel berichten op over de 
banden die bestonden tussen de LPF en de Haagse vastgoedontwikkelaar en multi-

miljonair E.A.M. Maas, directeur van het beursfonds VHS Vastgoed. Maas zou vol-
gens oud-partijbestuurder J. Dost tonnen aan onkosten van de LPF vergoed hebben. 
Ook Chr. Thunessen, directeur van vastgoedonderneming Metterwoon, zou een 
belangrijke geldschieter zijn.1200 Volgens NRC-columnist F. Abrahams verklaarde 

de LPF in augustus 2004 zelf dat genoemde Maas en Thunessen ‘weldoeners’ waren, 
die ‘miljoenen hebben geleend en geschonken aan de LPF en daarmee de verkie-
zingscampagnes van 2002 en 2003 hebben mogelijk gemaakt’.1201 Het financiële 
jaarverslag van de partij over 2005 bevestigt dit verhaal grotendeels. Zo verstrekte 

Metterwoon een drietal geldleningen aan de LPF van respectievelijk 500.000, 
100.000 en 200.000 euro. De rente over deze leningen werd jaarlijks kwijtgeschol-
den. De conclusie dat de LPF financieel afhankelijk was van de vastgoedwereld, werd 

                                                 
1197 Keesings Historisch Archief maart 2002, p. 149; Hippe, Lucardie & Voerman 2004a, p. 99. 
1198 De Telegraaf 14 februari 2002. 
1199 In dit verband werden de namen van C. Eberhard en Th. de Graaf genoemd, die beiden na de verkie-

zingen van 2002 namens de LPF een zetel in de Tweede Kamer zouden bezetten. Op instigatie van de 
voorzitter van de Tweede Kamer heeft het Openbaar Ministerie een justitieel onderzoek uitgevoerd 
naar de handelwijze van De Graaf. Wegens gebrek aan bewijs besloot het OM in november 2002 van 
vervolging af te zien. Zie over deze affaires Hippe, Lucardie & Voerman 2004a, p. 105. In september 
2002 beschuldigde LPF-Tweede-Kamerlid W.E. de Jong haar collega F.A. Hoogendijk ervan dat hij 
zijn zetel had gekocht met een donatie (Hippe, Lucardie & Voerman 2004a, p. 121). Er is mijns in-
ziens een belangrijk verschil te constateren tussen deze wijze van verkrijging van een plaats op de kan-
didatenlijst en het toezeggen deel te zullen nemen aan een afdrachtregeling voor politieke functiona-
rissen. In het eerste geval is sprake van een situatie waarbij de hoogste bieder de hoogste plaats krijgt, 
in het tweede geval niet. Daar is eenieder hetzelfde bedrag verschuldigd. Bovendien is in het eerste ge-
val de bijdrage zonder meer verschuldigd, ongeacht of men in de Tweede Kamer komt. Met andere 
woorden: in het eerste geval is de betaling gekoppeld aan het verkrijgen van een verkiesbare plaats, in 
het tweede geval ontstaat de betalingsplicht pas na het hebben verworven van het politieke ambt. 

1200 NRC Handelsblad 16 juli 2002, p. 1 en 3. Zie ook de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid 
Duivesteijn (PvdA) naar aanleiding van dit krantenbericht, Aanhangsel Handelingen II 2001/02, nr. 
1529. 

1201 NRC Handelsblad 20 juni 2005, p. 18. Zie over de rol van E.A.M. Maas voorts Hippe, Lucardie & 
Voerman 2004a, p. 116-118. 
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dan ook regelmatig getrokken.1202 Ook de LPF koos voor ondoorzichtige construc-

ties waarbij via stichtingen giften aan de partij werden doorgesluisd.1203 
 De meest recente gevallen van omstreden private partijfinanciering door middel 
van giften treffen we aan bij de Partij voor de Vrijheid van het voormalige VVD-

Tweede-Kamerlid Wilders en bij de Partij voor de Dieren. De eerstgenoemde partij 
was er sterk op uit geen ‘verkeerde vastgoedondernemers’ aan te trekken, maar on-
duidelijk was waar het benodigde geld dan vandaan moest komen.1204 In elk geval 
bestond ook hier een stichting waaraan sympathisanten anoniem geld konden 

schenken en bovendien haalde Wilders geld op door middel van ‘fundraising diners’ 
(ook wel ‘beggars banquets’ genoemd) waarbij mensen voor 2.000 euro persoon 
met de politicus konden dineren.1205 Dergelijke diners waren ook reeds bij de VVD 

en de LPF bekend. De Partij voor de Dieren kwam in het nieuws toen bleek dat haar 
belangrijkste financier, de inmiddels overleden ondernemer Nicolaas Pierson, indi-
rect betrokken was bij dierproeven. Zijn bedrijf hield zich namelijk bezig met de 
verkoop van geïmpregneerde klamboes waarvan de chemicaliën getest waren op 

dieren. Het bedrijf werkte daarbij al geruime tijd samen met chemieconcern Bayer, 
dat op grote schaal dierproeven verricht. Verder was onduidelijk of de 300.000 euro 
die Pierson aan de partij had geschonken afkomstig waren uit zijn privé vermogen of 
uit de winst van zijn bedrijf.1206 

 Tenslotte kan vermeld worden dat het Tweede-Kamerlid Rita Verdonk – ex VVD 
– voor de eerstvolgende raadsverkiezingen en Tweede-Kamerverkiezingen bij dona-
teurs ten minste 10 miljoen euro wil ophalen voor haar politieke beweging Trots op 

Nederland. Onder de donateurs zouden zich onder meer vastgoedondernemers 
bevinden, maar de namen van de donateurs worden alleen bekend gemaakt als zij 
daar zelf toestemming voor geven, zodat op dit punt de nodige onzekerheid bestaat. 
Ook bij Verdonks partij wordt voor de fondsenwerving gebruikt gemaakt van een 

speciale stichting (‘Vrienden van Rita Verdonk’) en zelfs van een BV (‘Favorita’) die 
zich specifiek gaat bezighouden met het inzamelen van gelden, het verkopen van 
petten en sjaaltjes en het organiseren van activiteiten.1207 Het is mogelijk dat de 

Trots op Nederland casus ook nog eens tot een affaire uitgroeit, maar ook hier past 
de kanttekening dat het natuurlijk nog maar de vraag is of de beweging van Verdonk 
er daadwerkelijk in zal slagen zoveel geld op te halen.1208 
 

Welke conclusies kunnen er op grond van het voorgaande, vooral ter illustratie die-
nende overzicht worden getrokken? Het lijkt er in elk geval op dat de affaires met 

                                                 
1202 Zie o.a. NRC Handelsblad 23 december 2005, p. 3. 
1203 Onder meer de Stichting Ondersteuning Lijst Pim Fortuyn. Zie NRC Handelsblad 17 december 2002, 

p. 2; NRC Handelsblad 10 februari 2006, p. 7. 
1204 Volkskrant 4 september 2004, p. 6. 
1205 Volkskrant 24 november 2004, p. 1; Volkskrant 2 maart 2005, p. 3; Hippe e.a. 2006, p. 56. 
1206 NRC Handelsblad 10 maart 2007, p. 1. 
1207 De Pers 4 februari 2008; DAG 19 februari 2008, p. 4; NRC Handelsblad 19 maart 2008, p. 2. 
1208 Zie De Pers 27 maart 2008, p. 7, waaruit blijkt dat de fondsenwerving voor Trots op Nederland nog 

niet echt geweldig loopt. Zie echter tevens NRC Handelsblad 29 maart 2008, p. 1 en 3. 
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giften en sponsoring die Nederland heeft gekend vele malen minder omvangrijk zijn 

en ook veel minder verstrekkende gevolgen hebben gehad dan in sommige andere 
Europese landen het geval is geweest. De hiervoor genoemde voorvallen verbleken 
bij de gift van omgerekend bijna 20 miljoen gulden die de regering van Saudi-Arabië 

begin jaren ’90 aan de Britse Conservatieve Partij deed1209, alsmede bij het schandaal 
rondom een gift van één miljoen pond van Formule 1-baas Ecclestone aan de Britse 
Labour Partij. Velen geloofden dat de laatstgenoemde schenking bedoeld was om 
steun van de partij te verwerven voor het blokkeren van een door de Europese Unie 

gewenst verbod op tabaksreclame bij sportevenementen.1210 Ook een andere Britse 
zaak steekt met kop en schouders boven deze Nederlands affaires uit: de Britse pre-
mier Blair zou van gefortuneerde zakenlieden zeer gunstige leningen voor zijn La-

bour Partij hebben ontvangen in ruil voor adellijke titels en zetels in het House of 
Lords. Begin 2006 was het zogenaamde ‘cash for peerages’ schandaal geboren. Het 
ging hier om bedragen tussen de 250.000 en 2,3 miljoen pond. Er was speciaal voor 
leningen gekozen, en niet voor giften, omdat voor giften het tamelijk stringente 

openbaarheidsregime van de Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 
geldt en voor leningen niet. De premier werd verhoord door rechercheurs van Scot-
land Yard maar het Britse Openbaar Ministerie stelde uiteindelijk geen vervolging 
in.1211 

De Nederlandse voorvallen verbleken eveneens bij de Belgische Agusta-affaire, 
waarin de helikopterfabrikant Agusta steekpenningen had betaald aan de Socialisti-
sche Partij voor het binnenhalen van een grote order. Deze affaire leidde tot het 

vertrek van de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO, Willy Claes. Deze zou 
als voorman van de Socialistische Partij bij het omkoopschandaal betrokken zijn 
geweest en werd daarvoor later ook strafrechtelijk veroordeeld.1212 Ook een affaire 
vergelijkbaar met de Duitse Flick-affaire of met de schandalen rondom de Duitse 

oud-kanselier Kohl heeft zich hier te lande niet voorgedaan. In de Flick-affaire had 
het Flick-concern jarenlang miljoenenbedragen aan politieke partijen en politici 
doen toekomen via Fördergesellschafte en politieke Stiftungen en bovendien had het 

concern regelmatig grote giften in contant geld (Bargeldspenden) aan politici, al dan 
niet voor hun partij, gedaan die niet in de officiële Rechenschaftsberichte van de partij-
en terug te vinden waren. Kohl had tijdens zijn kanselierschap jarenlang aanzienlijke 
giften vanuit het bedrijfsleven ontvangen en deze illegaal doorgesluisd naar zijn 

politieke partij, de CDU. Het zou hier gaan om giften met een gezamenlijke waarde 
van zo’n 2 miljoen DM. Over de herkomst van het geld zwijgt de oud-kanselier tot 
op de dag van vandaag. De Kohl-affaire was in wezen maar een klein onderdeel van 
de veel grotere CDU-Spendenaffäre, waarin onder meer het illegale handelen van de 

                                                 
1209 Genoemd in Volkskrant 4 december 1993. 
1210 Reijntjes 2003, p. 7. 
1211 Groen & Nehmelman 2006, p. 2284; Ter Kuile 2007, p. 2124-2125. Zie ook de berichtgeving in de 

Nederlandse dagbladen, onder meer NRC Handelsblad 13 juli 2006, p. 5 en 15 augustus 2007, p. 5; 
Volkskrant 14 april 2006, p. 6, 15 december 2006, p. 5 en 2 februari 2007, p. 4. 

1212 Reijntjes 2003, p. 6. 
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CDU-Hessen ertoe leidde dat de partij 41,3 miljoen DM aan subsidie diende terug te 

betalen.1213 
 De hiervoor genoemde Nederlandse affaires mogen dan in internationaal per-
spectief niet zo vreselijk omvangrijk zijn geweest, maar zij hebben er wel (mede) toe 

geleid dat regelmatig discussies zijn gevoerd over de wenselijkheid van het invoeren 
van regels over giften aan en sponsoring van politieke partijen (hierna: giften). Deze 
discussies zijn nog steeds actueel, vooral gelet op de situatie bij de nieuwe politieke 
partijen, die enerzijds net als de gevestigde politieke partijen veel geld nodig hebben 

voor het opzetten van een partijorganisatie en het voeren van campagne, maar an-
derzijds – anders dan de gevestigde politieke partijen – niet voor subsidiëring in 
aanmerking komen en dus noodzakelijkerwijs aangewezen zijn op financiële steun 

vanuit particuliere hoek. Hier is de laatste jaren toch wel een ontwikkeling waar te 
nemen waarbij partijen steeds grotere bedragen proberen te verwerven bij onder 
meer bedrijven en grote ondernemers. De LPF en op dit moment Trots op Neder-
land zijn de beste voorbeelden. De besproken affaires moeten dus ook weer niet al te 

zeer gerelativeerd worden. Met name bij de LPF was toch sprake van een situatie die 
zorgelijk genoemd kan worden. Een van de grootste financiers – de reeds genoemde 
‘vastgoedmagnaat’ E.A.M. Maas – was zelfs een tijdlang partijvoorzitter. Ook de 
weigering van Rita Verdonk om de namen van haar donateurs bekend te maken 

stemt tot nadenken. 
De discussie is echter niet alleen relevant met het oog op deze nieuwe partijen. 

Het op dit hoofdstuk volgende hoofdstuk over Duitsland zal uitwijzen dat ook par-

tijen die aanspraak kunnen maken op forse overheidssubsidies niet immuun zijn 
voor de verleidingen die private geldschieters kunnen bieden. Ondanks de al bijna 
vijftig jaar bestaande partijsubsidiëring heeft vrijwel elke Duitse politieke partij van 
enige betekenis wel een schandaal gekend rondom private financiering door middel 

van giften en andere bijdragen van derden. Het belang van de discussie is daarom 
voor alle politieke partijen evident en het belang van adequate regelgeving is zonne-
klaar. 

 
V.4.3  Regelgeving en rechtsvragen daaromtrent 

 
In theorie zijn verschillende regels voor giften aan politieke partijen denkbaar.1214 

Het minst vergaand zijn die regels die politieke partijen verplichten om hun inkom-
sten uit giften op enigerlei wijze openbaar te maken zodat de burger er kennis van 
kan nemen en er zijn oordeel over kan geven. In een dergelijk systeem blijven poli-
tieke partijen in principe gerechtigd om iedere gift die hun wordt aangeboden aan te 

nemen, ongeacht de hoogte van het geboden bedrag en ongeacht de gever. Zolang 
de gift maar conform de regels openbaar wordt gemaakt, is er niets aan de hand. 
Verder gaan die regels die beperkingen stellen aan de bedragen die politieke partijen 

                                                 
1213 Zie verkort Cordes 2003, p. 60. Zie over de Duitse affaires uitgebreider Hoofdstuk VI, met name 

paragraaf VI.5.3. 
1214 Het is ook denkbaar dat de wetgever het vraagstuk geheel ongeregeld laat. 
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mogen ontvangen en aannemen. Tenslotte zijn die regels die een regelrecht verbod 

op het aannemen van (bepaalde) giften inhouden, het meest verstrekkend. Een com-
binatie van deze verschillende soorten regels behoort uiteraard tot de mogelijkhe-
den. Zij sluiten elkaar niet uit. Integendeel. 

Hoe deze regels zich verhouden tot de grondrechten van de politieke partijen en 
de donateurs is een belangrijke vraag. Bij openbaarmakingsverplichtingen speelt 
vooral het grondrecht op privacy een belangrijke rol. Hoe verdraagt de verplichting 
om de donateurs met naam en toenaam bekend te maken zich met dit grondrecht, 

dat wordt gewaarborgd door onder meer artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM? 
Wanneer de overheid besluit om paal en perk te stellen aan het fenomeen van giften 
aan partijen of om het zelfs helemaal te verbieden, dan kan de vraag rijzen of de 

verenigingsvrijheid van de politieke partijen niet in het geding komt.1215 Worden zij 
op deze wijze niet op onrechtmatige wijze gehinderd bij het inzamelen van gelden 
die van wezenlijk belang zijn voor hun eigen functioneren en dus voor het uitoefe-
nen van hun grondrecht, dat eveneens sterk in het recht verankerd ligt (artikel 8 

Grondwet en artikel 11 EVRM)? Dit zijn vragen die zeker aan de orde gesteld moe-
ten worden. Dat zal in het hierna volgende dan ook gedaan worden. Tevens zal zoals 
gezegd bekeken worden of de gekozen regelgeving de in een democratie vereiste 
transparantie van partijfinanciën kan bewerkstelligen, voldoende waarborgen tegen 

ongewenste belangenverstrengelingen biedt, en niet (onbedoeld) bepaalde politieke 
partijen bevoordeelt boven andere, wat zou strijden met het beginsel van gelijke 
kansen. 

  
V.4.4  Waarborg van Kwaliteit: de voorstellen van de Commissie-Van den Berg 

 
De discussie over het wettelijk regelen van giften aan politieke partijen begint eigen-

lijk pas in de jaren ’90 van de twintigste eeuw vorm te krijgen. De Commissie-Van 
den Berg heeft aan deze discussie een belangrijke bijdrage geleverd door het vraag-
stuk in haar reeds veelvuldig genoemde rapport Waarborg van Kwaliteit te behande-

len, ook al was haar taak formeel slechts om te adviseren over de vraag of nieuwe 
vormen van partij-ondersteuning gewenst waren.  
 De Commissie was van mening dat giften van individuen en rechtspersonen aan 
een politieke partij een aanwijzing konden zijn dat de desbetreffende politieke partij 

over een zekere maatschappelijke verankering beschikte, die voor het adequaat ver-
vullen van de intermediaire rol tussen overheid en burger noodzakelijk was. Daarom 
juichte de Commissie het doen van dergelijke giften in beginsel toe, doch zij stelde 
wel de vraag aan de orde of het beginsel van gelijkheid van kansen niet onder druk 

zou komen te staan wanneer de ene partij een rijkere achterban had dan de andere of 
wanneer de ene partij aantrekkelijker was voor rechtspersonen dan de andere. De 
Commissie was van mening dat in theorie het beginsel van gelijke kansen inderdaad 

onder druk kon komen te staan, doch concludeerde dat op grond van de huidige 

                                                 
1215 Vgl. Groen & Nehmelman 2006, p. 2284. 
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Nederlandse praktijk niet geconcludeerd kon worden dat de sociale samenstelling 

van de achterban van een partij in hoge mate bepalend was voor schenkingen door 
individuen, terwijl anderzijds gebleken was dat giften van rechtspersonen maar 
mondjesmaat voorkwamen.1216 

Giften van particulieren en rechtspersonen waren dus volgens de Commissie in 
beginsel toelaatbaar en voorstellen voor regelgeving in de vorm van verboden of 
beperkingen zijn er van haar kant niet gekomen. Wel stond voor de Commissie de 
openbaarheid van giften voorop. Openbaarheid zou ertoe leiden dat de giften on-

derwerp van het publieke debat konden zijn en dat de kiezers in staat werden gesteld 
om de handelwijze van de politieke partijen mee te laten wegen bij hun oordeels-
vorming betreffende deze partijen. Zij stelde daarom voor de openbaarheid van 

giften aan politieke partijen en verwante instellingen te regelen in de algemene wet 
inzake overheidssubsidiëring van politieke partijen die zij voorstond. De regeling 
zou moeten inhouden dat alle giften van rechtspersonen aan politieke partijen en 
aanverwante instellingen openbaar gemaakt moesten worden als bijlage bij het fi-

nancieel jaarverslag. Daarbij zouden zowel de naam van de schenker als de hoogte 
van het bedrag moeten worden vermeld. Voor grote giften van individuen1217 zou 
hetzelfde moeten gelden, doch bij kleine donaties legde de privacy van de schenker 
volgens de Commissie het nodige gewicht in de schaal. Bij dergelijke donaties zou de 

politieke partij alleen het totale bedrag en het aantal schenkers moeten publiceren. 
Niet-naleving van de openbaarheidsregels zou moeten leiden tot het vervallen van 
het recht op overheidssubsidie.1218 

 
V.4.5  Het wetsvoorstel Openbaarheid giften aan politieke groeperingen 
 
De voorstellen van de Commissie-Van den Berg zullen er zeker toe bijgedragen 

hebben dat regeling van de openbaarheid van giften aan politieke partijen op de 
politieke agenda werd gezet. Begin 1994 berichtte minister Van Thijn van Binnen-
landse Zaken (PvdA) de Tweede Kamer dat een wetsvoorstel inzake openbaarheid 

van giften aan politieke partijen in voorbereiding was en dat daarover met de poli-
tieke partijen overleg zou worden gevoerd.1219 Het wetsvoorstel bepaalde dat giften 
van f 500,- of meer openbaar gemaakt dienden te worden, inclusief de naam van de 
schenker, de hoogte van het bedrag en de datum van de gift.1220 Deze verplichting 

gold voor ‘politieke groeperingen’ die een vertegenwoordiging hadden in de Staten-
Generaal, provinciale staten of de gemeenteraad. Controle op de naleving van de 

                                                 
1216 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44. Die conclusie wordt ondersteund door de Notitie herijking Wet 

subsidiëring politieke partijen (Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 8). Overigens merk ik op dat 
een rijkere achterban niet per definitie een gullere achterban is. 

1217 De Commissie stelde in dit verband geen concrete bedragen voor, doch gaf als voorbeeld een bedrag 
van f 50.000,-. 

1218 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 45-46. 
1219 Kamerstukken II 1993/94, 23 400 VII, nr. 29, p. 3. 
1220 Het wetsvoorstel is mij op verzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken ter beschikking 

gesteld. Het is uitgebreid besproken bij Nehmelman 2000a, p. 166 en Nehmelman 2000b, p. 267-268. 
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regels werd in handen van de voorzitters van de vertegenwoordigende lichamen 

gelegd. Deze voorzitters dienden jaarlijks een overzicht van de aan hen gezonden 
gegevens over giften te publiceren. De publicatie zou geschieden in een van over-
heidswege uitgegeven blad, of in een dag-, nieuws- of huis-aan-huis-blad, dan wel op 

een andere geschikte wijze. Het wetsvoorstel voorzag niet in sancties. Volgens de 
regering was het opnemen van sancties niet nodig: zij vertrouwde erop dat politieke 
partijen de regeling niet zouden ontduiken door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
stromannen. Wel was in het voorstel bepaald dat wanneer een ernstig vermoeden 

bestond dat een politieke groepering onvoldoende of onjuiste gegevens over haar 
giften had overgelegd, de voorzitter van het vertegenwoordigend lichaam bevoegd 
was een nader onderzoek in te stellen en de uitkomsten daarvan te publiceren. De 

politieke groepering was dan verplicht mee te werken: zij moest de voorzitter inzage 
geven in haar administratie en alle inlichtingen verstrekken die hij noodzakelijk 
achtte. 
 Toen in 1995 een concept van het wetsvoorstel gereed was, voerde minister 

Dijkstal van Binnenlandse Zaken (VVD), conform een belofte van zijn voorganger 
Van Thijn, overleg met de politieke partijen. En toen brak een storm van protest los, 
aldus Nehmelman.1221 Volgens de politieke partijen legde de voorgestelde regeling 
te veel beperkingen op en was zij daarom ‘in strijd met het beginsel van vrije partij-

vorming’. Zij verklaarden zich dan ook faliekant tegen indiening van het wetsvoor-
stel. Deze houding had resultaat, want minister Dijkstal besloot uiteindelijk het 
voorstel niet in te dienen. Daarmee was de kans om een belangrijk vraagstuk wette-

lijk te regelen voorlopig verkeken.1222 
  
V.4.6  Het Convenant inzake de openbaarmaking van giften aan politieke partijen 

 

Omdat minister Dijkstal van mening was dat er toch iets geregeld moest worden op 
het terrein van giften aan politieke partijen, besloot hij de politieke partijen te bewe-
gen tot het sluiten van een convenant.1223 Daarvoor bleken de politieke partijen in 

1995 wel te porren. Dat is ook niet verwonderlijk, want het ‘Convenant inzake de 
openbaarmaking van giften aan politieke partijen’ bevatte bepaald geen verstrek-
kende verplichtingen. In wezen bevatte het convenant slechts een aanbeveling aan 
de politieke partijen om zelf een interne regeling op het gebied van de openbaarma-

king van giften te treffen. Bepaalde het wetsvoorstel Openbaarheid giften aan poli-
tieke groeperingen nog dat giften van f 500,- of meer openbaar gemaakt moesten 
worden, in het convenant was dit minimumbedrag verhoogd tot f 10.000,- voor de 
landelijke partijorganisaties, en respectievelijk f 5.000,- en f 2.500,- voor regionale en 

lokale politieke partijen. Het convenant maakte niet duidelijk wat onder een gift 
moest worden verstaan en liet tevens in het midden of meerdere kleinere giften van 

                                                 
1221 NRC Handelsblad 27 januari 2000, p. 32. 
1222 Vgl. Nehmelman 2000a, p. 165. 
1223 In de memorie van toelichting bij het eerder besproken, niet ingediende wetsvoorstel was de mogelijk-

heid van een convenant nog ‘geen aantrekkelijke oplossing’ genoemd. 
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één donateur die gezamenlijk de f 10.000,- overschreden, voor de toepassing van het 

convenant als één gift moesten worden beschouwd. Verder bepaalde het convenant 
weliswaar dat de naam van de gever en de hoogte van het bedrag openbaar gemaakt 
moesten worden, maar tevens was geregeld dat bij de aanwezigheid van ‘zwaarwe-

gende gronden’ de schenker anoniem kon blijven. Tenslotte voorzag ook het conve-
nant niet in een sanctiebepaling. Met de keuze voor een convenant is de zwakte van 
het instrument gegeven. Een convenant is immers een herenakkoord, oftewel een 
juridisch niet-afdwingbare overeenkomst.1224 

 Het convenant moest vóór 1 januari 1998 geëvalueerd worden. Als bij de evalua-
tie zou blijken dat de bepalingen ervan niet waren nageleefd, dan kon de minister 
van Binnenlandse Zaken alsnog overwegen een wettelijke regeling tot stand te bren-

gen. Terecht zijn in de literatuur vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit van dit 
‘pressiemiddel’. Bij de totstandkoming van een dergelijke wettelijke regeling hebben 
de politieke partijen immers zelf een behoorlijke vinger in de pap, nu de regels wor-
den vastgesteld door bewindslieden en parlementariërs die allen zelf aan een politie-

ke partij verbonden zijn.1225 Het convenant was dan ook niet meer dan een symboli-
sche regeling en het overtuigende bewijs dat de politieke partijen anno 1995 een 
onbegrensd geloof in de eigen zuiverheid hadden. 
 

V.4.7  Regeling in de Wet subsidiëring politieke partijen: artikel 18 Wspp 

 
In het op 28 oktober 1997 ingediende voorstel voor de Wet subsidiëring politieke 

partijen was aanvankelijk geen bepaling over giften aan politieke partijen opgeno-
men.1226 In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel merkte minister Dijkstal 
op dat giften en sponsoring onder voorwaarden aanvaardbaar waren als financie-
ringsbron. Om ongewenste en onzichtbare beïnvloeding tegen te gaan, was het vol-

gens hem dan wel noodzakelijk dat hierbij openbaarheid werd betracht. De be-
windsman verwees in dit verband naar het hiervoor besproken convenant.1227 Het 
bestaan van dit convenant, dat zoals gezegd vóór 1 januari 1998 geëvalueerd moest 

worden, is vermoedelijk ook de reden geweest om aanvankelijk geen bepalingen 
over de openbaarmaking van giften in het wetsvoorstel op te nemen. 

In april 1998 kwam minister Dijkstal terug op het genoemde convenant. De be-
windsman berichtte de Tweede Kamer dat de afspraken waren geëvalueerd en stelde 

dat van misstanden niet was gebleken. Wel vroeg de minister zich, onder meer na 
opmerkingen vanuit de Tweede Kamer1228, af of de openbaarheid van giften aan 
politieke partijen blijvend bij convenant geregeld moest worden of dat hier sprake 
was van een dusdanig belangrijk onderwerp dat een openbaarmakingsverplichting 

                                                 
1224 Nehmelman 2000a, p. 166-167; Nehmelman 2000b, p. 268; Nassmacher 2003, p. 129. 
1225 Nehmelman 2000a, p. 167. 
1226 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 1-2. 
1227 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 2. 
1228 Zie onder meer de opmerkingen van de fractie van de PvdA (Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 

1) en die van de fractie van de SGP (Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 4, p. 10). 
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in de Wet subsidiëring politieke partijen moest worden opgenomen.1229 De minister 

koos voor het laatste en stuurde een nota van wijziging naar de Tweede Kamer, die 
een nieuw artikel 16a aan het wetsvoorstel toevoegde.1230  
 

Artikel 16a is later vernummerd tot artikel 18. Het artikel bepaalt dat iedere gift aan 
een politieke partij van € 4.537,80 of meer1231, afkomstig anders dan van een natuurlij-
ke persoon [curs. LD], door de partij openbaar gemaakt moet worden, en wel in ieder 
geval door vermelding in het financieel verslag van de politieke partij (lid 1).1232 Het 

artikel ziet dus alleen op giften van rechtspersonen. De regering was van mening dat 
het risico van (de schijn van) belangenverstrengeling zich bij giften van natuurlijke 
personen minder voor zou doen en dat de bescherming van de privacy van de dona-

teur ‘niet uit het oog verloren mocht worden’.1233  
Artikel 18 heeft voorts geen betrekking op giften gedaan aan instellingen en or-

ganisaties die op de een of andere wijze aan een politieke partij verbonden zijn, zoals 
de bekende wetenschappelijke instituten en instituten voor vorming en scholing, 

maar ook de speciaal voor het werven van fondsen opgerichte stichtingen die in het 
voorafgaande reeds enkele malen genoemd zijn en die aan populariteit lijken te win-
nen. Minister Dijkstal achtte het wenselijk dat ook bij dergelijke giften zoveel moge-
lijk openbaarheid werd betracht, doch het opnemen van een wettelijke verplichting 

daartoe was klaarblijkelijk niet aan de orde.1234 Giften aan de regionale en lokale 
onderdelen van de partijorganisatie vallen blijkens de wetsgeschiedenis weer wél 
onder artikel 18 Wspp.1235 

 Meerdere giften van dezelfde gever met een gezamenlijk bedrag van € 4.537,80 
of meer per jaar worden beschouwd als één gift en moeten dus openbaar gemaakt 
worden, zo volgt uit de derde volzin van artikel 18 lid 1 Wspp. Deze derde volzin is 
in de wet opgenomen als gevolg van een amendement van het Tweede-Kamerlid 

Kant (SP).1236 Dit kamerlid vreesde dat rechtspersonen meerdere kleinere giften aan 
politieke partijen zouden doen, waardoor de verplichting tot openbaarmaking niet 
zou gelden. Deze redenering overtuigde ook de rest van de Tweede Kamer, want het 

amendement werd met algemene stemmen aangenomen.1237 
 Onder giften als bedoeld in artikel 18 Wspp vallen volgens de wetsgeschiedenis 
ook de afdrachten van kamerleden en andere politieke ambtsdragers aan de partij-
kas.1238 Deze afdrachten vallen overigens niet onder het eerste lid van artikel 18 

                                                 
1229 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 5-6. 
1230 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6. 
1231 Tot aan de introductie van de euro op 1 januari 2002 was sprake van een bedrag van f 10.000,-. 
1232 Met het financieel verslag wordt het in de artikelen 10 en 11 Wspp genoemde verslag bedoeld. 
1233 Kamerstukken I 1998/99, 25 704, nr. 65c, p. 17. 
1234 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6, p. 5. 
1235 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6, p. 4. 
1236 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 17. 
1237 Handelingen II 1997/1998, p. 6198. Waarom Reijntjes 2003, p. 10 stelt dat het amendement onvol-

doende steun kreeg, is mij een raadsel. 
1238 Handelingen II 1997/98, p. 6034-6035 en 6176. 
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Wspp (dat ziet alleen op giften van rechtspersonen), doch uitsluitend onder het 

derde lid, dat hierna nog aan de orde komt. Zie over deze afdrachten paragraaf V.3. 
De vraag kan rijzen of artikel 18 ook geldt voor giften in natura, bijvoorbeeld de 
gratis beschikbaarstelling van vergaderruimte door een bedrijf of het gratis drukken 

van verkiezingspamfletten door een drukkerij. De wetstekst suggereert dat het arti-
kel enkel op geldbedragen betrekking heeft, zodat artikel 18 in het geval van een gift 
in natura niet van toepassing is. De wetsgeschiedenis, die op dit punt zeer summier 
is, lijkt deze conclusie te ondersteunen.1239 

 
Op grond van het tweede lid van artikel 18 Wspp dienen bij de openbaarmaking de 
hoogte van het bedrag, de datum waarop de gift is gedaan en de naam van de gever 

vermeld te worden. Deze op zichzelf heldere bepaling wordt echter meteen door-
kruist door de tweede volzin van artikel 18 lid 2, die bepaalt dat indien de gever be-
zwaar heeft gemaakt tegen vermelding van zijn naam, deze achterwege kan blijven, 
met dien verstande dat in dat geval een omschrijving wordt gegeven van de categorie 

van instellingen of organisaties waartoe de gever behoort. De politieke partij dient 
dan bijvoorbeeld aan te geven dat de gift verkregen is van een instelling uit het 
bankwezen of uit de verzekeringsbranche.1240 
 Het derde lid van artikel 18 bepaalt nog dat het financieel verslag van een politie-

ke partij het totaal aan giften anders dan de contributies van de leden van de partij 
bekend dient te maken. Onder het hier bedoelde ‘totaal aan giften’ vallen alle giften, 
dus ook giften van rechtspersonen kleiner dan € 4.537,80 en giften van natuurlijke 

personen (waaronder afdrachten van politieke functionarissen). Toch moet het belang 
van deze bepaling niet overschat worden. De hiervoor genoemde giften hoeven im-
mers niet te worden uitgesplitst onder vermelding van de hoogte van het bedrag, de 
naam van de gever en de datum van de schenking. Zij verdwijnen dus anoniem in een 

totaaloverzicht. 
 Opvallend is dat op overtreding van artikel 18 Wspp geen enkele sanctie staat. 
Het opnemen van sancties ging minister Dijkstal naar eigen zeggen ‘net te ver’. De 

minister was ervan overtuigd dat de politieke partijen ‘zeer positieve bedoelingen’ 
hadden en daarom was het opnemen van sancties zijns inziens niet nodig. Boven-
dien vertrouwde hij op de corrigerende werking van het publieke debat wanneer uit 
de accountantscontrole zou blijken dat een politieke partij de regels van artikel 18 

niet had nageleefd.1241 
  
Artikel 18 Wspp heeft geen betrekking op sponsoring. Dat een openbaarmakings-
verplichting ten aanzien van sponsorbijdragen, in tegenstelling tot een soortgelijke 

verplichting ten aanzien van giften, niet wordt geregeld in dit artikel heeft vermoe-
delijk te maken met het feit dat het convenant van 1995 ook alleen betrekking had 
op giften. Het gevolg is dus dat bijdragen verkregen uit sponsoring niet openbaar 

                                                 
1239 Handelingen II 1997/98, p. 6023 en 6176. 
1240 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6, p. 4. 
1241 Handelingen II 1997/98, p. 6175. 
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gemaakt hoeven te worden, ongeacht het bedrag dat binnengehaald is. Blijkens de 

wetsgeschiedenis wordt onder sponsoring verstaan ‘het leveren van een financiële 
bijdrage waarbij ook een tegenprestatie wordt verricht’. De regering hield overigens 
wel een slag om de arm. Er moest volgens haar namelijk wel sprake zijn van een reële 

tegenprestatie: “Er dient daarbij wel opgemerkt te worden, dat indien de tegenpres-
tatie van de politieke partij niet in verhouding staat tot de financiële bijdrage, er feite-
lijk wel sprake is van een (gedeeltelijke) schenking of gift, waarop onder omstandig-
heden artikel 16a van toepassing kan zijn.”1242  

Dit is een weinig heldere opmerking, want onder welke omstandigheden dan 
tóch de openbaarmakingsverplichting van artikel 18 geldt, werd door de regering 
verder niet duidelijk gemaakt. Er kan dus in theorie een uitvoerige (juridische) dis-

cussie ontstaan over de vraag of een bepaalde bijdrage als gift of als sponsorbijdrage 
moet worden aangemerkt. Een discussie die zou kunnen worden voorkomen door te 
bepalen dat alle financiële bijdragen van derden en partijleden, ongeacht het etiket 
dat men daarop wil plakken, openbaar gemaakt moeten worden.1243 Daarvoor was 

gedurende het proces van totstandkoming van de Wet subsidiëring politieke partijen 
de tijd klaarblijkelijk nog niet rijp. Een amendement van het eerder genoemde ka-
merlid Kant om ook sponsorbijdragen onder het artikel te brengen werd namelijk 
verworpen, waarbij alleen de fracties van SP en GroenLinks vóór stemden.1244 

 In de Tweede Kamer is nog wel kort gediscussieerd over de vraag of sponsoring 
van politieke partijen wenselijk is. In de memorie van toelichting had de regering 
opgemerkt dat sponsoring wat haar betreft ‘onder voorwaarden’ aanvaardbaar was, 

maar zij had daarbij verzuimd aan te geven welke die voorwaarden dan waren.1245 
De opmerking dat het bij sponsoring noodzakelijk was dat ‘de vereiste openbaarheid 
wordt betracht’ was een tamelijk loze, daar die openbaarheid in ieder geval door de 
Wet subsidiëring politieke partijen niet vereist werd.1246 Aan de nevel rondom het 

fenomeen sponsoring werd verder bijgedragen door opmerkingen van minister 
Dijkstal in de Tweede Kamer. De bewindsman merkte op: “Ik vind sponsoring aan-
vaardbaar mits zij transparant is, mits de tegenprestatie niet in strijd met de wet is, 

mits men de regels van behoorlijkheid en zorgvuldigheid naleeft en mits in de boe-
ken financieel verantwoording wordt afgelegd.”1247  

Nu het evident is dat de tegenprestatie niet in strijd mag zijn met de wet, transpa-
rantie niet wettelijk vereist is en volstrekt onduidelijk is wat onder ‘regels van be-

hoorlijkheid en zorgvuldigheid’ moet worden verstaan, kan moeilijk worden volge-
houden dat de bijdrage van de minister veel duidelijkheid heeft geschapen. De con-
clusie moet zijn dat politieke partijen juridisch bezien een nagenoeg volledige vrij-

                                                 
1242 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6, p. 4-5. Zie ook Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 7. 
1243 Vgl. Nehmelman 2000a, p. 164. 
1244 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 13; Handelingen II 1997/98, p. 6198. 
1245 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 2. 
1246 In de Nota naar aanleiding van het Verslag was de vereiste openbaarheid dan ook terecht afgezwakt tot 

de gewenste openbaarheid. Zie Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 5, p. 3. 
1247 Handelingen II 1997/98, p. 6176. 
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heid hebben om sponsorbijdragen aan te nemen en dat het aan hun eigen discretie 

wordt overgelaten of daarvan iets in de openbaarheid komt. Natuurlijk moeten de 
inkomsten uit sponsoring wel op enigerlei wijze worden vermeld in het financiële 
jaarverslag dat de politieke partij als vereniging gehouden is op te stellen, maar daar-

bij gaat het uitsluitend om het afleggen van verantwoording aan de leden, en niet aan 
de samenleving als geheel. Bovendien vereist het verenigingsrecht niet dat de spon-
sorinkomsten onder een bepaalde post worden opgevoerd of dat de naam van de 
sponsor bekend gemaakt wordt. In theorie is het mogelijk dat sponsorbijdragen 

onder een post ‘overige inkomsten’ worden opgevoerd. 
 
V.4.8  Evaluatie van artikel 18 Wspp 

 
Ten opzichte van het convenant van 1995 is artikel 18 Wspp in zekere zin als een 
verbetering te beschouwen. De openbaarmakingsverplichting is nu immers in de 
wet vastgelegd en overtreding van het artikel is dus onrechtmatig. Van een inhoude-

lijke verbetering is echter geen sprake. De regeling van artikel 18 Wspp heeft dan 
ook terecht de nodige kritiek opgeroepen, met name van Nehmelman, die op de 
diverse zwakke punten gewezen heeft.1248 Enkele van deze zwakke punten zijn in 
het voorafgaande reeds genoemd, maar omwille van de overzichtelijkheid kan het 

geen kwaad ze hier nog eens puntsgewijs te noemen. 
 
In de eerste plaats ontbreekt in het artikel een definitie van het begrip ‘gift’. Dat 

maakt dat iedere politieke partij zelf dient te beslissen welke financiële bijdragen als 
giften moeten worden aangemerkt en welke niet. Dat schept verwarring en bemoei-
lijkt de vergelijking tussen partijen: wat voor de ene partij een gift is, is dat voor de 
andere wellicht niet. Bovendien blijkt uit enkele door mij bestudeerde financiële 

verslagen dat daarin lang niet altijd een post ‘giften’ voorkomt. Om enige voorbeel-
den te geven: de SP vermeldde in haar financiële jaarverslagen van 2005 en 2006 een 
post ‘contributies en donaties’. Zijn ‘donaties’ giften in de zin van de wet? En zo ja, 

welk deel van het bedrag bestaat dan uit contributies en welk deel uit giften? De staat 
van baten en lasten 2006 in het jaarverslag van de PvdA kent ook geen post ‘giften’, 
wel een post ‘donateursactie ledenwerving’ en een post ‘diverse baten’. Onder die 
laatste post wordt – en dat is zeer te prijzen want het gaat aanzienlijk verder dan de 

wet vereist – een overzicht gegeven van alle giften van 500 euro of meer die de partij 
in 2006 heeft ontvangen met de naam van de gever en de hoogte van de gift. In dit 
overzicht vindt men een bedrag van € 41.549 aan giften van particulieren, maar 
onduidelijk is waar het overzicht precies bij hoort. Het is zelfs niet duidelijk of het 

overzicht wel bij de post ‘diverse baten’ behoort. Het overzicht is in elk geval niet het 

                                                 
1248 Nehmelman 2000a, p. 167-171; Nehmelman 2000b, p. 268-269. Het hierna volgende is onder meer 

op Nehmelmans artikelen gebaseerd. 
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door artikel 18 lid 3 Wspp vereiste totaaloverzicht van giften anders dan contribu-

ties, want giften van minder dan 500 euro worden niet vermeld.1249  
De jaarrekening 2006 van D66 is eveneens verwarrend. Die kent een post “di-

verse donaties en schenkingen”, maar ook een post “schenkingen” daar direct onder. 

Daarnaast is er nog een post “opbrengsten t.b.v. verkiezingsfonds” waarvan ik ver-
moed dat het ook op zijn minst ten dele om giften in de zin van artikel 18 Wspp gaat. 
Het financiële verslag over 2006 van de VVD scoort nog het best. Onder de post 
‘overige baten’ wordt een vrij uitgebreid overzicht gegeven van giften van VVD-

leden, stichtingen, fondsen en BV’s. Bij de giften van rechtspersonen wordt ook 
netjes artikel 18 lid 1 Wspp in acht genomen en worden de naam de van rechtsper-
soon, de hoogte van het bedrag en de datum van de gift vermeld. Ook hier wordt 

echter geen totaaloverzicht van giften als bedoeld in artikel 18 lid 3 Wspp gegeven. 
 Nu kan men zich natuurlijk op het standpunt stellen dat de politieke partijen op 
dit punt gewoon de wet niet (voldoende) naleven. Wettelijk bezien zou in elk finan-
cieel verslag een overzicht van alle giften zoals vereist door artikel 18 lid 3 Wspp en 

vervolgens een overzicht van alle giften van € 4 537,80 of meer van rechtspersonen 
(dan wel een verklaring dat zulke giften niet ontvangen zijn) moeten worden gege-
ven. Dat kan mijns inziens echter alleen als voor de politieke partijen ook duidelijk is 
wanneer van een ‘gift’ sprake is. De wetgever dient dan ook een definitie van dit 

begrip in de wet op te nemen, en het liefst ook definities van andere private inkom-
stenbronnen, zoals contributies en afdrachten van politieke functionarissen. Het 
lijkt mij zelfs een goed idee als de Wet subsidiëring politieke partijen de posten gaat 

opsommen die in de financiële verslagen moeten worden opgenomen. Dat vergroot 
de leesbaarheid van de financiële verslagen en bevordert de mogelijkheden om poli-
tieke partijen met elkaar te vergelijken. We komen op dit idee later terug. 
 

Een tweede tekortkoming is dat artikel 18 niet op sponsorbijdragen ziet, terwijl 
openbaarmaking van deze inkomsten evenzeer gewenst is. Immers, de grens tussen 
giften en sponsorbijdragen is vloeiend (zie hiervoor) en juist het feit dat bij sponso-

ring door de politieke partij een tegenprestatie wordt geleverd, maakt dat openbaar-
heid eigenlijk een must is, zowel voor wat betreft het verstrekte bedrag en de sponsor 
als voor wat betreft de te leveren prestatie. Er zijn overigens nog wel meer financiële 
bijdragen van derden te noemen die het risico van belangverstrengelingen in zich 

bergen en over de wenselijkheid waarvan op zijn minst gediscussieerd kan worden. 
Nehmelman noemt in dit verband de inkomsten die sommige partijen uit aandelen 
verwerven.1250 Het is volgens hem niet ondenkbaar dat een politieke partij door 

                                                 
1249 Daar de PvdA op grond van haar statuten geen giften van rechtspersonen accepteert, ontbreekt ui-

teraard ook een overzicht van giften afkomstig anders dan van natuurlijke personen, zoals bedoeld in 
artikel 18 lid 1 Wspp. 

1250 Nehmelman 2000a, p. 170. De auteur wijst op het aandelenpakket van de PvdA, dat ten tijde van het 
schrijven van zijn artikel een waarde van ruim één miljoen gulden vertegenwoordigde. Zie ook effec-
tenportefeuille van de Stichting Fonds Wetenschappelijk Instituut CDA, die per 31 december 2006 
een waarde van € 3.812.837 vertegenwoordigde (Jaarrekeningen 2006, p. 69-70). 
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middel van een wijziging van het overheidsbeleid een gunstiger klimaat wil schep-

pen voor de bedrijven waarin zij kapitaal heeft belegd. In het voorafgaande is reeds 
gesteld dat artikel 18 vermoedelijk ook geen betrekking heeft op giften in natura. 
Ook deze zouden echter beter wel onder het artikel gebracht kunnen worden.  

 
In de derde plaats hoeven giften van natuurlijke personen op grond van artikel 18 
Wspp niet openbaar gemaakt te worden. Dat maakt het mogelijk dat bedrijven en 
organisaties giften via hun bestuursleden of werknemers als natuurlijke personen 

laten lopen, waardoor de openbaarmakingsverplichting niet geldt. Stromancon-
structies, waarmee de werkelijke donateur (zijnde de rechtspersoon) buiten de 
openbaarheid gehouden kan worden, zijn dus niet uitgesloten. Overigens kunnen 

uiteraard ook bij giften van natuurlijke personen zelf, waarbij geen rechtspersonen 
betrokken zijn, situaties van ongewenste belangenverstrengeling en beïnvloeding 
ontstaan. Men denke bijvoorbeeld aan giften van natuurlijke personen die min of 
meer met een rechtspersoon vereenzelvigd kunnen worden omdat zij de drijvende 

kracht daarachter zijn. Men kan betogen dat dit bij de vastgoedondernemers Maas 
en Thunessen, belangrijke geldschieters van wijlen de LPF, het geval was. Verder is 
het best denkbaar dat een ‘gewone’ natuurlijke persoon met een gift zijn eigen be-
lang beoogt te dienen. Men denke aan een bijdrage aan de lokale afdeling van een 

politieke partij in de hoop dat deze partij haar invloed aanwendt om het plaatselijke 
college ervan te overtuigen dat de door de gulle gever aangevraagde bouwvergun-
ning toch echt verleend moet worden. Tenslotte zou een donateur-partijlid een gift 

aan zijn eigen partij kunnen doen met als oogmerk daar zelf beter van te worden: 
‘wie betaalt, bepaalt’ kan immers ook binnen een politieke partij van toepassing zijn. 
Al met al zijn er dus voldoende redenen om ook tot een openbaarmakingsverplich-
ting voor (bepaalde) giften van natuurlijke personen te komen. 

 
De conclusie op grond van de eerste drie bezwaren tegen het huidige artikel 18 
Wspp kan dus de volgende zijn. In plaats van het begrip ‘gift’ zou het artikel beter de 

term ‘op geld waardeerbare bijdrage van een derde of van een lid van de partij anders 
dan in de vorm van een contributie of een afdracht van een politieke functionaris’ 
kunnen gebruiken. Het klinkt wat ingewikkeld, maar met deze formulering is in elk 
geval verzekerd dat alle op geld waardeerbare bijdragen van derden (particulieren of 

rechtspersonen) op het moment dat zij het door de wet gestelde grensbedrag over-
schrijden de openbaarheid bereiken (of althans: moeten bereiken). De openbaarma-
kingsverplichting behoort evenwel niet beperkt te worden tot bijdragen van derden. 
Ook de financiële bijdragen van partijleden anders dan in de vorm van contributies 

en afdrachten moeten openbaar gemaakt worden. Ook hier bestaat immers de mo-
gelijkheid dat iemand zijn persoonlijke belang wil dienen door in zijn eigen politieke 
partij te investeren. Contributies, afdrachten van politieke functionarissen en giften 

zouden in elk financieel verslag verplichte categorieën moeten zijn. Tenslotte zou 
artikel 18 Wspp moeten bepalen dat, voorzover tegenover de financiële bijdrage een 
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tegenprestatie staat, ook de aard en inhoud van deze tegenprestatie openbaar ge-

maakt moeten worden. 
 
In de vierde plaats ontbreekt in het artikel een sanctiebepaling. Wordt onvoldoende 

financiële verantwoording afgelegd, dan heeft dat voor de politieke partijen dus geen 
gevolgen. Dat is niet goed. Als mogelijke sanctie kan – naast een ‘gewone’ boete – 
gedacht worden aan een korting op de subsidie voor het volgende kalenderjaar of de 
verplichting reeds uitgekeerde voorschotten terug te betalen, eventueel vermenig-

vuldigd met een factor 2 of 3 om de strafwaardigheid van de gepleegde overtreding 
te benadrukken.1251 In het huidige artikel 18 Wspp is op geen enkele wijze een relatie 
gelegd tussen de subsidiëring enerzijds en het openbaar maken van giften ander-

zijds. Daardoor is ook niet duidelijk wat de plaats is van artikel 18 in een wet die de 
subsidiëring van politieke partijen betreft. Wanneer niet-naleving van de openbaar-
makingsplicht consequenties heeft voor de uit te keren subsidies, is die plaats echter 
goed te verdedigen.  

 
In de vijfde plaats bepaalt artikel 18 Wspp dat alleen giften van € 4.537,80 of meer 
openbaar gemaakt moeten worden. Dat bedrag zou flink naar beneden bijgesteld 
moeten worden, daar ook bij lagere bedragen nog van ongewenste beïnvloeding 

sprake kan zijn, zeker wanneer het gaat om giften aan lokale en regionale afdelingen 
van partijen. Hoe hoog het bedrag precies zou moeten zijn, is natuurlijk moeilijk aan 
de hand van objectieve maatstaven vast te stellen. Niettemin lijkt mij een bedrag 

tussen de € 500,- en € 1000,- goed verdedigbaar. De PvdA kent een interne richtlijn 
die voorschrijft dat giften boven de 500 euro openbaar gemaakt worden1252, terwijl 
het nooit ingediende wetsvoorstel Openbaarheid giften aan politieke groeperingen 
zelfs uitging van een grens van 500 gulden. In de literatuur is wel voorgesteld dat 

iedere gift, ongeacht de hoogte van het bedrag, openbaar gemaakt moet worden1253, 
maar dat gaat mij net te ver. Bij het opstellen van regels over openbaarheid van giften 
aan politieke partijen moet een afweging gemaakt worden tussen enerzijds de priva-

cy van de donateur (een grondrecht!), zeker wanneer de openbaarmakingsverplich-
ting óók voor giften van natuurlijke personen gaat gelden1254, en anderzijds het be-
lang van transparantie, opdat de kiezer kennis kan nemen van de inkomstenbronnen 

                                                 
1251 Zie in dit verband tevens richtlijn 13 van de Commissie van Venetië: ‘Any irregularity in the financing 

of a political party shall entail sanctions proportionate to the severity of the offence that may consist of 
the loss of all or part of public financing for the following year.’ Zie ook onderdeel E van Aanbeveling 
1516 (2001) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa: ‘In the case of a violation of 
the legislation, political parties should be subject to meaningful sanctions, including the partial or total 
loss or mandatory reimbursement of state contributions and the imposition of fines.’ 

1252 Gebaseerd op artikel 8 lid 1 van de Statuten: “Afhankelijk van de hoogte van de in sub b bedoelde 
geldmiddelen [= donaties en schenkingen van natuurlijke personen, LD] kan het partijbestuur beslui-
ten tot publicatie van de naam van de donateur of schenker.” 

1253 Nehmelman is daar voorstander van. Zie Nehmelman 2000a, p. 168. 
1254 Van der Pot 2006, p. 261 merkt op dat verschillend wordt gedacht over het privacyrecht van rechts-

personen. Zelfs als gelding van dit grondrecht voor rechtspersonen wordt aangenomen, hoeft de be-
scherming nog niet van hetzelfde niveau te zijn als voor natuurlijke personen. 
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van de politieke partijen en daar een oordeel over kan vormen. Die afweging kan er 

voor wat betreft giften van natuurlijke personen in mijn optiek nooit toe leiden dat 
het recht op privacy altijd het minst zwaar weegt. Bij bepaalde bedragen is de kans 
op ongewenste belangenverstrengeling of beïnvloeding zo gering, dat verplichte 

openbaarmaking van de identiteit van de gever niet proportioneel geacht kan wor-
den en wellicht zelfs in strijd is met artikel 10 Grondwet en/of artikel 8 EVRM. 
Waar de grens precies ligt, is in zekere zin nattevingerwerk. De wetgever zal hier 
knopen moeten doorhakken.1255 

 
In de zesde plaats kunnen rechtspersonen ingevolge het tweede lid van artikel 18 
Wspp (in ieder geval gedeeltelijk) anoniem blijven. Dat tweede lid bepaalt immers 

dat als de rechtspersoon die een gift heeft gedaan bezwaar heeft gemaakt tegen ver-
melding van zijn naam, deze vermelding achterwege kan blijven en kan worden 
volstaan met een omschrijving van de categorie van instellingen of organisaties 
waartoe de gever behoort. Van deze mogelijkheid wordt in elk geval gebruik ge-

maakt door het CDA en de SGP.1256 De mogelijkheid voor rechtspersonen om ano-
niem te blijven druist regelrecht tegen de doelstelling van artikel 18 Wspp in. Het 
artikel beoogt enerzijds openbaarheid te bevorderen, maar ondermijnt anderzijds 
dat doel weer door anonimiteit aan te bieden. De tweede volzin van artikel 18 lid 2 

Wspp dient mijns inziens dan ook geschrapt te worden. 
 
De zevende kanttekening betreft het feit dat artikel 18 Wspp alleen betrekking heeft 

op giften aan landelijk opererende politieke partijen en hun regionale en lokale afde-
lingen.1257 Het artikel heeft geen betrekking op regionale en lokale politieke partijen. 
Of het wel ziet op nog niet in het parlement vertegenwoordigde, maar wel landelijk 
opererende partijen, is zeer twijfelachtig. Men kan door middel van een grammatica-

le interpretatie van artikel 18 Wspp nog wel verdedigen dat ook nieuwe landelijke 
politieke partijen onder het artikel vallen. De openbaarmakingsverplichting geldt 
immers voor een ‘politieke partij’ en daaronder wordt ingevolge artikel 1 sub b 

Wspp verstaan ‘een vereniging waarvan de aanduiding op grond van artikel G 1 van 
de Kieswet is geregistreerd in het register van aanduidingen’. Men kan dus stellen 
dat de verplichting tot openbaarmaking ontstaat op het moment dat een politieke 
partij haar naamsaanduiding registreert ingevolge artikel G 1 Kieswet.1258  

Het is echter de vraag of deze interpretatie wel strookt met de bedoelingen van 
de wetgever. Hoewel de reikwijdte ratione personae van artikel 18 geen onderwerp 

                                                 
1255 Met betrekking tot giften die niet boven het door de wet gestelde grensbedrag uitkomen, zouden 

politieke partijen eventueel zelf interne openbaarmakingsregelingen kunnen vaststellen. 
1256 Zie voor wat betreft het CDA De Pers 15 oktober 2007, p. 3. Het financiële jaarverslag 2006 van de 

SGP vermeldt dat twee giften van ‘een bedrijf uit de ICT-sector’ ontvangen zijn. 
1257 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 6, p. 4. 
1258 Artikel G 1 Kieswet betreft de registratie van een naamsaanduiding met het oog op de Tweede-

Kamerverkiezingen. Partijen die hun naamsaanduiding alleen met het oog op de verkiezingen voor 
provinciale staten of de gemeenteraad laten registreren (zie artikel G 2 en G3 Kieswet) vallen dus in 
elk geval niet onder artikel 18 Wspp. 
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van debat is geweest ten tijde van de totstandkoming van de Wet subsidiëring poli-

tieke partijen, blijkt uit latere parlementaire stukken dat de regering zich op het 
standpunt stelt dat in artikel 18 enkel gesubsidieerde politieke partijen bedoeld 
zijn.1259 Dat standpunt lijkt mij juist. Nu nieuwe politieke partijen momenteel niet 

voor subsidiëring in aanmerking komen lijkt het nogal vreemd om de openbaarma-
kingsverplichting in de Wet subsidiëring politieke partijen ook voor hen te laten gel-
den. Bovendien bepaalt artikel 18 Wspp dat de openbaarmaking in ieder geval dient 
te geschieden in het financieel verslag. Daarmee kan wetstechnisch bezien alleen 

maar gedoeld worden op het financieel verslag als bedoeld in de artikelen 10 en 11 
Wspp, dat wil zeggen op het financieel verslag dat bij de aanvraag tot vaststelling van 
de subsidie moet worden overgelegd. Niet-gesubsidieerde partijen dienen uiteraard 

niet zo’n aanvraag in, dus zijn ook niet verplicht een financieel verslag naar het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken op te sturen. Bij mijn weten ontvangt het ministe-
rie dan ook geen financiële verslagen van partijen als Duurzaam Nederland, de 
Groen Vrij Internet Partij, Nieuw Rechts en Tamara’s Open Partij, en al evenmin 

van de wel in de Tweede Kamer vertegenwoordigde, maar niet-gesubsidieerde Partij 
voor de Vrijheid. 

We moeten dus aannemen dat (nog) niet in de Tweede of de Eerste Kamer verte-
genwoordigde politieke partijen niet door artikel 18 Wspp bestreken worden, ter-

wijl men zou kunnen stellen dat juist bij deze politieke partijen de behoefte aan en 
afhankelijkheid van financiële bijdragen van particuliere derden groot is en het risico 
van ongewenste belangenverstrengeling en beïnvloeding dus des te meer op de loer 

ligt. Men denke in dit verband aan de hiervoor beschreven affaires rondom Leefbaar 
Nederland en de LPF, en in mindere mate de Partij voor de Vrijheid en de Partij voor 
de Dieren. Ook de plannen van Rita Verdonks Trots op Nederland geven aanleiding 
tot waakzaamheid. Het lijkt mij dan ook wenselijk ook voor deze partijen een open-

baarmakingsverplichting in het leven te roepen. Deze verplichting zou dan inder-
daad het beste kunnen gelden vanaf het moment van registratie van de naamsaan-
duiding, omdat daarmee de intentie om deel te nemen aan de Tweede-Kamerver-

kiezingen duidelijk wordt. In het slothoofdstuk zal op dit onderwerp nog worden 
teruggekomen. 
 
In de achtste plaats moet erop gewezen worden dat giften aan instellingen en organi-

saties die aan de politieke partijen gelieerd zijn, momenteel niet onder artikel 18 
Wspp vallen. Dergelijke instellingen en organisaties staan echter wel zeer dicht bij de 
politieke partijen, zowel inhoudelijk als qua financiën. Daardoor bestaat het risico 
dat giften aan politieke partijen via de ‘sluis’ van een gelieerde instelling of organisa-

tie gedaan zullen worden. De donateur schenkt dan bijvoorbeeld een groot bedrag 
aan het vormingsinstituut van een politieke partij en dit instituut boekt vervolgens 
(een deel van) dit bedrag over naar de politieke partij. De politieke partij moet ver-

                                                 
1259 Zie Handelingen II 2001/02, p. 3098-3099 en 3105. Zie ook Aanhangsel Handelingen II 2001/02, nr. 

1529 en Aanhangsel Handelingen II 2002/03, nr. 34. 
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volgens weliswaar deze gift openbaar maken, maar zal dan enkel vermelden dat de 

gift afkomstig is van het gelieerde instituut, wat immers formeel ook zo is, waardoor 
de werkelijke gever buiten de openbaarheid blijft. Een ander en wellicht nog veel 
beter voorbeeld van deze constructie was te vinden bij Leefbaar Nederland, dat zoals 

hiervoor reeds vermeld giften ontving via de Stichting Vrienden van Leefbaar Ne-
derland.1260 Ook de LPF en de Partij voor de Vrijheid kenden dergelijke ‘ondersteu-
ningsstichtingen’. De Stichting Vrienden van Rita Verdonk probeert voor de politie-
ke beweging Trots op Nederland 10 miljoen euro aan giften binnen te halen. 

Hoewel ik geen aanwijzingen heb dat van bovengenoemde constructies in Ne-
derland op grote schaal misbruik wordt gemaakt, is het wel duidelijk dat zij aan popu-
lariteit winnen. Mijns inziens is het dan ook wenselijk de openbaarmakingsverplich-

ting ook te laten gelden voor gelieerde instellingen en organisaties. De verplichting 
zou in elk geval óók moeten gelden voor die instellingen en organisaties die in de 
Wet subsidiëring politieke partijen zelf genoemd worden. Het betreft hier dus de 
politiek-wetenschappelijk instituten en de politieke jongerenorganisaties.1261 Hier-

aan zouden de instituten voor politieke vorming en scholing en vooral de ad hoc 
opgerichte ondersteunings- en ‘vrienden van’ stichtingen die zich bezighouden met 
fundraising voor de verkiezingen nog kunnen worden toegevoegd. We komen hier-
op in hoofdstuk VII nog terug.  

 
Tenslotte bepaalt artikel 18 lid 1 Wspp dat de openbaarmaking van de gift ‘in ieder 
geval geschiedt door vermelding in het financieel verslag van de politieke partij’. Het 

is maar de vraag of op deze wijze verzekerd is dat de kiezer kennis kan nemen van 
het overzicht van giften en gevers. Er zullen immers maar weinig kiezers zijn die de 
financiële verslagen van politieke partijen lezen. Daar komt nog bij dat deze versla-
gen zélf op grond van de wet niet openbaar gemaakt hoeven te worden en politieke 

partijen ook niet verplicht zijn de giften op een andere, meer doeltreffende wijze 
openbaar te maken. ‘In ieder geval’ geeft weliswaar aan dat bovenop de publicatie in 
het financiële verslag ook andere vormen van publicatie geoorloofd zijn, doch het is 

geheel aan de partijen zelf overgelaten of zij daartoe overgaan. De kiezer die geïnte-
resseerd is in de geldschieters van een partij is dus afhankelijk van de welwillendheid 
van die politieke partij om de gevraagde informatie te verstrekken. Weliswaar zijn 
financiële jaarverslagen vaak (maar niet altijd) op de websites van de partijen te vin-

den en bestaat er over het algemeen bij de partijen een bereidheid om de verslagen 
beschikbaar te stellen, maar dit alles vergt wel een hoop zoekwerk en gecommuni-
ceer en bovendien zullen de gevonden verslagen vaak helemaal doorgespit moeten 
worden om de giften te vinden. Soms zijn partijen zo behulpzaam een eenvoudig 

                                                 
1260 Leefbaar Nederland was overigens mijns inziens niet verplicht tot openbaarmaking van giften, nu 

artikel 18 Wspp enkel op gesubsidieerde politieke partijen ziet en Leefbaar Nederland nog niet over 
een vertegenwoordiging in het parlement beschikte. 

1261 De financiële jaarverslagen van de politieke partijen bevatten vaak ook de jaarrekeningen van deze 
gelieerde organisaties. 
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overzicht van ontvangen giften te geven, maar dit is lang niet altijd het geval.1262 

Omdat de wet ook nog eens geen duidelijke definitie geeft van het begrip ‘gift’ kan 
tenslotte van partij tot partij verschillen wat daaronder moet worden verstaan. En 
dat bemoeilijkt de vergelijking tussen partijen weer, zoals hiervoor reeds werd ge-

steld. 
 Natuurlijk kan de kiezer ook proberen de informatie van de overheid, in dit geval 
het ministerie van Binnenlandse Zaken te verkrijgen. De Wet openbaarheid van 
bestuur lijkt mij onverkort van toepassing. Dit is echter een zeer omslachtige weg. In 

mei 2006 deed ik een Wob-verzoek, waarop pas na 8 maanden en vele reminders 
beslist werd.1263 En toen had ik wegens ‘een capaciteitsprobleem’ bij het ministerie 
nog maar een fractie van de gevraagde informatie. Als men informatie over giften 

aan partijen vooral met het oog op de naderende verkiezingen wil ontvangen, dan is 
een Wob-verzoek dus helemaal een heilloze weg. Daarmee is ook meteen het laatste 
probleem met het huidige artikel 18 Wspp gegeven: het artikel bevat geen speciale 
procedure voor openbaarmaking van giften die in de aanloop naar de verkiezingen 

zijn ontvangen. Dit is bijzonder bezwaarlijk, want juist dán moet de kiezer kennis 
kunnen nemen van deze giften om er bij het uitbrengen van zijn stem rekening mee 
te kunnen houden. 

In de literatuur is wel verdedigd dat verplichte openbaarmaking in een medium 

als de Staatscourant een geschikt alternatief zou zijn om de inzichtelijkheid van in-
komsten uit giften te vergroten.1264 Daar plaats ik echter vraagtekens bij. Weliswaar 
is de Staatscourant – in tegenstelling tot het financiële verslag van een partij – een 

openbaar medium, maar ik heb niet het idee dat het percentage kiezers dat zich ver-
diept in de Staatscourant nu zoveel groter is dan het percentage dat de financiële 

                                                 
1262 Het financiële verslag van GroenLinks over het jaar 2005 voldeed mijns inziens volledig aan artikel 18 

Wspp. Het bevatte eerst de mededeling dat in 2005 een bedrag van € 344.235 aan giften werd ontvan-
gen, en vervolgens het bericht dat geen giften van € 4.537.80 of hoger van rechtspersonen waren ont-
vangen. Hiermee zijn artikel 18 lid 3 (totaaloverzicht) en lid 1 (giften van rechtspersonen) Wspp keu-
rig nageleefd. Het merkwaardige is echter dat dit financiële verslag, dat mij ter beschikking was gesteld 
door het ministerie, nogal afweek van het verslag dat de partij mij zelf toestuurde. Het eerstgenoemde 
verslag leek speciaal met het oog op de subsidieverlening te zijn vastgesteld. GroenLinks is de enige 
partij waarbij ik een dergelijk verslag heb aangetroffen. Uit de verslagen over 2005 bleek voorts dat al-
leen de VVD en de LPF giften als bedoeld in artikel 18 lid 1 Wspp hebben ontvangen. De VVD ontving 
een gift van € 60.000 van de Godefridus van Heesstichting, terwijl de Stichting voor Oeconomische 
Politiek voor € 24.538 bijdroeg. Bij de LPF bestonden de giften uit kwijtgescholden rente door Vast-
goed 's Gravenhage B.V. (€ 32.500) en Metterwoon Vastgoed B.V. (€ 20.000). 

1263 Ik heb op 18 mei 2006 de financiële verslagen opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Na lange tijd niets gehoord te hebben, heb ik op 7 juli 2006 een reminder verstuurd. Vervolgens heb ik 
een brief d.d. 2 augustus 2006 ontvangen waarin melding werd gemaakt van verlenging van de beslis-
termijn. Op 12 september 2006 kreeg ik een nader bericht: een besluit zou spoedig genomen worden. 
Op 30 november 2006 heb ik weer een reminder verstuurd. Op 23 januari 2007 heb ik dan eindelijk 
per e-mail een antwoord gehad waarin slechts een fractie van de gevraagde informatie werd verstrekt. 
Toen heb ik de partijen zelf maar aangeschreven. Begin 2008 heb ik weer contact gezocht met het mi-
nisterie om enige ontbrekende informatie te verkrijgen. Die werd mij toen gelukkig vrij snel ter hand 
gesteld. 

1264 Nehmelman 2000a, p. 168. 
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verslagen van de partijen leest. Verplichte publicatie op de website van de politieke 

partij lijkt mij beter, te meer daar alle politieke partijen thans over een dergelijke 
webpagina beschikken en deze pagina’s voor bijna iedereen toegankelijk zijn, hetzij 
thuis, hetzij in openbare gebouwen zoals bibliotheken. Wanneer op de welkomstpa-

gina duidelijke verwijzingen worden opgenomen naar de relevante stukken (‘click 
hier voor het giftenoverzicht’), kan de kiezer zich een goed inzicht vormen van de 
giftenstroom naar de desbetreffende politieke partij. Zijn oordeel daarover kan dan 
tot uitdrukking komen in zijn stem bij de eerstvolgende verkiezingen. Juist met het 

oog op dat laatste is het van groot belang dat alle relevante informatie ruim voor de 
verkiezingen beschikbaar is.1265 Wordt niet gekozen voor publicatie op de website 
van de politieke partijen, dan kan overigens ook publicatie op de website van een 

onafhankelijk toezichthoudend orgaan een goed alternatief zijn. Idealiter is de in-
formatie zowel dáár, als op de websites van de politieke partijen, als op de website 
van Binnenlandse Zaken te vinden. 
 

Al met al is er dus wel het nodige op artikel 18 Wspp aan te merken. In het licht van 
het transparantiebeginsel scoort het een zware onvoldoende. Het verbaast dan ook 
niet dat de discussie over het artikel na de totstandkoming van de Wet subsidiëring 
politieke partijen in 1999 is voortgezet, overigens zonder dat dat heeft geleid tot 

wetswijzigingen. Gepraat en geschreven is er echter veel. Daarover handelen de 
volgende subparagrafen. 
 

V.4.9  Ontwikkelingen kort na de Wet subsidiëring politieke partijen 
 
In het voorafgaande is reeds melding gemaakt van opmerkingen van de voorzitter 
van de VVD eind 1999 die erop neerkwamen dat de partij zich bij de eerstvolgende 

Tweede-Kamerverkiezingen op grote schaal wilde laten sponsoren door het be-
drijfsleven. Deze opmerkingen veroorzaakten nogal wat commotie en leidden er 
zelfs toe dat de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks voorbereidingen trof voor 

het aanhangig maken van een wetsvoorstel dat sponsoring zou moeten verbieden. 
Het werd echter al gauw duidelijk dat voor een dergelijk voorstel geen meerderheid 
in de Tweede Kamer zou kunnen worden gevonden. Uiteindelijk is dan ook geen 
voorstel aanhangig gemaakt en is artikel 18 Wspp gebleven zoals het was.1266 

 
Vervolgens was de regering weer aan zet. In de eerder genoemde notitie van 25 sep-
tember 2000 over de financiering van politieke partijen1267 ging minister De Vries 
van Binnenlandse Zaken (PvdA) ook in op de problematiek van giften aan en spon-

soring van politieke partijen. De minister benadrukte dat grote terughoudendheid 
geboden was als het ging om het stellen van voorschriften betreffende het functione-
ren van politieke partijen. Politieke partijen waren zelf primair verantwoordelijk 

                                                 
1265 Vgl. de opmerkingen van Koole in NRC Handelsblad 27 januari 2000, p. 32. 
1266 Nehmelman 2000a, p. 169-170. 
1267 Zie voor deze notitie paragraaf III.5.1. 
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voor hun handelen, waarop zij door de samenleving en door de kiezer konden wor-

den aangesproken. Dat nam echter volgens de bewindsman niet weg dat regels ge-
steld konden en moesten worden wanneer deze nodig waren in het belang van de 
democratische rechtsstaat.  

Vervolgens richtte de minister zich specifiek op het fenomeen van de sponso-
ring. Deze vorm van partijfinanciering was zijns inziens niet zonder risico, aange-
zien belangenverstrengelingen of in elk geval de schijn daarvan op de loer lagen. 
Sponsoring kon een afhankelijkheidsrelatie creëren, inclusief ontoelaatbare inhou-

delijke bemoeienis van de sponsor met het handelen van de politieke partij. Het 
gevaar van afhankelijkheid en inhoudelijke bemoeienis was weliswaar ook bij over-
heidssubsidiëring aanwezig, maar toch veel minder dan bij sponsoring. De over-

heidssubsidiëring vond immers plaats op grond van objectieve wettelijke criteria, 
waarbij de ‘kleur’ van de politieke partij geen enkele rol speelde. Bij sponsoring was 
dat uiteraard anders. Sommige politieke partijen zijn interessant voor een sponsor, 
andere niet, aldus de bewindsman.1268 

Terecht concludeerde de minister dat het belang van het onderwerp van giften 
aan en sponsoring van politieke partijen wettelijke regeling vereiste.1269 Daarbij 
stelde hij allereerst de vraag aan de orde of een verbod op partijsponsoring mogelijk 
en wenselijk was. Volgens de minister was bij een wettelijk verbod op partijsponso-

ring het grondrecht op vrijheid van vereniging in het geding. Dit grondrecht be-
schermde onder meer de vrijheid om verenigingsactiviteiten te ontplooien en be-
helsde mede het recht om de daarvoor benodigde gelden te verwerven. Een verbod 

op sponsoring kwam dus neer op een beperking van dat recht en daarmee op een 
beperking van de verenigingvrijheid zoals deze werd gewaarborgd door onder meer 
artikel 8 Grondwet en artikel 11 EVRM. De minister was evenwel van mening dat 
genoemde artikelen een wettelijk verbod op bepaalde vormen van inkomstenver-

werving door politieke partijen niet uitsloten. Een verbod zou ‘gezien de positie van 
politieke partijen gesteld kunnen worden in het belang van de openbare orde met 
het oog op het waarborgen van de randvoorwaarden voor de democratische besluit-

vorming’.1270  
Een verbod op partijsponsoring was dus juridisch mogelijk. De minister was ech-

ter van mening dat een dergelijk verbod niet wenselijk was. Weliswaar was waak-
zaamheid geboden ten aanzien van de wijze waarop politieke partijen hun inkom-

sten verworven, maar tegelijkertijd moest de overheid de uiterste terughoudendheid 
betrachten. Volgens de minister dienden er zeer zwaarwegende redenen aangevoerd 
te worden om een inmenging in de activiteiten van politieke partijen te rechtvaardi-
gen, zeker wanneer die inmenging een verbod op bepaalde activiteiten betrof. Ver-

boden achtte de minister vooralsnog te vergaande maatregelen.1271 

                                                 
1268 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 8. 
1269 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 9. 
1270 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 9-10. 
1271 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 10. 
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 Voor minder vergaande maatregelen, bestaande in een aanscherping van artikel 

18 Wspp, was de minister wel te porren. De minister deed op dit punt een reeks 
interessante voorstellen. Zo stelde hij voor het bedrag dat openbaar gemaakt moet 
worden te verlagen, een openbaarmakingsverplichting voor alle giften, dus ook voor 

giften van natuurlijke personen, te introduceren, de openbaarmakingsverplichting 
tot financiële bijdragen van derden in brede zin uit te breiden, sancties in te voeren 
en de mogelijkheid om anoniem te blijven te schrappen. Verder was een grotere 
toegankelijkheid van de informatie over de inkomsten van politieke partijen ge-

wenst. De minister was van plan daarover jaarlijks informatie op te vragen bij de 
politieke partijen en die informatie vervolgens te betrekken bij de jaarlijkse rappor-
tages over de subsidiëring van politieke partijen (artikel 17 Wspp). Tenslotte zou de 

reikwijdte van de openbaarmakingsverplichting moeten worden verbreed. De mi-
nister was van mening dat politieke partijen er zorg voor moesten dragen dat ook 
giften aan gelieerde instellingen en organisaties openbaar gemaakt zouden worden. 
Een bindende wettelijke regeling achtte hij echter vooralsnog niet goed denk-

baar.1272 
 
Al met al leverde de notitie van minister De Vries voldoende stof voor discussie op. 
In een algemeen overleg naar aanleiding van de notitie merkte de minister nog op 

dat hij niet alleen tegenstander was van een algeheel verbod op partijsponsoring 
(zoals hierboven besproken), maar dat het hem tevens vooralsnog niet goed moge-
lijk leek om maximumbedragen vast te stellen voor inkomsten uit sponsoring. De 

minister was bang dat politieke partijen allerhande ‘creatieve oplossingen’ zouden 
vinden om het partiële sponsoringsverbod te omzeilen. Het leek hem beter geen 
maximumbedragen vast te stellen en de nadruk te leggen op de openbaarheid van 
inkomsten verkregen uit giften en sponsoring, zodat de politieke partijen door de 

kiezer konden worden afgerekend op hun gedrag.1273 
 De opmerkingen van de minister kregen niet veel bijval in de Tweede Kamer. 
Integendeel, in de breed ondersteunde motie-Rehwinkel c.s. werd overwogen dat 

het aan banden leggen van sponsoring bij een toename van overheidssubsidiëring 
meer voor de hand lag. De regering werd daarom verzocht na te gaan hoe (en dus 
niet of) hiertoe ook in Nederland zou kunnen worden besloten.1274 Bij de stemming 
op 14 december 2000 stemde alleen de fractie van de VVD tegen de motie, wat gelet 

op de eerder genoemde sponsoringsplannen van deze partij weinig verrassend ge-
noemd mag worden.1275 
 

                                                 
1272 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 10-11. 
1273 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 5, p. 7-8. 
1274 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 3. Om een toename van de overheidssubsidiëring was gevraagd 

in een andere motie-Rehwinkel (Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 2). Deze is besproken in para-
graaf III.5.1. 

1275 Handelingen II 2000/01, p. 2993. 
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V.4.10  Eerste aanpassing van de Wet subsidiëring politieke partijen 

 
De eerste aanpassing van de Wet subsidiëring politieke partijen, die leidde tot de 
Wet verhoging subsidiebedragen van 30 mei 20021276, bracht geen wijzigingen in 

artikel 18 Wspp. Zoals de citeertitel van de wet al aangeeft, had zij uitsluitend be-
trekking op een verhoging van de in artikel 6 Wspp genoemde subsidiebedragen. 
Dat wil echter niet zeggen dat tijdens de parlementaire discussies geen enkele aan-
dacht is besteed aan regeling van het giften- en sponsoringsvraagstuk. Integendeel 

zelfs. De opkomst van het Leefbaar Nederland van Pim Fortuyn en de activiteiten 
van de aan deze partij verbonden Stichting Vrienden van Leefbaar Nederland waren 
regelmatig onderwerp van gesprek.1277 

 De regering had er bewust voor gekozen bij de eerste aanpassing van de wet geen 
wijzigingen in artikel 18 Wspp voor te stellen. Plannen voor een nadere regeling van 
de openbaarmaking van giften en sponsorbijdragen had zij wel, doch zij wenste deze 
pas te ontvouwen bij het aanbieden van de Notitie herijking Wet subsidiëring poli-

tieke partijen, oftewel de algehele evaluatie van de Wet subsidiëring politieke partij-
en die zij in het najaar van 2001 aan de politieke partijen wilde toezenden.1278 On-
danks enig aandringen vanuit het parlement heeft de regering haar standpunt niet 
gewijzigd, ook niet na alle berichten over het gebrek aan transparantie rondom de 

financiën van Leefbaar Nederland. De regering was – terecht – geen voorstander van 
gelegenheidswetgeving. Of zoals minister De Vries van Binnenlandse Zaken in de 
Tweede Kamer opmerkte: 

 
“Ik ben er mordicus tegen dat wij nu ad hoc en zonder voldoende te kunnen 
overzien wat dit betekent, de strekking van een wetsvoorstel gaan veranderen, 
omdat Leefbaar Nederland er aan komt.”1279 

 
Een verbod op sponsoring achtte de regering opnieuw een te vergaande maatregel, 
maar zij was wel bereid om conform de hiervoor besproken motie-Rehwinkel c.s. te 

onderzoeken of beperking van sponsoring en het aan banden leggen van verkie-
zingsuitgaven mogelijk en wenselijk waren. Interessant is dat zij in dat verband ex-
pliciet opmerkte dat de subsidieverhoging mede was ingegeven door de gedachte dat 
voldoende overheidssubsidie de behoefte van politieke partijen aan sponsorgelden 

zou kunnen verkleinen.1280 Deze opmerking is eens te meer een illustratie van de 
banden die er bestaan tussen de verschillende financieringsbronnen, die zich als het 
ware als communicerende vaten ten opzichte van elkaar verhouden. 
 

                                                 
1276 Stb. 2002, 308. Deze wet is besproken in paragraaf III.5.2. 
1277 Zie o.a. Handelingen II 2001/02, p. 3095, 3099, 3105, 3107 en 3109-3110. 
1278 Kamerstukken II 2000/01, 27 894, nr. 3, p. 2. De evaluatie is uiteindelijk pas op 23 april 2002 aan de 

Tweede Kamer aangeboden. 
1279 Handelingen II 2001/02, p. 3105. 
1280 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 5, p. 8. 
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In de Tweede Kamer toonde met name de fractie van de SP zich ongeduldig over het 

uitblijven van de aanscherping van artikel 18 Wspp. Het kamerlid Kant, in het voor-
gaande reeds enkele malen genoemd, had zelfs een amendement voorbereid dat niet 
alleen de inhoud van het wetsvoorstel, maar ook de beweegreden ervan beoogde te 

wijzigen. Het amendement had op zichzelf zeer goede bedoelingen: het beoogde de 
openbaarheid van giften aan politieke partijen via gelieerde instellingen en organisa-
ties te regelen. Het probleem met het amendement was echter dat het buitengewoon 
slecht geformuleerd was, zowel in zijn eerste als in zijn tweede uitvoering. 

 Aanvankelijk wilde het amendement bewerkstelligen dat een gift aan een politie-
ke partij, dan wel aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon werkzaam voor een poli-
tieke partij door de partij openbaar zou moeten worden gemaakt.1281 Het probleem 

met deze formulering was dat nu ook giften aan medewerkers van politieke partijen 
openbaar gemaakt moesten worden. Alle giften wel te verstaan, dus ook bijvoor-
beeld verjaardagscadeautjes bestaande in geldbedragen. Nu dat uiteraard niet de 
bedoeling was, paste mevrouw Kant haar amendement aan.  

De tweede versie van het amendement was echter bepaald geen verbetering. Het 
amendement wilde nu bewerkstelligen dat een gift aan een politieke partij, recht-
streeks dan wel via een natuurlijke persoon of rechtspersoon werkzaam voor een politieke 
partij door de partij openbaar zou moeten worden gemaakt.1282 Het probleem met 

deze nieuwe formulering was dat artikel 18 Wspp door het gebruik van het woordje 
‘via’ nu nog steeds alleen betrekking had op giften aan politieke partijen zelf. De 
giften aan de gelieerde instellingen en organisaties bleven buiten schot, terwijl het 

tegenovergestelde juist de bedoeling was. Bovendien leek er een innerlijke tegen-
strijdigheid in het artikel geslopen te zijn, want als het amendement-Kant zou zijn 
aangenomen, dan zou artikel 18 Wspp hebben bepaald dat een gift aan een politieke 
partij, rechtstreeks dan wel via een natuurlijke persoon (…), afkomstig anders dan 

van een natuurlijke persoon, door de politieke partij openbaar wordt gemaakt.1283 
Dat is op z’n minst een zeer verwarrende formulering. 
 De Tweede Kamer bleek in navolging van minister De Vries niet erg enthousiast 

over het amendement-Kant. Bij de stemming op 29 januari 2002 stemde alleen de 
SP-fractie vóór, zodat het amendement verworpen werd.1284 De Kamer ging wel 
akkoord met een breed ondersteunde motie-Rehwinkel c.s.1285, waarin de Kamer als 
haar mening uitsprak dat ook voor giften aan stichtingen en andere aan politieke 

partijen verbonden organisaties openheid en transparantie moesten worden be-
tracht. Het behoeft geen verbazing te wekken dat minister De Vries zich prima in 
deze nogal vrijblijvende motie kon vinden.1286 Het wachten was nu op het verschij-

                                                 
1281 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 9. 
1282 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 10. 
1283 Zie ook het debat tussen het genoemde kamerlid en minister De Vries, weergegeven in Handelingen II 

2001/02, p. 3110-3111. 
1284 Handelingen II 2001/02, p. 3154. 
1285 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 11. 
1286 Handelingen II 2001/02, p. 3111. 
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nen van de Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen, waarin de kabinets-

plannen ten aanzien van giften en sponsoring uit de doeken gedaan zouden worden. 
 
V.4.11 Herijking van de Wet subsidiëring politieke partijen 

 
De Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen is door minister De Vries op 
23 april 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden.1287 Zoals hiervoor1288 reeds is 
opgemerkt, had de regering de politieke partijen voorafgaand aan het opstellen van 

de notitie gevraagd om informatie te verschaffen over hun inkomsten en die van hun 
neveninstellingen voor het boekjaar 2000. Uit het overzicht dat de regering op 
grond van de verstrekte informatie opstelde, bleek dat giften in verreweg de meeste 

gevallen van natuurlijke personen afkomstig waren (zowel leden als niet-leden) en 
4,8% van de inkomsten van alle politieke partijen gezamenlijk vormden.1289 In totaal 
ging het om een bedrag van € 1.369.422,-. Het CDA bleek het meest succesvol in het 
verwerven van inkomsten uit giften: de partij had in het jaar 2000 een bedrag van € 

522.046,- aan giften binnengekregen, welk bedrag 8,4% van de totale partij-
inkomsten vertegenwoordigde. Het CDA werd op ruime afstand gevolgd door de 
PvdA (€ 240.790,-), de SGP (€ 114.090,-) en de VVD (€ 104.453,-). Een partij als de 
SP haalde een relatief klein bedrag aan giften binnen (€ 57.721,-), maar daar staat 

tegenover dat deze partij weer zeer grote inkomsten uit afdrachten van politieke 
functionarissen – ook een soort giften – genoot (€ 1.729.311,- oftewel 47,6 % van de 
totale inkomsten).1290  

Giften van rechtspersonen (bedrijven en maatschappelijke organisaties) kwamen 
zeker voor, maar waren over het geheel genomen beperkt van omvang.1291 PvdA en 
VVD ontvingen in absolute zin de meeste giften van rechtspersonen. Inkomsten 
verkregen uit sponsoring werden door de regering in de categorie ‘overig’ geplaatst. 

Deze categorie vertegenwoordigde 0,7% van de totale inkomsten van de politieke 
partijen.1292 Een overzicht van de inkomsten uit sponsoring per politieke partij ont-
brak. 

 
In het vervolg van de notitie ging de regering in op haar voornemens om de transpa-
rantie rondom giften aan en sponsoring van politieke partijen te vergroten. Zij con-
stateerde dat met betrekking tot dit onderwerp de principiële vraag beantwoord 

moest worden in welke mate regels konden worden gesteld ten aanzien van het 

                                                 
1287 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6. 
1288 Zie paragraaf III.6.2. 
1289 Het lijkt mij overigens aannemelijk dat de bedragen die politieke partijen aan giften binnenhalen in een 

verkiezingsjaar aanzienlijk hoger zullen zijn dan in een niet-verkiezingsjaar als 2000. De financiële be-
hoeften van een politieke partij zijn dan immers veel groter en acuter. Het giften-bedrag als percentage 
van de totale inkomsten van een politieke partij zal in een verkiezingsjaar dan ook hoger liggen dan de 
4,8% van 2000, zo vermoed ik. 

1290 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 6-8.  
1291 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 6 en 8.  
1292 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 6. 
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functioneren van politieke partijen met het oog op het waarborgen van hun integri-

teit en onafhankelijkheid. In haar optiek diende een zekere normering van de finan-
ciering van politieke partijen onderdeel te zijn van een hedendaagse democratische 
rechtsstaat. Nederland kende een zekere normering van die financiering gericht op 

de transparantie en integriteit van het democratisch proces – artikel 18 Wspp – doch 
de regering stelde terecht dat de geldende regels uitermate beperkt waren en bepaald 
onvoldoende om de vereiste transparantie te waarborgen, zeker in vergelijking met 
het buitenland.1293  

 De regering stelde daarom voor de regeling van artikel 18 Wspp aan te scherpen. 
Allereerst diende het ‘drempelbedrag’ voor giften flink te worden verlaagd. Giften 
van bijvoorbeeld € 2.000,- of meer zouden reeds openbaar gemaakt moeten wor-

den.1294 Voorts zou de openbaarmakingsplicht moeten worden uitgebreid tot giften 
van particulieren en zouden rechtspersonen niet langer de mogelijkheid moeten 
hebben om anoniem te blijven. De regering betoogde terecht dat ook natuurlijke 
personen belang konden hebben bij bepaalde publieke besluiten, zodat eventuele 

financiële relaties tussen hen en politieke partijen kenbaar dienden te zijn. De rege-
ring dacht in dit verband met name aan de besluitvorming op gemeentelijk niveau, 
zoals de verlening van vergunningen. Ook wees zij erop dat natuurlijke personen 
bestuurder bij of anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon konden zijn. 

Door giften van rechtspersonen via natuurlijke personen naar politieke partijen 
door te sluizen, kon de openbaarmakingsverplichting van artikel 18 Wspp omzeild 
worden en daar moest een einde aan gemaakt worden, aldus de regering.1295 

 
De regering zag wel enkele mogelijke bezwaren tegen haar voorstel om ook giften 
van natuurlijke personen onder het bereik van artikel 18 Wspp te brengen. In de 
eerste plaats zou door een openbaarmakingsverplichting ten aanzien van giften van 

natuurlijke personen de bereidheid om dergelijke giften te doen kunnen verminde-
ren. Voorts zouden de administratieve lasten van de politieke partijen groter wor-
den, aangezien zij voortaan bij dienden te houden welke giften door de partij en haar 

afdelingen van welke particulieren ontvangen werden. Daarbij dienden de partijen 
dan ook nog eens te berekenen of de giften gezamenlijk het bedrag overschreden 
waarbij de verplichting tot openbaarmaking gold. De regering meende evenwel dat 
het belangrijkste aandachtspunt de privacy van de natuurlijke personen betrof. De 

openbaarmaking van de giften zou immers een inmenging in de privacy van de do-
nateurs met zich meebrengen doordat hun identiteit bekend werd. De regering had 
daarom het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gevraagd om advies uit 
te brengen over de mogelijkheid om in een wettelijke regeling te bepalen dat giften 

van natuurlijke personen aan politieke partijen openbaar moesten worden ge-
maakt.1296 

                                                 
1293 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 17. 
1294 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 18. 
1295 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 18-19. 
1296 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 19-20. 
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 Het College ging in zijn advies in op de verenigbaarheid van een dergelijke rege-

ling met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)1297, artikel 10 lid 1 Grond-
wet en artikel 8 EVRM. Het concludeerde dat bij het openbaar maken van bepaalde 
gegevens van individuele personen uit de administratie van een politieke partij spra-

ke was van het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de Wbp (artikel 1 
aanhef en sub b). Hierbij kón het gaan om persoonsgegevens betreffende politieke 
gezindheid als bedoeld in artikel 16 Wbp, doch dit was volgens het College niet per 
definitie het geval.1298 Dat betekent dat artikel 23 Wbp, dat uitzonderingen bevat op 

het verbod om dergelijke ‘bijzondere persoonsgegevens’ te verwerken, niet in alle 
gevallen van toepassing is. 
 De verwerking van persoonsgegevens door politieke partijen zou bij invoering 

van een wettelijke regeling inzake de openbaarmaking van giften van natuurlijke 
personen gaan berusten op de nakoming van een wettelijke verplichting als bedoeld 
in artikel 8 aanhef en onder c Wbp. Die verplichting moest worden gezien als een 
inmenging in de privacy van de betrokken natuurlijke personen, zodat zij moest 

worden beoordeeld op verenigbaarheid met artikel 10 lid 1 Grondwet en artikel 8 
EVRM. Volgens het College waren het waarborgen van de integriteit van de politie-
ke partijen, het tegengaan van ongewenste belangenverstrengeling en het bevorde-
ren van de zuiverheid van het politieke proces op zichzelf belangen die konden wor-

den beschouwd als zwaarwegende algemene belangen in de zin van artikel 23 lid 1 
sub e Wbp, die ook relevant waren in het kader van artikel 8 EVRM en artikel 43 
Wbp. De vraag was volgens het College echter of de openbaarmaking noodzakelijk 

was om deze belangen te waarborgen. Het opperde dat in dit verband mogelijker-
wijs kon worden volstaan met gegevens op categorieniveau, dat wil zeggen met het 
enkel vermelden van de giften van natuurlijke personen als aparte categorie.1299  
 De regering nam terecht deze laatste suggestie niet over. De suggestie hield im-

mers in dat natuurlijke personen anoniem bleven, terwijl voor de beoogde transpa-
rantie van het democratisch proces nu juist vereist was dat de identiteit van (een 
aantal van) de gevers kenbaar is. Bovendien bepaalde artikel 18 lid 3 Wspp reeds dat 

politieke partijen het totaal aan giften in hun financieel verslag openbaar dienden te 
maken, en daaronder vielen ook de giften van natuurlijke personen.1300 

De regering was het voorts oneens met de conclusie van het College dat de ver-
werking van de persoonsgegevens zou geschieden op een wijze die onverenigbaar 

                                                 
1297 Stb. 2000, 302. 
1298 Uit het doen van een gift hoeft inderdaad niet automatisch een bepaalde politieke gezindheid te blij-

ken. De donateur kan immers de gift doen omdat hij simpelweg goede relatie met de politieke partij 
wil opbouwen en zichzelf enige bekendheid wil geven. Hij kan ook giften aan meerdere politieke par-
tijen tegelijkertijd doen. Zo schonk ondernemer Hennie van der Most in 2006 zowel aan de VVD als 
aan het CDA geld (De Pers 15 oktober 2007, p. 3). Voorts wil het enkele feit dat een gift aan een be-
paalde partij wordt gedaan natuurlijk niet automatisch zeggen dat ook op die partij gestemd wordt. 
Een gever kan bepaalde onderdelen van de partij-ideologie omarmen en andere verwerpen. Dat kan 
voldoende zijn voor een donatie, maar hoeft niet per se ook voldoende te zijn voor een stem. 

1299 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 19-21. 
1300 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 21-22. 
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was met de doeleinden waarvoor de gegevens waren verkregen (artikel 9 Wbp). De 

gegevens van de gevers werden immers juist geregistreerd met het oog op de open-
baarmaking daarvan. Artikel 9 Wbp was dus niet van toepassing en artikel 43 Wbp, 
dat afwijking van artikel 9 in bepaalde gevallen toestaat, evenmin. Wel was de rege-

ring van mening dat potentiële gevers er door de politieke partij op gewezen zouden 
moeten worden dat anonieme giften niet meer mogelijk waren. De gevers zouden er 
dan nog altijd voor kunnen kiezen de gift niet te doen, dan wel een gift te doen onder 
het drempelbedrag van (bijvoorbeeld) € 2.000,-.1301 

 
De regering ging vervolgens verder in op de wijze waarop politieke partijen de aan 
hen gedane giften openbaar zouden moeten maken. Vermelding in het financieel 

verslag was volgens haar niet voldoende. Informatie over de inkomsten van politieke 
partijen zou in haar optiek meer algemeen toegankelijk moeten zijn, opdat iedere 
burger op een niet omslachtige wijze kennis kon nemen van de giften die aan politie-
ke partijen gedaan waren. De regering stelde verplichte publicatie in de Staatscourant 

voor en tevens beschikbaarstelling van de informatie via het internet. Zij overwoog 
voorts extra verplichtingen omtrent openbaarheid in te voeren voor de verkiezings-
tijd en de politieke partijen vaker te bevragen om beter inzicht in de partijfinancie-
ring te verkrijgen.1302  

 
Een volgend voorstel van de regering was om ook giften aan aan politieke partijen 
gelieerde instellingen en organisaties onder de openbaarmakingsverplichting te bren-

gen. De regering verwees in dit verband naar de hiervoor besproken motie-
Rehwinkel c.s.1303 Zij achtte het evenwel niet eenvoudig om een wettelijke regeling 
terzake vorm te geven, aangezien het lastig was om te definiëren wat onder een geli-
eerde instelling moest worden verstaan. Bovendien waren dergelijke instellingen 

juridisch bezien vaak autonoom. Dat zou betekenen dat politieke partijen konden 
worden aangesproken op het niet naleven van openbaarmakingsverplichtingen door 
autonome instellingen.  

 De regering achtte op dit punt een zekere vorm van zelfregulering gecombineerd 
met wettelijke voorschriften de aangewezen weg. De politieke partijen zouden zelf 
de rechtspersonen moeten aanwijzen die onder het openbaarmakingsregime vallen, 
waarbij de wet criteria zou geven aan de hand waarvan bepaald zou worden welke 

rechtspersonen voor aanwijzing in aanmerking kwamen.1304 Daarbij kon eventueel 
een voorziening worden getroffen op grond waarvan de minister van Binnenlandse 

                                                 
1301 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 22. 
1302 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 22-23. 
1303 Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 11. Niet te verwarren met de gelijknamige motie te vinden in 

Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 3. 
1304 De Wet subsidiëring politieke partijen bepaalt thans reeds dat een politieke partij een politieke jonge-

renorganisatie en een politiek-wetenschappelijk instituut kan aanwijzen en bepaalt daarbij tevens aan 
welke vereisten dergelijke organisaties en instituten moeten voldoen (artikel 3 Wspp). 
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Zaken de bevoegdheid heeft rechtspersonen aan te wijzen als de politieke partij in 

gebreke blijft.1305 
 
Tot besluit van de paragraaf over de transparantie van giften en sponsoring stelde de 

regering voor de openbaarmakingsverplichting uit te breiden tot financiële bijdra-
gen van derden in brede zin – aldus zou voortaan ook sponsoring ‘gedekt’ zijn – en 
aan niet-naleving van deze verplichting sancties te verbinden. Als vorm van sanctie 
dacht de regering aan een vermindering of stopzetting van de subsidie. Hierbij deed 

zich wel de vraag voor of het wel juist was dat de minister van Binnenlandse Zaken bij 
overtreding van de regels tegen de politieke partijen op zou treden. Kon hier niet 
beter worden gekozen voor optreden door een onafhankelijke instantie, zoals in veel 

buitenlandse stelsels het geval was? De regering wenste zich te bezinnen op de vraag 
of ook in de Nederlandse context op termijn een dergelijke onafhankelijke toezicht-
houder kon worden aangewezen.1306 
 

De regering diende in de notitie ook nog in te gaan op de eerder besproken motie-
Rehwinkel c.s., waarin de regering werd verzocht om na te gaan hoe in Nederland zou 
kunnen worden besloten tot het aan banden leggen van sponsoring.1307 Een beperking 
van giften en sponsoring ging volgens de regering verder dan een regeling gericht op 

openbaarmaking van inkomsten van politieke partijen. Het ging hier namelijk om een 
beperking van de vrijheid van politieke partijen om bepaalde activiteiten te verrichten 
en dat betekende dat sprake was van een beperking van de grondwettelijke vereni-

gingsvrijheid.1308  
 Vervolgens gaf de regering een overzicht van de verschillende mogelijkheden om 
giften aan en sponsoring van politieke partijen te beperken, waarbij zij tevens inging 
op beperking van de uitgaven voor verkiezingscampagnes en regelmatig verwees 

naar de situatie in andere landen. De beperking van giften en sponsoring kon volgens 
de regering op twee aspecten betrekking hebben. De toepasselijke regels konden na-
melijk enerzijds betrekking hebben op de persoon van de donateur of de sponsor, 

anderzijds op de omvang van de financiële bijdrage. Wat het eerste aspect betreft was 
het mogelijk wettelijk vast te leggen welke natuurlijke personen of rechtspersonen 
financiële bijdragen mochten leveren (zogenaamde ‘permissible donors’), of juist te 
bepalen welke natuurlijke personen en rechtspersonen dat niet mochten doen. Wat 

het tweede aspect betreft bestond de mogelijkheid om een limiet te stellen aan het 
bedrag dat een politieke partij aan giften en sponsorbijdragen mocht ontvangen. 
Daarbij kon zowel aan een limiet voor het totale bedrag aan dergelijke bijdragen 

                                                 
1305 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 23. 
1306 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 24 en 29-30. 
1307 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 3. Niet te verwarren met de gelijknamige motie te vinden in 

Kamerstukken II 2001/02, 27 894, nr. 11. 
1308 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 24-25. 
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worden gedacht, als aan een maximumbedrag per natuurlijke persoon of rechtsper-

soon.1309 
Concluderend achtte de regering bepaalde maatregelen ter beperking van de 

mogelijkheid om giften en sponsorinkomsten te verwerven ook in de Nederlandse 

situatie niet onwenselijk. Volgens haar zou wettelijk vastgelegd moeten worden dat 
het bedrag dat een politieke partij aan giften en sponsorgelden kan ontvangen niet 
méér kan bedragen dan het bedrag aan subsidie waarop die partij recht heeft.1310 
Bovendien zou een maximum gesteld moeten worden aan het bedrag dat een indivi-

duele gever op jaarbasis aan een politieke partij en de daaraan gelieerde instellingen 
kan doneren. De regering dacht in dit verband aan een bedrag van € 10.000,-.1311 
 

V.4.12  Wijziging van artikel 18 Wspp? 

 
Het zal niemand verbazen dat doorvoering van al hetgeen de regering in de Notitie 
herijking Wet subsidiëring politieke partijen voorstelde, een aanzienlijke wijziging 

van deze wet vereiste. De regering was zich daar terdege van bewust. Bovendien gaf 
zij aan dat met alle wijzigingen de wet meer het karakter van een Wet op de partijfi-
nanciering zou krijgen, dan van een strikte partijsubsidiëringswet.1312 Mijns inziens 
een zeer terechte opmerking. Het wachten was nu dus op de vereiste wetsvoorstel-

len. Aangezien de notitie vlak voor de verkiezingen van mei 2002 was verschenen, 
lag het in de rede dat een nieuw kabinet zich met de voorbereiding van deze voor-
stellen bezig zou houden. Toen werd echter Pim Fortuyn vermoord en werd de LPF 

de op één na grootste politieke partij van Nederland, met als gevolg dat Nederland in 
een politiek zeer tumultueuze periode belandde. 
 Het kabinet-Balkenende I, dat langer demissionair dan missionair was, heeft geen 
reactie op de notitie kunnen geven en evenmin voorstellen tot wijziging van de Wet 

subsidiëring politieke partijen voorbereid. Het tweede kabinet-Balkenende kwam 
wel met een reactie. Deze werd bijna anderhalf jaar na het verschijnen van de Notitie 
herijking, te weten op 1 oktober 2003, door minister Remkes van Binnenlandse 

Zaken (VVD) aan de Tweede Kamer aangeboden.1313  
In de reactie omarmde de regering de meeste voorstellen uit de Notitie herijking, 

met name de voorstellen die erop gericht waren de openbaarheid van de partijfinan-

                                                 
1309 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 25-26. 
1310 Aan te nemen valt dat de regering deze regel alleen voor gesubsidieerde politieke partijen wilde vast-

stellen en niet voor (nieuwe) politieke partijen die aan de Wet subsidiëring politieke partijen geen recht 
op subsidie kunnen ontlenen. Immers, als deze regel ook voor niet-gesubsidieerde politieke partijen 
zou gelden, dan zou de volkomen absurde situatie ontstaan dat dergelijke politieke partijen geen enke-
le gift of sponsorbijdrage zouden mogen aannemen. Ook zonder deze bedoeling is de regel trouwens 
merkwaardig, want zij houdt in dat ruim gesubsidieerde politieke partijen ook meer giften mogen 
aannemen dan partijen die slechts bescheiden subsidies ontvangen. Niet valt in te zien wat daar de ra-
tio van is. 

1311 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 27. 
1312 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 31. 
1313 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7. 
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ciën te vergroten.1314 Zij voelde er echter niets voor om het bedrag dat een politieke 

partij totaal aan giften en sponsorbijdragen mag ontvangen te maximeren. Daarmee 
verwierp zij dus ook de mogelijkheid om wettelijk te bepalen dat het bedrag dat een 
politieke partij aan giften en sponsorgelden kan ontvangen niet méér mag bedragen 

dan het bedrag aan subsidie waarop die partij recht heeft. De regering zag voor een 
dergelijke plafond geen doorslaggevende redenen: “Het valt niet in te zien dat de 
samenleving niet meer mag bijdragen aan een politieke partij dan de overheidssubsi-
die doet.”1315 

 
Na de reactie van het kabinet-Balkenende II is het weer bijna een jaar lang stil geble-
ven. Pas op 29 september 2004 stuurde minister Remkes een brief naar de Tweede 

Kamer, waarin hij een schets gaf van het door het kabinet voorgenomen wetge-
vingstraject.1316 Uit de brief bleek dat de Kamer twee wetsvoorstellen kon verwach-
ten. Het eerste wetsvoorstel had betrekking op verhoging van de subsidiebedragen, 
verruiming van de subsidiabele doelen en introductie van het ledental van de politie-

ke partijen als subsidiegrondslag. Dit wetsvoorstel is in paragraaf III.7 reeds bespro-
ken.1317 Het tweede wetsvoorstel had betrekking op de giften- en sponsoringspro-
blematiek. Het beoogde: 
 

–  de drempel voor het openbaar maken van giften te verlagen; 
– een openbaarmakingsverplichting voor giften van natuurlijke personen te creëren; 
– een maximumbedrag vast te stellen dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon 

op jaarbasis aan een politieke partij kan geven; 
– periodieke weergaven van de inkomsten van politieke partijen te verkrijgen; 
– een openbaarmakingsverplichting voor gelieerde instellingen en organisaties te 

creëren; 

– sancties aan niet-naleving van de openbaarmakingsverplichtingen te verbinden en 
– een onafhankelijk orgaan met de uitvoering van de wetgeving inzake partijfinan-

ciering te belasten. 

 
Naast de genoemde aanscherping van de regels betreffende giften zou het wetsvoor-
stel ook een subsidiemogelijkheid voor nieuw aan de verkiezingen deelnemende 
politieke partijen creëren. De minister verwachtte het voorstel in het voorjaar van 

2005 naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. In 2005 is echter geen voorstel meer 
ingediend. Toen NRC Handelsblad in december 2005 melding maakte van een nog 
vertrouwelijk conceptwetsvoorstel betreffende giften aan politieke partijen1318, kon 

                                                 
1314 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 6-8. 
1315 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 8. Instemmend Elzinga 2004, p. 19 sub noot 45. 
1316 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 8. 
1317 Daar is ook reeds melding gemaakt van het verworpen amendement-Duyvendak (Kamerstukken II 

2004/05, 29 869, nr. 13 en 15), dat onder meer beoogde een verbod op giften van rechtspersonen te 
introduceren. 

1318 NRC Handelsblad 23 december 2005, p. 3. 
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nog worden aangenomen dat indiening in 2006 tot de mogelijkheden behoorde. In 

de week van 11-17 september 2006 bracht de Raad van State advies uit over het 
wetsvoorstel financiën politieke partijen1319, maar tot indiening in 2006 of 2007 is 
het niet meer gekomen.  

Op het moment van schrijven – april 2008 – heeft de regering nog steeds geen 
wetsvoorstel ingediend.1320 Wel heeft het kamerlid Duyvendak (GroenLinks) in-
middels een voorontwerp gepubliceerd voor een initiatiefwet die veel van de hier-
voor genoemde punten in wetgeving beoogt om te zetten. Giften van zowel rechts-

personen als natuurlijke personen moeten vanaf € 1.000 openbaar worden gemaakt, 
een politieke partij mag geen giften boven de € 15.000 aannemen, bij overtreding 
van de regels kan de minister van Binnenlandse Zaken een boete opleggen en fund-

raising stichtingen worden onder de wet gebracht. Omdat het hier nog maar om een 
voorontwerp gaat, dat ongetwijfeld nog vele veranderingen zal ondergaan en wel-
licht zelfs samengevoegd kan worden met het nog in te dienen regeringsvoorstel, is 
een uitgebreide bespreking ervan niet op z’n plaats. Het voorstel wordt daarom 

alleen gesignaleerd1321 en de beschrijving stopt hier. 
 
V.4.13  Evaluatie 

 

Het huidige artikel 18 Wspp schiet op diverse punten tekort. Zoveel is in het vooraf-
gaande wel duidelijk geworden. Tevens zijn in het voorafgaande diverse voorstellen 
voor verbetering aan de orde geweest. Kort samengevat kwamen deze voorstellen 

op het volgende neer: 
 
1. artikel 18 dient een duidelijke omschrijving van het begrip ‘gift’ te bevatten; 
2. artikel 18 dient betrekking te hebben op in beginsel alle op geld waardeerbare 

bijdragen van derden of van partijleden anders dan in de vorm van contributie; 
3. het artikel dient ook op natuurlijke personen van toepassing te zijn; 
4. artikel 18 dient te worden voorzien van een sanctiebepaling die een duidelijke 

relatie legt tussen de openbaarmakingsverplichting en de subsidieverlening;  
5. de openbaarmakingsverplichting behoort te gelden voor financiële bijdragen van 

meer dan € 500,- (of meer dan € 1.000,-); 
6. de mogelijkheid om in bepaalde gevallen anoniem te blijven dient geschrapt te 

worden; 
7. de openbaarmakingsverplichting zal ook voor nieuwe, nog niet in het parlement 

vertegenwoordigde politieke partijen en voor regionale en lokale partijen moe-
ten gelden; 

                                                 
1319 Groen & Nehmelman 2006, p. 2284-2285. Het advies is nog niet openbaar. 
1320 Volgens Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VII, nr. 10, p. 3 en 46 is minister Ter Horst van Binnenland-

se Zaken (PvdA) van plan in 2008 een wetsvoorstel in te dienen. Wanneer dat gaat gebeuren is niet 
duidelijk. 

1321 Het is te vinden op de website van GroenLinks: www.groenlinks.nl. Zie tevens Volkskrant 4 april 
2008. 
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8. ook voor aan de partij gelieerde instellingen en organisaties dienen openbaarma-

kingsverplichtingen te worden ingevoerd, in het bijzonder voor stichtingen en 
andere rechtspersonen die zich met fundraising bezighouden; 

9. de openbaarmaking van de namen van de gevers dient niet enkel in de financiële 

verslagen van de partijen te geschieden, maar tevens in een algemeen toeganke-
lijk medium. De Staatscourant is hier een optie, maar persoonlijk ben ik meer ge-
charmeerd van openbaarmaking via de websites van de politieke partijen of via 
een onafhankelijke toezichthouder. 

10. er dient een aparte, specifiek op de verkiezingen toegesneden openbaarmakings-
verplichting in de wet te worden opgenomen. 

 

Als giften van natuurlijke personen moeten worden geregistreerd, openbaar gemaakt 
en bewaard, dan is daarbij de privacy van de gevers in het geding. Het betreft hier in-
formatie die weliswaar niet in alle gevallen de politieke overtuiging van de gever weer-
geeft, maar wel daar sterk aan raakt. Bovendien wordt de informatie in beginsel voor 

onbepaalde tijd bewaard en kan – als het goed is – iedere geïnteresseerde burger er 
kennis van nemen. De voorgestelde aanscherpingen van de openbaarmakingsver-
plichting van artikel 18 Wspp lijken mij echter in overeenstemming met de verdrags-
rechtelijke, grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de privacy van de donateurs 

beschermen. In het bijzonder kunnen hier genoemd worden artikel 8 EVRM, artikel 
10 Grondwet en de artikelen 8, 16 en 23 lid 1 Wbp.  
 We lopen deze artikelen even na en beginnen bij artikel 10 Grondwet, daar dit de 

eenvoudigste beperkingsclausule kent. Het artikel bepaalt in zijn eerste lid slechts dat 
beperkingen van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij of 
krachtens de wet gesteld kunnen worden. Een aanscherping van artikel 18 Wspp 
inhoudende een uitbreiding tot natuurlijke personen en een lager drempelbedrag is 

een (verdere) beperking van het genoemde recht, welke bij de wet gesteld is en dus 
voldoet aan de beperkingsclausule van artikel 10 lid 1 Grondwet. Naast dit louter 
formele vereiste kent het artikel geen nadere voorwaarden, tenzij men er bijvoor-

beeld een proportionaliteitsvereiste in wil lezen. Maar dan kan men beter uitwijken 
naar artikel 8 EVRM en de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(die overigens alleen op gegevens betreffende natuurlijke personen van toepassing is). 
 Artikel 8 lid 2 EVRM verlangt dat de inmenging in het privé leven van de dona-

teur ‘bij de wet is voorzien’ en dat deze inmenging in een democratische samenleving 
noodzakelijk is in het belang van één van de in artikel 8 lid 2 genoemde doelen. Arti-
kel 8 sub c Wbp stelt dat verwerking van persoonsgegevens is toegestaan indien de 
verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen en artikel 23 

lid 1 sub e Wbp1322 bepaalt voor wat betreft het in artikel 16 Wbp neergelegde ver-

                                                 
1322 Hiervoor is reeds gesteld dat de artikelen 16 en 23 Wbp niet te allen tijde van toepassing zijn op giften 

aan politieke partijen. Aldus ook het CBP. Van verwerking van persoonsgegevens betreffende politie-
ke gezindheid kán sprake zijn, maar het hoeft niet. Dat neemt natuurlijk niet weg dat voorzover wél 
sprake is van verwerking van dergelijke gegevens, artikel 18 Wspp in overeenstemming met de Wet 
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bod om persoonsgegevens betreffende politieke gezindheid te verwerken, dat dit 

verbod niet van toepassing is voorzover verwerking noodzakelijk is met het oog op 
een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald.1323 Met de 

frase ‘bij wet bepaald’ is bedoeld dat uitsluitend de formele wetgever ontheffing kan 
geven van het verbod op het verwerken van politieke persoonsgegevens. Delegatie is 
niet toegestaan.1324  
 De ontheffing wordt echter, zo de openbaarmakingsverplichtingen worden 

uitgebreid, door een wijziging van artikel 18 Wspp bewerkstelligd, zodat op dit punt 
geen problemen ontstaan. De wens ongewenste belangenverstrengeling en beïn-
vloeding bij politieke partijen tegen te gaan en de zuiverheid en vooral de transparan-

tie van het politieke proces en de partijfinanciering te bevorderen zijn zonder meer 
als zwaarwegende algemene belangen aan te merken, zoals het CBP eigenlijk ook al 
had opgemerkt.1325 Als bovendien de politieke partijen de verplichting wordt opge-
legd de donateurs erop te wijzen dat op het doen van giften boven een bepaald be-

drag altijd openbaarmaking van bepaalde hen betreffende persoonsgegevens volgt, 
dan is mijns inziens ook sprake van passende waarborgen als bedoeld in artikel 23 lid 
1 sub e Wbp. De gever kan dan immers nog besluiten af te zien van het doen van een 
gift, dan wel een lager bedrag doneren, dat de grens voor openbaarmaking niet over-

schrijdt en dus alleen in een anoniem totaaloverzicht terecht komt. Na opheffing van 
het verbod van artikel 16 Wbp zal de verwerking in concreto zijn toegestaan op 
grond van artikel 8 sub c Wbp.1326 

 Een aangescherpte versie van artikel 18 Wspp acht ik in abstracto ook verenig-
baar met artikel 8 lid 2 EVRM. De uitgebreide openbaarmakingsverplichting, zijnde 
de inmenging in het privé leven, is immers ‘bij de wet voorzien’ en op goede gronden 
kan worden volgehouden dat deze inmenging in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van één van de in artikel 8 lid 2 genoemde doelen. Deze 
doelen worden zeer ruim uitgelegd in de jurisprudentie van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens en het is zeer onwaarschijnlijk dat de wens het politieke 

proces en de financiering van de politieke partijen transparant te maken en de kiezer 
geïnformeerd te laten oordelen over het ethische gehalte van het handelen van poli-
tieke partijen, niet kan worden aangemerkt als bijvoorbeeld het legitieme doel van 
het beschermen van ‘de rechten (waaronder ook vallen ‘de belangen’) van anderen’. 

Wat betreft de noodzakelijkheidstoets geldt dat voldaan moet zijn aan de vereisten 
van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook die toets doorstaat een herzien artikel 18 
Wspp mijns inziens zonder problemen. De maatregel is proportioneel gelet op het 

                                                 

bescherming persoonsgegevens dient te zijn. Natuurlijk kan in principe bij formele wet van de Wbp 
worden afgeweken, doch dit is niet de bedoeling van de laatstgenoemde wet. 

1323 Dan wel het CBP ontheffing verleent. 
1324 Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p. 125. 
1325 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 19-21. 
1326 Bij de verwerking zal de politieke partij de in de artikelen 6 t/m 15 Wbp vastgelegde eisen in acht 

moeten nemen. 
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grote belang dat zij dient en gelet op het feit dat zij niet álle financiële bijdragen aan 

politieke partijen betreft. Financiële bijdragen van onder een bepaald bedrag hoeven 
immers niet openbaar te worden gemaakt en daarmee is de privacy van de kleine 
gevers voldoende gewaarborgd. Met minder vergaande maatregelen kan mijns in-

ziens niet volstaan worden – en zeker niet met handhaving van het gebrekkige huidi-
ge artikel 18 – zodat het voorgestelde nieuwe artikel 18 Wspp ook de subsidiariteits-
toets zal doorstaan.1327 
 

Een herzien artikel 18 Wspp moet in principe de in een democratie vereiste transpa-
rantie van partijfinanciën kunnen waarborgen. De vraag is echter of met aanscher-
ping van het artikel ook voldoende waarborgen tegen ongewenste en ongeoorloofde 

belangenverstrengeling en beïnvloeding zijn ingebouwd. Kan worden volstaan met 
het creëren van een zo groot mogelijke transparantie van de stroom financiële bij-
dragen vanuit de samenleving richting politieke partijen, of dient deze stroom zelf 
gereguleerd te worden? In het voorgaande is duidelijk geworden dat het tweede 

kabinet-Balkenende plannen had om een maximumbedrag vast te stellen dat een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon op jaarbasis aan een politieke partij kan done-
ren.1328 Giften van boven de € 20.000,- zouden verboden moeten worden om be-
langenverstrengeling te voorkomen. Daarmee zouden politieke partijen een andere 

positie gaan innemen dan andere maatschappelijke organisaties. Op dit moment 
genieten zij nog dezelfde vrijheid om giften aan te nemen, maar er zijn dus voorstel-
len gedaan daar verandering in te brengen.1329 

 Persoonlijk ben ik geen voorstander van dergelijke beperkende regelingen. In de 
eerste plaats kunnen dergelijke regelingen vooral negatieve gevolgen hebben voor 
nieuwe, nog niet in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen. Dergelijke 
partijen kunnen immers momenteel geen aanspraak maken op overheidssubsidië-

ring en zijn dus geheel afhankelijk van wat de samenleving hun financieel kan bie-
den.1330 Trouwens, ook al wordt een subsidiemogelijkheid voor nieuwe politieke 
partijen ingevoerd, dan ligt voor de hand dat de overheidsbijdrage bescheiden (en 

wellicht zelfs voorwaardelijk) zal zijn, waardoor de behoefte aan bijdragen vanuit de 
particuliere sector erg groot blijft. En daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om kleine 
bedragen van gulle burgers. Campagne voeren kost veel geld en nieuwe partijen 
zullen zelfs relatief méér inspanningen moeten verrichten dan gevestigde partijen 

om hun plannen bij de burgers bekend te maken, aangezien zij over het algemeen 
niet de meeste aandacht van de media krijgen en vaak niet mee mogen doen aan de 
door de diverse actualiteitenrubrieken verzorgde en op de landelijke televisie uitge-

                                                 
1327 Vgl. in dit verband onderdeel C ii. van Aanbeveling 1516 (2001) van de Parlementaire Vergadering 

van de Raad van Europa. Dit onderdeel gaat ervan uit dat het vereiste van transparantie meebrengt dat 
de identiteit van donateurs bekend moet worden gemaakt, maar heeft het wel over ‘donors who give 
financial support exceeding a certain limit [curs. LD]’. Volledige openbaarheid is dus volgens de Parle-
mentaire Vergadering niet nodig. 

1328 Kamerstukken II 2004/05, 27 422, nr. 8, p. 2. 
1329 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 8; NRC Handelsblad 23 december 2005, p. 3. 
1330 Vgl. Hart voor de publieke zaak 2006, p. 38. 
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zonden (lijsttrekkers)debatten. Het is dus niet ondenkbaar dat de voorgestelde gif-

tenmaxima juist de nieuwe politieke partijen in de problemen zullen brengen en 
daarmee hun intrede in het parlement zullen bemoeilijken of verhinderen. Zo wordt 
instandhouding van het bestaande partijenstelsel bevorderd, hetgeen vanuit het 

oogpunt van het beginsel van gelijke kansen uiterst dubieus is. 
 Maar er is meer. In de tweede plaats kan namelijk aangevoerd worden dat hele-
maal niet vaststaat dat de voorgestelde maatregelen noodzakelijk zijn om ongewens-
te belangenverstrengelingen te voorkomen. In de inleiding is reeds aangegeven dat 

veel discussie mogelijk is over de vraag wanneer een financiële bijdrage van een 
derde (of van een partijlid) nu eigenlijk ongewenst is. Het lijkt mij zeer verdedigbaar 
dat het in eerste instantie aan de kiezer is om daar over te oordelen.1331 Juist met het 

oog daarop heb ik aanscherping van artikel 18 Wspp bepleit: bij een zo groot moge-
lijke doorzichtigheid van de giftenstroom kan de burger zo geïnformeerd mogelijk 
die partijen beoordelen op hun wijze van handelen. Pas wanneer de overheid over-
tuigende argumenten aan kan voeren waarom met vergrote openbaarheid van priva-

te financiële bijdragen niet volstaan kan worden, zou het aan banden leggen van deze 
bijdragen overwogen kunnen worden. Vooralsnog ben ik er niet van overtuigd dat 
dergelijke argumenten bestaan. Daarom is mijn voorstel om voorlopig te volstaan 
met het invoeren van verscherpte openbaarmakingsverplichtingen. Pas wanneer die 

niet blijken te voldoen of zelfs worden ontdoken door de partijen, kunnen zwaarde-
re maatregelen worden overwogen.  
 

Is het aan banden leggen van financiële bijdragen vanuit de private sector mijns in-
ziens (voorlopig) niet gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van politieke zuiverheid 
en de wens belangenverstrengelingen te voorkomen, wellicht kan op andere gron-
den tot de invoering van maximumbedragen voor giften worden besloten. Een zo’n 

grond kan het beginsel van gelijke kansen zijn, zoals de Commissie-Van den Berg 
reeds geconstateerd had.1332 Wanneer er een duidelijk onderscheid bestaat tussen 
‘rijke’ en ‘arme’ partijen, kan men betogen dat de wetgever in moet grijpen teneinde 

meer gelijkheid in de verhoudingen tussen deze partijen te realiseren. Anders zou-
den immers de ‘rijke’ partijen, als gevolg van hun grotere financiële slagkracht, op 
onrechtvaardige wijze bevoordeeld worden boven de ‘arme’ partijen, omdat hun 
sterkere financiële positie hun nu eenmaal meer mogelijkheden biedt voor bijvoor-

beeld het maken van propagandamateriaal, het organiseren van discussiebijeenkom-
sten, het inkopen van zendtijd, kortom: voor communicatie met de kiezer die uitein-
delijk beslist hoe de kamerzetels verdeeld zullen worden.  

In Nederland zijn echter naar het zich laat aanzien geen duidelijk ‘rijke’ en duide-

lijk ‘arme’ partijen. Dat concludeerde reeds de Commissie-Van den Berg zelf.1333 
Ook uit het materiaal dat de Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen 
verschafte, blijkt geen duidelijk onderscheid tussen de Nederlandse politieke partijen 

                                                 
1331 Vgl. de bijdrage van K. Peters in Trouw 11 juli 2006. 
1332 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44. 
1333 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44. 
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waar het op giften aankomt.1334 Weliswaar ontving een partij als het CDA in 2000 € 

522.046,- aan giften en GroenLinks ‘slechts’ € 51.568,-, maar laatstgenoemde partij 
ontving weer ruim € 632.000,- aan afdrachten van politieke functionarissen, ook een 
soort giften.1335 De SP, een partij die zelf regelmatig uithaalt naar de ‘rijke partij-

en’1336, ontvangt eveneens grote bedragen uit afdrachten en wordt door Elzinga 
zelfs als ‘veruit de rijkste partij van Nederland’ aangemerkt.1337 Daar komt nog bij 
dat de meeste politieke partijen in Nederland geen giften van ondernemingen aan-
nemen en zelfs bij de partijen waarbij dat wel het geval is, bijvoorbeeld de VVD, treft 

men in de jaarverslagen doorgaans geen exorbitante bedragen aan.1338 
Ik heb vooralsnog geen aanwijzingen dat de verhoudingen vandaag de dag dus-

danig scheefgegroeid zijn dat overheidsoptreden gerechtvaardigd is. Met de onge-

lijkheid tussen partijen en de risico’s voor het beginsel van gelijke kansen die daaruit 
voortvloeien, zal het wel meevallen. Bovendien zullen we mijns inziens een zekere 
ongelijkheid tussen politieke partijen moeten accepteren. Sommige partijen zijn nu 
eenmaal aantrekkelijker voor bepaalde donateurs. De ene partij beschikt over een 

gefortuneerde achterban, terwijl de andere juist een beroep kan doen op een grote 
schare gemotiveerde vrijwilligers. De ene partij haalt zijn geld bij grote en kleine 
bedrijven en ondernemers op, de andere scoort juist goed bij actiegroepen, terwijl de 
derde beschikt over gulle volksvertegenwoordigers en bestuurders. Natuurlijk zullen 

de kansen niet exact gelijk zijn. Met een zekere ‘natuurlijke’ ongelijkheid is op zich-
zelf echter niets mis. Dat is een onvermijdelijk uitvloeisel van het pluralisme dat 
onze parlementaire democratie kenmerkt. Bovendien kan men stellen dat het feit dat 

de ene partij meer giften ophaalt dan de andere eerder als een verdienste van die partij 
moet worden gezien, dan als een gevaar voor de kansen van andere partijen. 

Waar het mijns inziens op aankomt is dat de overheid de bestaande ongelijkhe-
den niet verder verscherpt door bepaalde politieke partijen stelselmatig te bevoor- of 

te benadelen. Pas wanneer er sprake is van significante ongelijkheid tussen partijen 
waar het de mogelijkheid om particuliere geldbronnen aan te boren betreft, is ingrij-
pen van de zijde van de overheid wellicht aangewezen. Maar ook dan kan men zich 

de vraag stellen of dit niet veeleer dient te gebeuren door ‘positieve’ maatregelen als 
het verlenen van extra subsidie dan door ‘negatieve’ maatregelen als het instellen van 
giftenmaxima en andere verboden en beperkingen. 

                                                 
1334 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 8. 
1335 Het financieel verslag van GroenLinks over 2005 meldt een bedrag van € 344.235 aan ontvangen 

giften. Het verslag over 2006 een bedrag van € 417.790. Dat is ongetwijfeld inclusief afdrachten, die 
ook als giften in de zin van artikel 18 Wspp gelden. 

1336 Zie bijvoorbeeld NRC Handelsblad 3 maart 2006, p. 2 inzake een twist over het opplakken van verkie-
zingsposters. 

1337 Elzinga 2007a, p. 19. 
1338 Het financiële jaarverslag van de VVD over 2006 – een verkiezingsjaar – vermeldt giften van tussen de 

5.000 en 12.500 van bedrijven, waaronder Van der Most Beheer BV, Maarsen Bouw en Ontwikkeling 
BV en de financiële dienstverleners Movet Beheer BV en Island Peak BV. De grootste gift – maar liefst 
€ 420.000 – was afkomstig van de stichting mr. H.C. Dresselhuysfonds. Alles wordt keurig conform 
de Wet subsidiëring politieke partijen verantwoord. Zie ook De Pers 15 oktober 2007, p. 3. 
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Een andere vraag is of het beperken of verbieden van bepaalde giften juridisch mo-
gelijk is. In de Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen stelde de regering 
zich op het standpunt dat het beperken van giften een beperking van de grondwette-

lijke verenigingsvrijheid inhoudt, aangezien sprake is van een beperking van de vrij-
heid van politieke partijen om bepaalde activiteiten te verrichten.1339 Dat standpunt 
lijkt mij juist en het geldt a fortiori voor het geheel verbieden van bepaalde giften 
(bijvoorbeeld giften van rechtspersonen). Volgens artikel 8 Grondwet kan het recht 

van vereniging worden beperkt bij de wet in het belang van de openbare orde. Het 
artikel staat geen delegatie toe, dus de beperking of het verbod zal in een wet in for-
mele zin moeten worden neergelegd. De wetgever zal dienen te motiveren waarom 

de beperkende maatregel het belang van de openbare orde dient, doch kan als gevolg 
van het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet niet door de rechter gecorrigeerd 
worden. 
 Giftenmaxima of een verbod op bepaalde giften kunnen tevens worden gezien 

als een inmenging in de door artikel 11 EVRM gewaarborgde verenigingsvrijheid. 
Dat standpunt is door de regering ingenomen in een brief die zij op 25 september 
2000 aan de Tweede Kamer stuurde.1340 Uit het arrest Parti Nationaliste Basque vs. 
Frankrijk1341 kan worden afgeleid dat artikel 11 EVRM bij een verbod op bepaalde 

giften inderdaad in het geding kan zijn. In deze zaak ging het om een verbod om 
giften van buitenlandse politieke partijen aan te nemen.1342 Gelet op de impact van 
het verbod op de financiële capaciteit van de partij en haar mogelijkheden om haar 

politieke activiteiten voort te zetten, had het Hof geen enkele twijfel dat van een 
inmenging in de verenigingsvrijheid van artikel 11 EVRM sprake was. Wel moet 
worden opgemerkt dat het Hof voor een sterk casuïstische benadering kiest: het 
keek specifiek naar het feit dat de Parti Nationaliste Basque een Franse tak van de 

Spaanse Baskische Partij was, naar haar kleine omvang, haar lokale karakter en naar 

                                                 
1339 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 24-25. Zie paragraaf V.4.11. 
1340 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 9-10. Zie paragraaf V.4.9. 
1341 EHRM 7 juni 2007, Parti Nationaliste Basque vs. Frankrijk, www.echr.coe.int (appl. no. 71251/01). 
1342 Op grond artikel 11 van de Loi du 11 mars 1988 relative á la transparence financière de la vie politique 

mogen Franse politieke partijen niet zelf giften aannemen. Zij moeten daarvoor een zogenaamde 
mandataire aanwijzen, die zowel een fondsenwervingsorganisatie als een natuurlijke persoon kan zijn. 
Een fondsenwervingsorganisatie moet worden goedgekeurd door Commission Nationale des Comp-
tes de Campagne et des Financements Politiques (CCFP). Giften van natuurlijke personen aan een 
mandataire mogen niet hoger zijn dan 7.500 euro per jaar. Giften van rechtspersonen, met uitzonde-
ring van giften van andere politieke partijen, zijn sinds 1995 verboden (Nassmacher 2003, p. 118 en 
122; Prunier 2004, p. 684 en 689; Gicquel & Gicquel 2005, p. 535). Een mandataire mag eveneens 
geen giften aannemen van een vreemde staat of een rechtspersoon naar buitenlands recht. Daaronder 
vallen ook buitenlandse politieke partijen. In het geval van Parti Nationaliste Basque had de CCFP ge-
weigerd de door de partij voorgedragen fondsenwervingsorganisatie goed te keuren omdat deze 
voornamelijk giften van haar Spaanse moederpartij zou aannemen, wat dus bij wet verboden was. 
Formeel vocht de Parti Nationaliste Basque de weigering tot goedkeuring aan in Straatsburg, maar de 
facto stond het verbod op het aannemen van bijdragen van buitenlandse partijen ter beoordeling. Ook 
een goedgekeurde organisatie of een natuurlijke persoon had immers voor de PNB geen giften van een 
buitenlandse partij mogen aannemen. 
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het gebied waar zij actief was. Het moge duidelijk zijn dat een verbod op het aanne-

men van buitenlandse giften juist een partij als de Parti Nationaliste Basque hard 
treft, aangezien zij voor het grootste deel van haar inkomsten van de Spaanse moe-
derpartij afhankelijk was. 

 Het staat dus niet vast dat bij ieder giftenverbod de verenigingsvrijheid zoals 
beschermd door artikel 11 EVRM in het geding is. Bij minder vergaande maatrege-
len als giftenmaxima staat dat nog minder vast. Van geval tot geval zal daarom moe-
ten worden bekeken of van een beperking van het genoemde grondrecht sprake is. 

De wetgever doet er echter goed aan ervoor te zorgen dat iedere beperkende maat-
regel niettemin voldoet aan de beperkingclausule van artikel 11 lid 2 EVRM. Beper-
kingen van de vrijheid van vereniging moeten zijn voorzien bij de wet en in het be-

lang van één of meer van de in het tweede lid opgesomde doelen noodzakelijk zijn in 
een democratische samenleving. ‘Voorzien bij de wet’ houdt niet in dat de beperken-
de maatregel per se bij wet in formele zin moet worden getroffen. Onder het begrip 
wet in het EVRM vallen ook lagere regelingen en zelfs ongeschreven recht.1343 Het 

ligt echter voor de hand de giftenmaxima of giftenverboden bij wet in formele zin te 
regelen, nu artikel 8 Grondwet dat vereist. 
 Als legitiem doel dat de beperking rechtvaardigt kan gewezen worden op het in 
artikel 11 lid 2 EVRM genoemde belang van ‘het voorkomen van wanordelijkhe-

den’, waaronder zeker ook het voorkomen van corruptie, belangenverstrengeling en 
ongewenste beïnvloeding zal vallen. Worden de maxima en verboden mede met het 
oog op de gelijkheid van kansen van de partijen ingevoerd, dan kan bovendien gewe-

zen worden op ‘de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’, eveneens 
genoemd in het tweede lid van artikel 11. 
 De hamvraag is of de beperkingen of verboden noodzakelijk zijn in een demo-
cratische samenleving. In de zaak van de Parti Nationaliste Basque stelt het Hof vast 

dat het verbod om giften van buitenlandse politieke partijen aan te nemen onderdeel 
uitmaakte van een verzameling regels die waren bedoeld om financiële transparantie 
in het politieke leven te verzekeren. Over dergelijke regels merkt het Hof in het al-

gemeen op dat ‘it is especially alert to the importance of such regulations “in a de-
mocratic society” as this has been highlighted by both the Venice Commission and 
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’.1344 Dat neemt volgens het 
Hof echter niet weg dat alleen ‘convincing and compelling reasons’ een beperking 

van de verenigingsvrijheid kunnen rechtvaardigen. Staten genieten in dit opzicht 
slechts een beperkte margin of appreciation, welke in het geval van de Parti Nationa-
liste Basque echter niet overschreden wordt geacht. Het verbod op het aannemen 

                                                 
1343 EHRM 26 april 1979, Sunday Times, NJ 1980, 146. 
1344 Rechtsoverweging 45 van Parti Nationaliste Basque vs. Frankrijk. De Commissie van Venetië is, zoals 

reeds in Hoofdstuk I gemeld, een adviesorgaan van de Raad van Europa. Zie haar ‘Guidelines on the 
financing of political parties’, te vinden op de website van de Raad, www.coe.int. Van de Parlementaire 
Vergadering is Aanbeveling 1516 (2001) inzake Financing of political parties van belang. Ook deze 
aanbeveling is op de website van de Raad te vinden. 
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van giften van buitenlandse partijen wordt in casu niet in strijd met artikel 11 EVRM 

geoordeeld. 
 Het opvallende aan de uitspraak is dat het Hof enerzijds het belang van regule-
ring van private partijfinanciering onderstreept, maar tegelijkertijd zware eisen stelt 

aan beperkingen van de verenigingsvrijheid en de lidstaten slechts een beperkte 
beoordelingsvrijheid toekent. Nog opvallender is echter dat de toetsing die het ver-
volgens uitvoert lang niet zo stringent is als op grond van het voorafgaande ver-
wacht mag worden. Het Hof stelt namelijk vast dat alternatieve financieringsbron-

nen voor de Parti Nationaliste Basque slechts beperkt voorhanden zijn – giften van 
andere Franse partijen liggen niet voor de hand en de partij neemt waarschijnlijk 
alleen deel aan lokale verkiezingen, waardoor zij geen recht op overheidssubsidie 

heeft1345 – en dat de impact van het verbod dus groot is, maar stelt niettemin dat de 
zaak in de residual margin of appreciation van de Staat valt. Daarbij zal een rol hebben 
gespeeld dat binnen de lidstaten van de Raad van Europa verschillend gedacht wordt 
over financiering van partijen uit buitenlandse geldbronnen, zoals het Hof ook vast-

stelt.1346 
 Interessant is dat het Hof gebruik maakt van de richtlijnen van de Commissie van 
Venetië en een aanbeveling van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Eu-
ropa. Zowel de richtlijnen als de aanbeveling staan tamelijk positief tegenover be-

perkingen van giften aan partijen en bepaalde giftenverboden. De richtlijnen zijn 
wat dit betreft het meest voorzichtig. Richtlijn 6 stelt onder meer dat giftenmaxima 
en een verbod op giften van industriële of commerciële ondernemingen of van reli-

gieuze organisaties ‘may also be envisaged’. Dit klinkt dus tamelijk vrijblijvend. Aan-
beveling 1516 (2001) van de Parlementaire Vergadering gaat verder en stelt dat ‘the 
following rules should apply’, waarna onder meer een verbod op giften van staats-
ondernemingen en soortgelijke ondernemingen, strikte regels voor giften van 

rechtspersonen, giftenmaxima en een verbod op giften van religieuze organisaties 
worden bepleit. 
 Noch de richtlijnen, noch de aanbeveling hebben bindende kracht. De Neder-

landse wetgever is dus niet verplicht deze adviezen te volgen. Doet hij dat wel, dan is 
daarmee nog niet gezegd dat het Straatsburgse Hof ieder giftenmaximum of ieder 
verbod op bepaalde giften aan partijen accepteert. Als bij een beperking of een ver-
bod de verenigingsvrijheid inderdaad in het geding is, dan is de wetgever gehouden aan 

te tonen dat de beperking van die vrijheid in de Nederlandse context noodzakelijk is in 
een democratische samenleving. Dat betekent dat de beperking proportioneel moet 

                                                 
1345 Op grond van de artikelen 8 en 9 van de Loi du 11 mars 1988 relative á la transparence financière de la 

vie politique wordt subsidie verstrekt aan Franse politieke partijen. De helft van de subsidie wordt ver-
deeld op grond van het resultaat bij de verkiezingen voor de Assemblée, de andere helft op grond van 
het aantal zetels in het Parlement. Het eerste deel wordt verdeeld over partijen waarvan de kandidaten 
in tenminste 50 kiesdistricten minstens 1% van de stemmen hebben behaald (Frankrijk kent een 
meerderheidsstelsel met districten). Het tweede deel wordt verdeeld over partijen die recht hebben op 
het eerste deel en wel op grond van het aantal afgevaardigden dat zij hebben in het Franse Parlement. 
Zie Nassmacher 2003, p. 123; Prunier 2004, p. 683; Gicquel & Gicquel 2005, p. 534. 

1346 Zie rechtsoverweging 47 van Parti Nationaliste Basque vs. Frankrijk. 
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zijn in het licht van de met de beperking te dienen doelen en dat de voor de beper-

king aangevoerde redenen relevant en voldoende behoren te zijn.1347 Of de door de 
wetgever ingestelde beperkingen en verboden in overeenstemming zijn met artikel 
11 EVRM, kan overigens ook door de Nederlandse rechter worden beoordeeld 

(artikel 94 Grondwet). Al met al zie ik in het licht van dit verdragsartikel en de ad-
viezen van de Commissie van Venetië en de Parlementaire Raad zeker ruimte voor 
giftenmaxima en giftenverboden, maar zoals hierboven reeds vermeld lijkt het mij 
het verstandigst eerst een solide regime van openbaarheid van giften aan partijen in 

te voeren. Dat is mijns inziens een aanpak die het beste strookt met het subsidiari-
teitsbeginsel, dat vereist dat de minst vergaande maatregelen het eerst worden be-
proefd. 

 
V.5  Overig  
 
Bij de overige inkomsten van politieke partijen uit private bronnen kan gedacht 

worden aan inkomsten uit aandelen en beleggingen, rentebaten, opbrengsten van 
advertenties in partijkranten, verkoop van informatiemateriaal en partijpublicaties, 
opbrengsten van opleidingen en cursussen, legaten en giften ‘in natura’ zoals het 
gratis of tegen gereduceerd tarief beschikbaar stellen van vergaderruimte of het 

drukken van voorlichtingsmateriaal. Voor al deze bronnen gelden geen speciaal op 
politieke partijen toegesneden regels. Het algemene privaat- en publiekrecht is van 
toepassing. Vandaar dat met de bovengenoemde opsomming kan worden volstaan. 

 
V.6  Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de private financiering van politieke partijen in 

Nederland. Diverse particuliere bronnen van inkomsten zijn onder de loep geno-
men, waarbij in het bijzonder de contributies van de leden, de afdrachten van poli-
tieke functionarissen en de giften aan en sponsoring van politieke partijen zijn be-

studeerd. De centrale vraag die beantwoord moest worden, was welke regels voor 
private financiering van politieke partijen er in Nederland in de loop der jaren zijn 
ingevoerd en op welke gronden dat is gebeurd. Ook is gekeken naar gebreken die 
eventueel aan deze regels kleven en naar hun houdbaarheid in het licht van de begin-

selen van onafhankelijkheid (in casu van de volksvertegenwoordiger van zijn partij), 
gelijke kansen voor politieke partijen en transparantie van het politieke proces voor 
de burger, een basisbeginsel van elke democratie. 
 

Geconcludeerd is dat ledencontributies de minst problematische bron van inkom-
sten zijn.1348 Hier doen zich eigenlijk geen juridische of morele vraagstukken voor. 
Op deze contributies zijn enkel de regels van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van 

                                                 
1347 Rechtsoverweging 46 van Parti Nationaliste Basque vs. Frankrijk. 
1348 Zie ook Aanbeveling 1516 (2001) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, waar 

wordt opgemerkt dat ‘membership fees’ ‘traditional and non-controversial sources of finance’ zijn. 
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toepassing. Wel bepaalt de Wet subsidiëring politieke partijen sinds de zomer van 

2005 dat het ledental van een politieke partij van belang is voor de berekening van de 
hoogte van de subsidie en dat daarbij alleen leden worden meegeteld die jaarlijks € 
12,- of meer aan contributie betalen en vergader- en stemrechten hebben (artikel 1 

sub c Wspp). Voor de jongerenorganisaties van de politieke partijen geldt dat alleen 
zij als lid worden meegeteld die jaarlijks € 5,- of meer aan contributie betalen (artikel 
1 sub f Wspp). 
 

Bij afdrachten van politieke functionarissen doen zich meer problemen voor. Veel 
Nederlandse politieke partijen kennen regelingen die bepalen dat volksvertegen-
woordigers en bestuurders een deel van hun salaris in de partijkas dienen te storten. 

Afdrachtregelingen komen voor bij D66, het CDA, de PvdA, de Partij voor de Die-
ren, de ChristenUnie, GroenLinks en de SP. Doorgaans worden zij gemotiveerd 
door erop te wijzen dat de politieke functionaris zijn ambt niet in de laatste plaats te 
danken heeft aan zijn politieke partij en dat hij daarom nu iets terug moet doen voor 

die partij. Bij de SP, waar de afdrachtverplichting ook het grootst is, ligt aan de rege-
ling vooral ten grondslag dat de partij de schadeloosstelling van volksvertegenwoor-
digers (en waarschijnlijk ook de bezoldiging van bestuurders) veel te hoog vindt. 
Daarom worden de leden van deze partij die een publiek ambt bekleden verplicht 

hun gehele salaris in de partijkas te storten, waarna de politieke functionaris een 
modaal salaris van de partij terugkrijgt. Het gestorte geld wordt vervolgens gebruikt 
voor allerhande partijactiviteiten gericht op ‘het creëren van een rechtvaardiger 

Nederland’. Door financiële offers van haar leden te eisen, hoopt de partij ook baan-
tjesjagers te weren. 
 Op zichzelf liggen aan de afdrachtregelingen meestal geen afkeurenswaardige 
motieven ten grondslag. Toch wordt vaak gesteld dat deze regelingen, of zij nu 

voortvloeien uit bepalingen in de statuten en reglementen van de partij, dan wel uit 
overeenkomsten tussen de partij en (aspirant) volksvertegenwoordigers en bestuur-
ders, nietig zijn wegens strijd met de openbare orde (artikel 3:40 BW). In de aan de 

afdrachten gewijde paragraaf is onderzocht of deze stelling juist is. Daarbij is met 
name gekeken naar de verenigbaarheid van de afdrachtverplichtingen met de door 
volksvertegenwoordigers en bestuurders af te leggen zuiveringseed enerzijds, en 
met de door het constitutionele recht gewaarborgde onafhankelijkheid van volksver-

tegenwoordigers (‘het vrije mandaat’) anderzijds. Geconcludeerd is dat zowel de 
zuiveringseed als de constitutionele onafhankelijkheid in veel gevallen als oude 
schoenen moeten worden aangemerkt die slecht passen op moderne vraagstukken.  

De belofte om deel te nemen aan een afdrachtregeling staat mijns inziens vrij ver 

af van de corruptie en omkoping die de zuiveringseed van oudsher beoogt te wra-
ken. Bovendien kan van het geven of beloven van enige gift of gunst om tot lid van 
de Staten-Generaal te worden benoemd al helemaal geen sprake zijn wanneer de 

afdrachtverplichting rechtstreeks uit statuten of reglementen van de partij voort-
vloeit. Ook als de afspraak tot afdracht ná de verkiezing tot volksvertegenwoordiger 
of benoeming tot bestuurder wordt gemaakt, kan de zuiveringseed niet van toepas-
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sing zijn. De ‘gift’ of ‘gunst’ wordt in dat geval immers pas na het afleggen van de eed 

beloofd. Het zou vreemd zijn om aan te nemen dat afdrachtregelingen in het ene 
geval – de belofte wordt gedaan voorafgaand aan de benoeming – nietig zijn wegens 
strijd met de aan de zuiveringseed ten grondslag liggende beginselen, terwijl zij in 

het andere geval – de afdrachtverplichting vloeit rechtstreeks uit een partijbesluit 
voort of uit een ná de benoeming gesloten overeenkomst – geldig zijn, dan wel nietig 
op andere gronden. Inhoudelijk gaat het immers om precies dezelfde verplichting. 

De constitutionele onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers wordt op di-

verse plaatsen in het constitutionele recht gewaarborgd, in het bijzonder in het ver-
bod van last. Als het gaat om zaken als stemgedrag, zetelopgave, of afzien van be-
noeming, dan kent het Nederlandse staatsrecht bepalingen die weliswaar niet kun-

nen verhinderen dat de politieke partijen sterke druk uitoefenen op ‘hun’ volksverte-
genwoordigers, maar wel dat afspraken en partijbesluiten die in strijd zijn met deze 
bepalingen in rechte kunnen worden afdwongen. Aldus kan bewerkstelligd worden 
dat enerzijds de politieke partijen grote invloed op ‘hun mensen’ uitoefenen, terwijl 

anderzijds van een partitocratie geen sprake is. Met het beginsel van constitutionele 
onafhankelijkheid in strijd zijn mijns inziens slechts die afdrachtregelingen die de 
constitutionele onafhankelijkheid ook echt geweld aandoen of kunnen aandoen. 
Daarvan kan pas sprake zijn wanneer zij de politieke partijen in staat stellen het 

gedrag van de volksvertegenwoordigers inhoudelijk te sturen. Maar wanneer men 
kijkt naar de afdrachtregelingen bij de diverse Nederlandse partijen, dan kan in veel 
gevallen niet volgehouden worden dat de afdrachtregelingen (kunnen) fungeren als 

drukmiddelen waarmee een partijconform handelen van de politieke functionaris 
kan worden afgedwongen. Slechts wanneer een volksvertegenwoordiger méér zou 
moeten afdragen wanneer hij afwijkt van partij- of fractiestandpunten, of wanneer 
hij ook na zijn uittreding of uitzetting uit de fractie aan de afdrachtverplichtingen 

gebonden zou blijven, zou van strijd met het beginsel van constitutionele onafhanke-
lijkheid en van nietigheid van de verplichtingen sprake kunnen zijn. Geen enkele 
politieke partij in Nederland kent echter afdrachtregelingen die bepalen dat ‘dissen-

ters’ meer moeten afdragen dan volgzame volksvertegenwoordigers. 
De zaken liggen mogelijk anders wanneer de volksvertegenwoordiger verplicht 

is zijn gehele schadeloosstelling in de partijkas te storten en vervolgens een partijsa-
laris terugkrijgt. De partij zou de volksvertegenwoordiger dan kunnen sturen door 

de uitbetaling van het salaris te frustreren of daarmee te dreigen, zodat de volksver-
tegenwoordiger het wel uit zijn hoofd laat afwijkend gedrag te vertonen. Daar staat 
echter tegenover dat ook de volksvertegenwoordiger een drukmiddel in handen 
heeft. Schort de partij haar betalingsverplichting op, dan kan de volksvertegenwoor-

diger de zijne opschorten. Dat zal de partij aanzienlijke schade berokkenen, zeker 
wanneer een partij (zoals de SP) grotendeels op afdrachten drijft. In zekere zin is de 
partij dan net zo afhankelijk van haar volksvertegenwoordigers als vice versa. Pas 

wanneer volksvertegenwoordigers gedwongen worden hun vordering tot betaling 
van een schadeloosstelling over te dragen aan de partij door middel van een ‘akte van 
cessie’, concludeer ik zonder meer tot nietigheid van deze overdrachtsconstructie. 
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De aard van het vorderingsrecht verzet zich dan tegen een overdracht (artikel 3:83 

lid 1 BW), zowel op grond van staatsrechtelijke als op grond van privaatrechtelijke 
bezwaren. 

Gebleken is overigens dat veel politieke partijen de verplichting tot afdracht van 

een deel van de schadeloosstelling of bezoldiging beschouwen als louter een morele 
verplichting. Er wordt weliswaar druk op de volksvertegenwoordigers uitgeoefend 
om te betalen, maar de gang naar de rechter om de betalingsverplichting af te dwin-
gen wordt niet gemaakt. Het lijkt er sterk op dat partijen, om hen moverende rede-

nen, de afdrachtverplichtingen beschouwen als natuurlijke verbintenissen, oftewel 
verbintenissen waaraan een rechtshandeling de verbindende kracht onthoudt (arti-
kel 6:3 lid 2 sub a BW). 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat wetgevende maatregelen betreffende 
afdrachtregelingen niet noodzakelijk zijn. De cessieconstructie die bij de SP voor-
komt is reeds juridisch zonder enige kracht, zodat geen enkele overheid gehouden is 
aan de uitvoering daarvan mee te werken. Natuurlijk kan wettelijk worden vastge-

legd dat een volksvertegenwoordiger verplicht is om zijn schadeloosstelling en/of 
vergoedingen op een persoonlijke rekening te ontvangen, opdat het geld niet op de 
rekening van de partij wordt gestort. Ik zie echter niet in welk belang daarmee ge-
diend wordt. Zolang de desbetreffende volksvertegenwoordiger met een simpele 

mededeling aan de loonadministratie van de Tweede Kamer, de provincie of de 
gemeente kan bewerkstelligen dat het salaris weer op zijn eigen rekening wordt 
gestort, is er mijns inziens geen probleem. 

 
Giften vormen nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor politieke partij-
en. Particulieren en rechtspersonen kunnen allerhande motieven hebben om geld te 
schenken aan een politieke partij. Dat kan variëren van nagenoeg belangenloze vrij-

gevigheid tot regelrechte omkoping. Giften aan en sponsoring van politieke partijen 
zijn op zichzelf in de meeste gevallen niet bezwaarlijk. Integendeel, het is juist posi-
tief te waarderen wanneer elementen in de samenleving bereid blijken te zijn maat-

schappelijke organisaties als politieke partijen financieel te ondersteunen. Wel geldt 
dat het van belang is dat zoveel mogelijk transparantie wordt betracht. Transparan-
tie van partijfinanciën stelt de politiek geïnteresseerde burger in staat een oordeel te 
vormen over het ethische gehalte van de geldstromen die naar een politieke partij 

lopen. Dit oordeel kan van belang zijn voor het uitbrengen van een stem. Als grond-
beginsel kan gelden dat burgers er recht op hebben te weten wie financieel achter 
een politieke partij zit. Het (politieke) transparantiebeginsel1349 moet dan ook als 
grondbeginsel van het partijfinancieringsrecht worden aangemerkt. 

 Onderzocht is of de huidige regelgeving in Nederland inzake giften aan en spon-
soring van politieke partijen in het licht van dit transparantiebeginsel hoge ogen 

                                                 
1349 Van een juridisch beginsel kan bij gebrek aan een rechtsbron geen sprake zijn. Zie evenwel de reeds 

enkele malen genoemde richtlijnen van de Commissie van Venetië en Aanbeveling 1516 (2001) van 
de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Beide documenten zijn te vinden op 
www.coe.int. 
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gooit. Daartoe is artikel 18 Wspp geanalyseerd, het enige artikel in de Nederlandse 

wetgeving dat specifiek op giften aan politieke partijen betrekking heeft en dat is 
ingevoerd om transparantie van partijfinanciën te bevorderen en ongewenste en 
onzichtbare beïnvloeding tegen te gaan. Artikel 18 bepaalt dat giften van rechtsper-

sonen aan politieke partijen van € 4.537,80 of meer door die politieke partijen 
openbaar moeten worden gemaakt. De openbaarmaking geschiedt in ieder geval 
door vermelding in het financiële verslag van de politieke partij als bedoeld in artikel 
10 en 11 Wspp. Meerdere giften van dezelfde gever die gezamenlijk het bedrag van 

€ 4.537,80 overstijgen, worden als één gift beschouwd. In het financiële verslag 
dienen de hoogte van het bedrag, de datum waarop de gift is gedaan en de naam van 
de gever vermeld te worden, maar als de gever bezwaar heeft gemaakt tegen vermel-

ding van zijn naam, kan deze achterwege blijven, met dien verstande dat in dat geval 
een omschrijving wordt gegeven van de categorie van instellingen of organisaties 
waartoe de gever behoort (bijvoorbeeld ‘het bankwezen’). Tenslotte dient het finan-
ciële verslag het totaal aan giften anders dan de contributies van de leden van de 

partij te vermelden. 
Geconcludeerd is dat artikel 18 Wspp in het licht van het transparantiebeginsel 

op zeer veel punten tekortschiet. Het artikel kent geen definitie van het begrip ‘gift’, 
de reikwijdte van het artikel is te smal (het heeft onder meer geen betrekking op 

sponsoring en andere op geld waardeerbare bijdragen van derden of van partijle-
den), het artikel heeft geen betrekking op giften van natuurlijke personen terwijl ook 
daar transparantie gewenst is, het artikel kent geen sanctiebepaling die bij overtre-

ding kan worden toegepast, het bedrag van € 4537,80 is te hoog aangezet, de moge-
lijkheid voor rechtspersonen om anoniem te blijven ondermijnt de kern van de bepa-
ling, het artikel is niet van toepassing op regionale, lokale en nog niet gesubsidieerde 
landelijke politieke partijen en evenmin op aan de politieke partijen gelieerde instel-

lingen en organisaties, zoals speciale stichtingen die zich richten op fundraising. 
Tenslotte bepaalt artikel 18 Wspp weliswaar dat de giften in ieder geval openbaar 
moeten worden gemaakt in de financiële verslagen van de politieke partijen (zoals 

bedoeld in de artikelen 10 en 11 Wspp), maar die verslagen zelf zijn in beginsel niet 
openbaar. Het opvragen ervan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op basis 
van de Wet openbaarheid van bestuur is een langdurige aangelegenheid. Sommige 
politieke partijen publiceren de verslagen op hun website1350, maar een grote poli-

tieke partij als het CDA doet dat bijvoorbeeld weer niet.1351 Zo komt van de gewens-
te openbaarheid van giften dus erg weinig terecht. En als er al sprake is van open-
baarheid, dan komt deze vaak te laat. Artikel 18 Wspp ziet immers op financiële 
verslagen die pas lang nadat de giften gedaan zijn gereed komen. Vooral in verkie-

zingsjaren, waarin naar we mogen aannemen de financiële behoeften van de partijen 
stijgen en dus ook de inkomsten uit inzamelingsacties en spontane giften, is dat be-

                                                 
1350 En een partij als de PvdA gaat zelfs zover dat giften van natuurlijke personen van € 500 of meer zon-

der meer openbaar gemaakt worden. Daarvoor verdient de partij alle lof. 
1351 Het CDA was overigens wel volledig bereid mij de financiële jaarverslagen per post toe te sturen. 
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zwaarlijk. Een aparte, specifiek op de verkiezingen toegesneden verplichting tot 

onverwijlde openbaarmaking ontbreekt in artikel 18 Wspp. 
 In dit hoofdstuk zijn dan ook de nodige suggesties gedaan om artikel 18 Wspp 
aan te scherpen teneinde de vereiste transparantie te vergroten. Ook is de vraag 

gesteld of volstaan kan worden met het trachten te creëren van een zo groot moge-
lijke inzichtelijkheid en beschikbaarheid van informatie inzake partijfinanciën. Zijn 
wellicht niet verder strekkende maatregelen nodig, zoals het vaststellen van maxi-
mumbedragen die particulieren en rechtspersonen aan politieke partijen mogen 

schenken? Moet wellicht geen maximum gesteld worden aan het totaalbedrag aan 
giften dat een politieke partij jaarlijks mag aannemen? Op dit moment hebben poli-
tieke partijen nog dezelfde vrijheid bij het aannemen van giften als andere maat-

schappelijke organisaties. 
Voor verdergaande maatregelen bestaat in het licht van de artikelen 8 Grondwet 

en 11 EVRM, de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
en de adviezen van de Commissie van Venetië en de Parlementaire Vergadering van 

de Raad van Europa zeker ruimte. Ik heb echter aangegeven vooralsnog geen voor-
stander van dergelijke maatregelen te zijn, hoewel ik dus erken dat er juridisch be-
zien het nodige mogelijk is. Het lijkt er sterk op dat zulke maatregelen in de eerste 
plaats nog niet in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen zullen treffen. 

Dergelijke partijen komen momenteel niet voor overheidssubsidiëring in aanmer-
king en zijn dus des te meer aangewezen op onder meer giften om de strijd met de 
gevestigde politieke partijen aan te kunnen gaan. Worden juist – in strijd met het 

beginsel van gelijke kansen – de nieuwe politieke partijen getroffen, dan is de open-
heid van het partijbestel in het geding. Bovendien kan men zich afvragen of het vast-
stellen van maximumbedragen niet onnodig paternalistisch is. Onduidelijk is waar-
om niet volstaan kan worden met zo groot mogelijke openbaarheid. De kiezer 

maakt dan zelf wel uit of een gift van 300.000 euro voor de Partij voor de Dieren 
ethisch verantwoord is of niet. Het in ieder geval in artikel 11 EVRM inzake de ver-
enigingsvrijheid besloten liggende subsidiariteitsbeginsel noopt de overheid tot 

terughoudendheid bij het stellen van regels op dit terrein. 
Daar komt nog het volgende bij. Op dit moment staat onvoldoende vast dat er in 

Nederland duidelijk ‘rijke’ en duidelijk ‘arme’ partijen bestaan. Een zekere ‘natuurlij-
ke’ ongelijkheid is er wellicht wel, gezien de onderscheiden groepen kiezers waarop 

de verschillende politieke partijen zich richten, maar op zichzelf hoeft dat voor de 
wetgever geen aanleiding te zijn om tot maatregelen over te gaan. Integendeel, het 
beginsel van gelijke kansen voor politieke partijen behoort mijns inziens voorname-
lijk in te houden dat de overheid de bestaande ongelijkheid niet verder verscherpt 

door maatregelen te nemen die bepaalde partijen bevoordelen en anderen juist be-
nadelen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden zou het moeten inhouden dat de 
overheid actie onderneemt om meer gelijkheid van kansen te verwezenlijken. Het 

onafhankelijkheidsbeginsel dicteert immers dat de overheid zich zo ver mogelijk van 
het politieke proces verwijderd houdt.  
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Hoofdstuk VI 

Financiering van politieke partijen in Duitsland 
 
VI.1  Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is gewijd aan het Duitse partijfinancieringsrecht. In Duitsland is – 
anders dan in Nederland – de rol van politieke partijen vastgelegd in de grondwet 
(Grundgesetz) en in een specifieke wet op de politieke partijen (Parteiengesetz). 
Duitsland kent op het terrein van partijfinanciering al sinds de jaren ’60 van de vori-
ge eeuw wetgeving, die zowel de publieke als de private financiering van politieke 
partijen betreft. In de loop der jaren heeft deze wetgeving belangrijke wijzigingen 
ondergaan, voornamelijk als gevolg van de rechtspraak van het Duitse constitutione-
le hof, het Bundesverfassungsgericht. Dit Hof heeft een dermate grote rol gespeeld, 
dat sommige auteurs het Bundesverfassungsgericht wel hebben aangemerkt als 
Ersatzgesetzgeber (wetgever-plaatsvervanger) op het gebied van het partijfinancie-
ringsrecht.1352 De rol van het Bundesverfassungsgericht staat in opmerkelijk con-
trast met de verwaarloosbare rol die de Nederlandse rechter, vooral als gevolg van 
de afwezigheid van toetsingsnormen1353, speelt als het gaat om partijfinancierings-
wetgeving. Vanwege de sterke constitutioneelrechtelijke positie van de politieke 
partijen, de lange traditie van partijfinancieringswetgeving en de actieve rol die de 
rechter op dit terrein speelt, ligt een vergelijking van het Nederlandse met het Duitse 
recht voor de hand.1354 

Het voornaamste doel van dit hoofdstuk is het weergeven van het Duitse recht 
op het gebied van partijfinanciering, alsmede de daaraan ten grondslag liggende 
beginselen en ontwikkelingsgeschiedenis. Bij dit onderzoek zijn de voornaamste 
bronnen artikel 21 van de Duitse Grondwet (Grundgesetz, hierna: GG), het veel-
vuldig gewijzigde Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz, hierna: 
PartG) van 24 juli 19671355 en de uitgebreide rechtspraak van het Bundesver-
fassungsgericht.1356 Uit die rechtspraak laten zich enkele beginselen afleiden waar-

                                                 
1352 Lösche 2006, p. 43. Dat wil overigens niet zeggen dat deze rol onomstreden is. Sommige schrijvers 

verwijten het Hof een ‘Übergriff auf legislative Kompetenzen’ te maken en dus op de stoel van de wet-
gever te gaan zitten (vgl. Krüger 2004, p. 310). Zoals uit het hiernavolgende nog zal blijken, heeft het 
Bundesverfassungsgericht bovendien regelmatig zijn eigen dogmatische uitgangspunten veranderd en 
zeker niet tot tevredenheid van eenieder. Prantl 2000, p. 546 spreekt van ‘ein jahrzehntelanges Hü und 
Hott, ein Hin und Her’, alsmede van een ‘Zickzackkurs’. Zie ook Masing 2001, p. 2353; Nassmacher 
2003, p. 124. 

1353 En daarnaast als gevolg van het ontbreken van toetsingsrecht als het gaat om formele wetgeving 
(artikel 120 Grondwet). 

1354 Ook heeft het onderwerp van de financiering van politieke partijen in de Duitse literatuur aanzienlijk 
meer aandacht gekregen dan in de Nederlandse. Tenslotte speelt Duitsland natuurlijk ook een zeer be-
langrijke rol binnen de Europese Unie en op wereldniveau (Pintens 1998, p. 29). 

1355 BGBl. 1967 I, S. 773. 
1356 Deze wordt gepubliceerd in de Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes (E). Bij verwijzingen naar 

uitspraken van het Hof wordt steeds eerst het bandnummer gegeven en vervolgens de pagina waarop 
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aan partijfinancieringsrecht moet voldoen om met het Grundgesetz in overeen-
stemming te zijn. Te noemen zijn de beginselen van: 

  
1.  Staatsfreiheit (ook wel Parteienfreiheit genoemd): politieke partijen dienen onaf-

hankelijk van de overheid te kunnen functioneren, de overheid mag zich behou-
dens de aanwezigheid van een dwingende rechtvaardigingsgrond niet met het 
proces van de politieke wilsvorming bemoeien; 

2.  Chancengleichheit im politischen Wettbewerb: gelijke kansen voor alle politieke 
partijen in de politieke strijd; 

3.  gleiche Teilhabe der Bürger an der politischen Willensbildung (of korter: Bürgerg-
leichheit): gelijke participatiemogelijkheden voor burgers bij hun deelname aan de 
politieke wilsvorming en  

4.  Transparenz: openbaarheid van de financiën van partijen, zowel wat betreft in-
komsten en uitgaven als wat betreft vermogen.1357 

  
Deze beginselen vertonen de nodige gelijkenis met de in de aan Nederland gewijde 
hoofdstukken besproken beginselen van onafhankelijkheid, gelijke kansen en trans-
parantie. Een belangrijk verschil is echter dat deze beginselen in Nederland zwak 
ontwikkeld zijn. Voorzover ze al bestaan, gaat het meer om politieke beginselen dan 
om rechtsbeginselen. Het financiële onafhankelijkheidsbeginsel en het transparan-
tiebeginsel zijn in Nederland nergens gecodificeerd, het beginsel van gelijke kansen 
kan hooguit in het gelijkheidsbeginsel worden ingelezen, dat op diverse plaatsen (in 
Grondwet en verdragen) is verankerd. Maar de Duitse beginselen van partijfinancie-
ringsrecht zijn echte rechtsbeginselen, specifiek toegesneden op de financiering van 
politieke partijen, verankerd in het Grundgesetz en door de rechter te gebruiken als 
toetssteen om de rechtmatigheid van wetgeving te beoordelen. Onderzocht zal wor-
den wat deze Duitse beginselen inhouden, hoe zij zich de afgelopen vijftig jaar ont-
wikkeld hebben en hoe zij de Duitse partijfinancieringswetgeving hebben beïnvloed. 
Verder zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan de positieve en negatieve 
ervaringen die men in Duitsland heeft gehad met regels op het gebied van overheids-
subsidiëring van politieke partijen en met regels betreffende giften aan partijen. Aparte 
evaluerende paragrafen zoals in de voorgaande hoofdstukken ontbreken hier. Het is 
immers niet de bedoeling van dit hoofdstuk verbeteringen van het Duitse recht voor te 
stellen: het gaat erom wat Nederland van de Duitse situatie kan leren. Voor zover het 
Duitse recht inspiratie kan bieden aan de Nederlandse wetgever, komt dit in het slot-
hoofdstuk aan de orde, waar de eigenlijke rechtsvergelijking plaatsvindt. 
 

                                                 

de uitspraak begint. Tussen haakjes wordt dan eventueel nog verwezen naar de pagina(’s) waarop de 
relevante informatie te vinden is. 

1357 Deze vier beginselen worden, soms onder ietwat andere benamingen, genoemd bij Landfried 1990, p. 
298-299, Schwartmann 1995, p. 67; Cordes 2003, p. 54-55. In de rechtspraak van het Bundesver-
fassungsgericht wordt afwisselend gesproken van beginselen (Grundsätze), rechten en grondrechten. 
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Dit hoofdstuk gaat zoals gezegd over Duits partijfinancieringsrecht. Het gaat echter 
niet alléén over partijfinancieringsrecht. Voor een goed begrip van deze materie is 
het noodzakelijk te beginnen met enige algemene opmerkingen over het Duitse 
staatsrecht en de plaats die politieke partijen daarin gekregen hebben. De opbouw 
van het hoofdstuk is daarom als volgt. In paragraaf VI.2 wordt aandacht besteed aan 
enige aspecten van de Duitse staatsinrichting. Het liberaal-democratisch staatsbe-
stel, de federale structuur van het land en het kiesstelsel zullen de revue passeren. 
Daarna is het tijd voor enige opmerkingen over de constitutioneelrechtelijke positie 
van een politieke partij in Duitsland. Paragraaf VI.3 is daarom gewijd aan een korte 
bespreking van de geschiedenis van het Duitse partijwezen en een beknopte analyse 
van de belangrijkste op politieke partijen van toepassing zijnde wetgeving: artikel 21 
GG en het hierboven reeds genoemde Parteiengesetz. De paragrafen VI.4 en VI.5 
vormen de kern van het hoofdstuk. Zij bevatten een beschrijving en een analyse van 
de wetgeving die specifiek op de financiering van politieke partijen van toepassing is, 
alsmede van de daaraan ten grondslag liggende – en hierboven reeds genoemde – 
beginselen. De beschrijving zal langs historische lijnen plaatsvinden, om aldus een 
chronologisch overzicht te krijgen van de ontwikkeling van het Duitse partijfinan-
cieringsrecht. Paragraaf VI.4 behandelt de publieke financiering van politieke partij-
en in Duitsland, terwijl paragraaf VI.5 de private financiering onder de loep neemt. 
Het geheel wordt afgesloten met een conclusie. 

 
VI.2  Enige opmerkingen over het Duitse staatsbestel 

 
VI.2.1  Grondwet en democratie 
 
In de Republiek van Weimar (1919-1933) was sprake van een formele, waardeneu-
trale democratie. Tegenstanders van het staatsbestel konden de democratie gebrui-
ken om haar af te schaffen en te vervangen door een dictatuur. De NSDAP van 
Adolf Hitler heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt en het totalitaire Derde 
Rijk (1933-1945) gevestigd.1358 De door de Parlementaire Raad vastgestelde en op 23 
mei 1949 afgekondigde Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland moet worden 
gezien als een reactie op de uitwassen van de Nazi’s en het misbruik dat deze hebben 
gemaakt van democratische rechten en vrijheden. Het Grundgesetz kiest principieel 
voor een freiheitliche demokratische Grundordnung, een liberaal-democratisch staats-
bestel. Deze democratie is geen formele, maar een streitbare Demokratie met bepaal-
de onaantastbare beginselen.1359 Zij dient niet, zoals in de Weimar-tijd, lijdzaam toe 
te zien hoe anderen pogingen ondernemen om haar ongedaan te maken, doch maat-
regelen te nemen en beschermingsmechanismen in te bouwen om haar eigen voort-
bestaan te verzekeren. 

                                                 
1358 Pintens 1998, p. 122-123. 
1359 Pötzsch 2003, p. 7 en 12. 
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Tot die beschermingsmechanismen behoort in ieder geval artikel 79 III GG. Dit 
artikellid bepaalt dat veranderingen in het Grundgesetz waardoor de federale struc-
tuur van Duitsland, de principiële medewerking van de deelstaten (Länder) bij de 
wetgeving of de in de artikelen 1 (menselijke waardigheid) en 20 (Duitsland is een 
democratische, sociale en federale rechtsstaat) neergelegde beginselen worden aan-
getast, unzulässig zijn. Bepaalde Staatsfundamentalnormen zijn dus onveranderbaar. 
Een ander beschermingsmechanisme is de mogelijkheid van verwerking van bepaal-
de grondrechten wanneer deze gebruikt worden om het liberaal-democratische 
staatsbestel te bestrijden (artikel 18 GG). Tenslotte kan gewezen worden op artikel 
21 II GG dat bepaalt dat politieke partijen wier doel of werkzaamheid gericht is op 
het schaden of elimineren van dit staatsbestel verfassungswidrig zijn. Het gevolg is dat 
zij verboden kunnen worden. 

In een vroege uitspraak1360 heeft het Duitse constitutionele hof, het Bundesver-
fassungsgericht, gedetailleerd aangegeven wat zijns inziens de kernelementen van de 
freiheitliche demokratische Grundordnung zijn. Daarbij noemde het onder meer res-
pect voor de in het Grundgesetz vastgelegde grondrechten, volkssoevereiniteit, 
machtenscheiding, de verantwoordelijkheid van de regering, wetmatigheid van be-
stuur, onafhankelijke gerechten, het meerpartijenprincipe en gelijke kansen (Chan-
cengleichheit) voor alle politieke partijen met het recht op grondwetsconforme oppo-
sitie. Deze opsomming betekent niet dat bestrijding van een of meer van deze ele-
menten geen voorwerp zou mogen zijn van politiek debat of politieke strijd. Het 
Bundesverfassungsgericht heeft het recht om grondwettelijke instellingen en uit-
gangspunten met legale middelen te bestrijden aanvaard.1361 Onduidelijk blijft ech-
ter waar de grens tussen grondwetsconforme oppositie en handelen in strijd met de 
onwrikbare uitgangspunten van het liberaal-democratische bestel ligt. Dat zal van 
geval tot geval, en in laatste instantie door het Bundesverfassungsgericht, moeten 
worden vastgesteld. 
 
VI.2.2  De Duitse federale structuur; verdeling van bevoegdheden 
 
De Bondsrepubliek Duitsland is een democratische en sociale bondsstaat, zo stelt 
artikel 20 I GG. Federalisme werd in 1948 door de geallieerde bezettingsmachten 
verplicht opgelegd aan de Parlementaire Raad die het Grundgesetz voorbereidde. 
Dit strookte met de verlangens van de meeste Duitse politici. Ook de Weimar Re-
publiek had een federale structuur gekend, welke echter onder en door de Nazi’s was 
opgeheven en was vervangen door een totalitaire eenheidsstaat. Het Grundgesetz 
diende waarborgen te bevatten om herhaling daarvan te voorkomen. Het principe 
dat de BRD een federale staat vormt, is daarom onveranderbaar vastgelegd (artikel 
20 I jo. 79 III GG).1362 
 

                                                 
1360 BVerfG 23 oktober 1952, E 2,1 (12-13). 
1361 E 2,1 (12). Zie ook Burkens/Van Schagen 2004, p. 126.  
1362 Burkens/Van Schagen 2004, p. 151. 

386



VI.2 ENIGE OPMERKINGEN OVER HET DUITSE STAATSBESTEL 

In hoofdlijnen komt de verdeling van bevoegdheden over de organen van de bond en 
die van de deelstaten (de Länder) op het volgende neer. Voor wat betreft de wetge-
ving onderscheidt het Grundgesetz tussen uitsluitende bevoegdheden van de bond, 
uitsluitende bevoegdheden van de Länder, concurrerende bevoegdheid van bond en 
Länder en raamwetgevingsbevoegdheid van de bond (zie de artikelen 70-75 
GG).1363 Concurrerende bevoegdheid en raamwetgevingsbevoegdheid zijn voor het 
onderzoek verder niet van belang. De uitsluitende bevoegdheden van de bond zijn 
dat wel (artikel 71 en 73 GG).  
 Ingevolge artikel 21 III GG behoort wetgeving op het terrein van politieke partij-
en en partijfinanciering tot de uitsluitende bevoegdheid van de bond.1364 De Länder 
zijn slechts bevoegd tot het stellen van regels betreffende deze materie indien een 
bondswet die bevoegdheid aan hen heeft gedelegeerd (artikel 71 GG).1365 In het 
vóór 1994 geldende Parteiengesetz was van een dergelijke delegatie sprake. De oude 
wet machtigde de Länder om regels vast te stellen over de vergoeding van verkie-
zingskosten (Wahlkampfkostenerstattung) bij Landdagverkiezingen. Van deze moge-
lijkheid hebben vrijwel alle Länder gebruik gemaakt.1366 De landswetgeving knoopte 
nauw aan bij het Parteiengesetz en blijft hier verder buiten beschouwing.1367 Sinds 
1994 is de partijfinanciering bundeseinheitlich geregeld.1368 
 De wetgevingsprocedure op bondsniveau is geregeld in de artikelen 76-78 GG. 
De Bondsdag is terzake het belangrijkste orgaan: hij stelt de wetten vast (artikel 77 
GG). Afhankelijk van de materie is toestemming nodig van de Bondsraad, een or-
gaan bestaande uit vertegenwoordigers van de landsregeringen. Is geen toestem-
ming vereist, dan kan de Bondsraad in ieder geval bezwaar maken (Einspruch einle-
gen). Is een wet eenmaal tot stand gekomen, dan wordt zij uitgevaardigd door de 
bondspresident en gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt.1369 Het wetgevingsinitiatief 
berust bij de bondsregering, de Bondsraad en de leden van de Bondsdag (artikel 76 I 
GG).1370 Vermeldenswaard is dat in Duitsland het zogenaamde discontinuïteitsbe-
ginsel geldt: met het eindigen van de zittingsperiode van de Bondsdag komen alle 
nog aanhangige wetsvoorstellen te vervallen.1371  

                                                 
1363 Op het terrein van de concurrerende bevoegdheid hebben de Länder wetgevingsbevoegdheid voorzo-

ver de bond van zijn wetgevingsbevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt (artikel 72 en 74 GG). Arti-
kel 72 II GG regelt onder welke omstandigheden de bond van die bevoegdheid gebruik kan maken. 
Onder dezelfde omstandigheden kan de bond een globale regeling (raamwetgeving) vaststellen, die 
nader door de Länder moet worden ingevuld (artikel 75 GG). 

1364 Seifert 1975, p. 58-59; Pötzsch 2003, p. 62. Vgl. Kunig 2001, nr. 13. 
1365 Zie ook Pintens 1998, p. 141. 
1366 Seifert 1975, p. 308; Schwartmann 1995, p. 34. 
1367 Zij is kort beschreven bij Drysch 1998, p. 132-134. 
1368 Drysch 1998, p. 134. Zie ook paragraaf VI.4.8. 
1369 Artikel 82 I GG. Zie ook Pötzsch 2003, p. 73-76. De afkondiging geschiedt door ondertekening door 

de bondspresident, met contraseign (Gegenzeichnung) van de bondskanselier en/of de betrokken mi-
nister(s). Vgl. artikel 58 GG. 

1370 Een wetsvoorstel ‘aus der Mitte des Bundestages’ moet uitgaan van een fractie of van minstens 5% van 
de afgevaardigden van de Bondsdag (Pötzsch 2003, p. 73).  

1371 Burkens/Van Schagen 2004, p. 138-139. 
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Voor wat betreft de functie ‘bestuur’ kent het Grundgesetz prioriteit toe aan de Län-
der. Zij voeren hun eigen wetgeving uit en in beginsel ook die van de bond (artikel 
83 GG). Bondsbestuur (bundeseigene Verwaltung) is uitzondering. Voor het voorlig-
gende onderzoek is de verdeling van bevoegdheden op het gebied van het bestuur 
minder relevant. Zeer relevant daarentegen is de organisatie van de functie ‘recht-
spraak’. 
 
De rechtspraak is ingevolge artikel 92 GG toevertrouwd aan het Bundesver-
fassungsgericht, de in het Grundgesetz genoemde bondsgerechten en de landsge-
rechten. Het systeem komt erop neer dat de gerechten van de Länder de lagere 
rechtspraak uitoefenen en dat de gerechten van de bond de hogere, met een cassatie-
taak belaste instanties vormen.1372 De rechterlijke organisatie is onderverdeeld in de 
gewone rechterlijke macht, de administratiefrechtelijke macht, de rechterlijke macht 
in belastingzaken, de rechterlijke macht in arbeidszaken en de rechterlijke macht in 
sociale verzekeringszaken. Bijna alle Länder hebben een eigen constitutioneel hof, 
maar voor het onderzoek is met name het Bundesverfassungsgericht, het constituti-
onele hof op bondsniveau, van belang. 

Het Bundesverfassungsgericht bestaat uit twee Senaten, die elk voor zich als 
constitutioneel hof fungeren. Iedere Senaat bestaat uit acht rechters en heeft een 
door het Bundesverfassungsgerichtsgesetz afgebakend werkterrein. Een kiescom-
missie uit de Bondsdag aan de ene kant en de Bondsraad aan de andere kant kiezen 
ieder de helft van de leden van een Senaat, waarbij de eis van een meerderheid van 
twee derden geldt. Deze eis dwingt tot compromissen en voorkomt de benoeming 
van al te uitgesproken rechters. Rechters zijn 12 jaar in functie, ten hoogste tot hun 
68e levensjaar. Herverkiezing is niet mogelijk. De benoeming geschiedt door de 
bondspresident (artikel 60 I GG). Sinds 1970 kunnen de rechters een dissenting 
opinion geven.1373 

Het Bundesverfassungsgericht kan met recht gezien worden als de Hüter der Ver-
fassung. Het kan iedere handeling van de wetgevende en de uitvoerende macht, als-
mede iedere rechterlijke uitspraak toetsen op verenigbaarheid met het Grundge-
setz.1374 Tot de belangrijkste taken van het Hof behoort in de eerste plaats het uit-
leggen van het Grundgesetz naar aanleiding van zogenaamde Organstreitigkeiten, 
d.w.z. geschillen tussen de hoogste staatsorganen op bondsniveau over de omvang 
van hun constitutionele rechten en plichten (artikel 93 I (1) GG). Toetsing in ab-
stracto van de formele of materiële verenigbaarheid van bondsrecht of landsrecht 
met het Grundgesetz, dan wel van landsrecht met overig bondsrecht (de zogenaam-
de abstrakte Normenkontrolle) is een tweede belangrijke taak. Deze toetsing geschiedt 
op verzoek van de bondsregering, een landsregering of een derde van de leden van 
de Bondsdag (artikel 93 I (2) GG). Het gaat hier vaak om politieke controverses. 

                                                 
1372 Burkens/Van Schagen 2004, p. 162. 
1373 Pötzsch 2003, p. 118-119; Burkens/Van Schagen 2004, p. 169. 
1374 Pötzsch 2003, p. 115. 
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Niet zelden wordt een verzoek ingediend door de parlementaire minderheid die 
zojuist in de Bondsdag overstemd is, of door een landsregering van dezelfde politie-
ke kleur.1375 

Tegenover de abstracte toetsing staat de concrete. Deze konkrete Normenkontrol-
le vindt plaats na een daartoe strekkend verzoek van een andere rechter, die ver-
moedt dat een in een bij hem aanhangige procedure toe te passen bondswet of 
landswet in strijd is met het Grundgesetz. Het Bundesverfassungsgericht beslist 
over deze kwestie bij wege van een prejudiciële beslissing (artikel 100 I GG). Ten-
slotte moet gewezen worden op de zogenoemde Verfassungsbeschwerden, klachten 
wegens schending van grondrechten of daarmee op één lijn te stellen, in artikel 93 I 
(4a) GG opgesomde rechten. Verfassungsbeschwerden kunnen in principe pas worden 
ingediend wanneer alle gewone rechtsmiddelen zijn uitgeput, dus wanneer de nor-
male rechtsgang helemaal doorlopen is. Bovendien moet het beweerde slachtoffer 
rechtstreeks en persoonlijk zijn getroffen door de aangevochten wet, bestuurlijke 
beslissing of rechterlijke uitspraak. Er bestaat dus geen Popularklage. Kamers van 
drie rechters toetsen of de klacht ontvankelijk is. Het overgrote merendeel van de 
klachten sneuvelt op dit punt.1376 
 
De Verfassungsbeschwerden en de konkrete Normenkontrolle zijn verreweg het belang-
rijkst, maar bij geschillen inzake partijfinanciering spelen ook de Organklagen een 
voorname rol. Politieke partijen zijn in de jurisprudentie van het Hof namelijk aan-
gewezen als andere Beteiligte in de zin van artikel 93 I (1) GG, althans voorzover hun 
grondwettelijke rechten en plichten in het geding zijn.1377 Ook zij zijn dus bevoegd 
tot het indienen van Organklagen en van die mogelijkheid hebben zij veelvuldig ge-
bruik gemaakt. 
 
VI.2.3  Het Duitse kiesstelsel 
 
Voor een goed begrip van het Duitse partijfinancieringsrecht is tenslotte enige ken-
nis van het kiesstelsel dat bij de Bondsdagverkiezingen wordt gehanteerd, noodzake-
lijk.1378 De wetgeving inzake de subsidiëring van politieke partijen knoopt namelijk 
aan bij het succes van die partijen bij de verkiezingen voor (onder meer) de Bonds-
dag. Vóór de Neufassung van het Parteiengesetz van 1994 was de hoeveelheid subsi-
die die een politieke partij ontving zelfs geheel afhankelijk van de verkiezingsuit-
slag.1379 Onder het huidige Parteiengesetz is dat niet langer het geval, maar nog 

                                                 
1375 Pötzsch 2003, p. 116. Vgl. Pintens 1998, p. 124. 
1376 Pintens 1998, p. 126-127; Pötzsch 2003, p. 116. 
1377 Zie onder meer BVerfG 5 april 1952, E 1, 208 (226) en BVerfG 20 juli 1954, E 4, 27 (30). Zie ook 

paragraaf VI.3. 
1378 In de diverse Kieswetten van de Länder is voor Landdagverkiezingen een soortgelijk systeem inge-

voerd (Pötzsch 2003, p. 35). 
1379 Met uitzondering van een Sockelbetrag (basisbedrag) dat sinds 1989 aan een deel van de voor subsidie 

in aanmerking komende partijen werd verstrekt (en in 1992 door het Bundesverfassungsgericht in 
strijd met het Grundgesetz is geoordeeld). Zie ook paragraaf VI.4.6 en VI.4.7. 
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steeds wordt een aanzienlijk deel van de subsidie – ongeveer 50% – bepaald door het 
aantal verworven stemmen. 
 
Het Duitse kiesstelsel kan worden gekenschetst als een combinatie van een stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging en een meerderheidsstelsel met districten. Het 
stelsel, dat is vastgelegd in het op artikel 38 III GG gebaseerde Bundeswahlgesetz, 
komt in het kort op het volgende neer. Bij Bondsdagverkiezingen beschikt iedere 
kiezer over twee stemmen. Met zijn Erststimme stemt hij op een kandidaat in zijn 
kiesdistrict (Wahlkreis; hiervan zijn er thans 299), met zijn Zweitstimme op de lijst van 
een partij.1380 Splitsing van de stemmen is toegestaan. De verdeling van de beschik-
bare 598 zetels in de Bondsdag over de partijen vindt plaats aan de hand van het 
aantal verworven Zweitstimmen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordi-
ging. Voor de personele bezetting van deze zetels wordt vervolgens gekeken naar de 
Erststimmen: de kandidaten die in een kiesdistrict de relatieve meerderheid gehaald 
hebben, zijn zonder meer verkozen en bezetten aldus reeds een deel van de zetels die 
hun partijen op basis van de Zweitstimmen hebben verworven. De overgebleven 
zetels worden tenslotte verdeeld over de lijstkandidaten van de partijen en wel op 
basis van de lijstvolgorde.1381 Op deze wijze is verzekerd dat (in beginsel1382) de helft 
van de volksvertegenwoordigers een direct kiezersmandaat heeft, terwijl tegelijker-
tijd sprake is van evenredige vertegenwoordiging.1383 Men spreekt wel van een per-
sonalisierte Verhältniswahl.1384 

Twee nog kort te bespreken aspecten van het Duitse kiesstelsel doen enigszins 
afbreuk aan de evenredigheid ervan. In de eerste plaats is het mogelijk dat er meer 
kandidaten van een bepaalde partij in de kiesdistricten verkozen worden, dan er aan 
die partij op basis van de Zweitstimmen zetels toekomen. In dat geval worden zoge-
naamde Überhangmandate gecreëerd, wat wil zeggen dat alle gekozen kandidaten 
hun mandaat behouden en de Bondsdag met het benodigde aantal zetels wordt uit-
gebreid. De op 18 september 2005 gekozen 16e Bondsdag kent 16 Überhangmanda-
te. In de tweede plaats geldt bij Bondsdagverkiezingen een tamelijk hoge kiesdrem-
pel, ook wel Sperrklausel genoemd, bedoeld om partijversplintering tegen te gaan en 
een slagvaardig parlement te verzekeren. Bij de verdeling van de zetels aan de hand 
van de Zweitstimmen worden alleen die partijen in aanmerking genomen die meer 
dan vijf procent van deze Zweitstimmen of minstens drie directe mandaten hebben 

                                                 
1380 De lijsten worden ingediend op landsniveau, maar doordat lijstverbindingen zijn toegestaan functio-

neert in de praktijk het Duitse grondgebied als één onverdeeld kiesdistrict. Zie Burkens/Van Schagen 
2004, p. 136. 

1381 Overigens bezetten districtskandidaten vaak ook een goede plaats op een lijst. Verlies in een district is 
dan niet fataal. Zie Van Schagen 2002, p. 331-332. 

1382 Wanneer sprake is van zogenaamde Überhangmandate (zie hierna) beschikt minder dan de helft van de 
volksvertegenwoordigers over een direct kiezersmandaat. Bij de verkiezingen in 2002 werden 299 
volksvertegenwoordigers direct gekozen in de Wahlkreise en 304 via de Landeslisten. Zie Pötzsch 2003, 
p. 32. 

1383 Zie verder Van Schagen 2002, p. 331-332 en Burkens/Van Schagen 2004, p. 135-138. 
1384 Pötzsch 2003, p. 32. 
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verworven.1385 Overigens blijft een direct mandaat altijd behouden, ook al wordt de 
kiesdrempel niet gehaald.1386 
 
VI.3  Politieke partijen in het Duitse staatsrecht 

 
VI.3.1  Korte geschiedenis van de Duitse politieke partijen 
 
Het Duitse partijensysteem is in de 19e eeuw tot ontwikkeling gekomen.1387 Tijdens 
de keizertijd (1871-1918) en de Republiek van Weimar (1919-1933) was sprake van 
een veelheid aan liberale, conservatieve en socialistische partijen. Het grote aantal 
partijen bemoeilijkte de regeringsvorming aanzienlijk en het onvermogen om samen 
te werken leidde vaak tot minderheidkabinetten met beperkte levensduur.1388 De 
slechte economische situatie in de jaren ’20 en ’30 en de gierende inflatie maakten de 
opkomst van radicale politieke partijen mede mogelijk. Op de uiterste linkervleugel 
van het politieke spectrum boekte de Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 
succes en op de uiterste rechtervleugel kon de Nationalsozialistische Deutsche Ar-
beiterpartei (NSDAP) van Adolf Hitler op de meeste steun rekenen.  

In januari 1933 werd Hitler benoemd tot rijkskanselier. De Machtergreifung door 
de Nazi’s volgde spoedig daarna. Deze werd mede mogelijk gemaakt door presiden-
tiële noodverordeningen, die onder meer de grondrechten buiten werking stelden, 
en door het Ermächtigungsgesetz van 23 maart 1933 waarbij aan de regering de be-
voegdheid tot wetgeving werd overdragen. Tegen de zomer van 1933 waren alle 
overige politieke partijen verboden of tot zelfontbinding overgegaan.1389 Aldus 
ontstond een eenpartijstaat, die door het op 1 december 1933 vastgestelde Gesetz 
zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat werd gelegitimeerd. De NSDAP 
werd op basis van deze wet een publiekrechtelijk lichaam (Körperschaft des öffentli-
chen Rechts). 

Na de Tweede Wereldoorlog moest behalve het land ook het partijwezen op-
nieuw opgebouwd worden.1390 Links van het centrum waren de Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands (SPD) en de eerder genoemde KPD actief. Beide partijen 
bestonden reeds voor de oorlog1391 en richtten zich dan ook voornamelijk op reor-

                                                 
1385 Pötzsch 2003, p. 34. 
1386 Burkens/Van Schagen 2004, p. 137. Zo was de PDS in de vijftiende Bondsdag (2002-2005) met twee 

afgevaardigden vertegenwoordigd. De partij had 4,0% van de Zweitstimmen behaald en in slechts 2 
kiesdistricten gewonnen. Als gevolg van de kiesdrempel bleef de partij derhalve buiten beschouwing 
bij de verdeling van de zetels over de partijen, maar de twee directe mandaten bleven behouden. 

1387 Seifert 1975, p. 1. 
1388 Pintens 1998, p. 119-120; Weigelt 1988, p. 23. 
1389 Burkens/Van Schagen 2004, p. 119; Vgl. Lucardie 2001, p. 78. 
1390 Aanvankelijk gold hier een door de geallieerde bezettingsmachten opgelegd licentiesysteem. Zie 

Seifert 1975, p. 2-3. Dat werd op 13 januari 1950 opgeheven. 
1391 De SPD is ontstaan uit een fusie van de Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV; 1863) en de 

Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP; 1869). Deze fusie vond plaats in 1875 en leidde tot de 
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP). Sinds 1890 voert de partij de naam Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands (SPD). De Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) werd in 1919 op-
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ganisatie en het herwinnen van hun vooroorlogse positie. In het centrum en ter rech-
terzijde daarvan lagen de zaken wat ingewikkelder. Hier werden oude partijen her-
opgericht (zoals de Deutsche Zentrumspartei), maar tevens ontstond een belangrij-
ke nieuwe partij: de Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), een 
versmelting van het politieke katholicisme met conservatieve en ten dele ook liberale 
groeperingen van het protestantse volksdeel.1392 In het Land Beieren kreeg deze 
partij een ‘zusje’ in de vorm van de Christlich-Soziale Union (CSU). Tot op de dag 
van vandaag vormen beide partijen een Fraktionsgemeinschaft in de Bondsdag, wat 
wil zeggen dat de afgevaardigden van beide partijen zich aaneen hebben gesloten tot 
één fractie (CDU/CSU).1393 Op de liberale vleugel verenigde een aantal leden van 
voormalige links- en rechts-liberale partijen zich tot de Freie Demokratische Partei 
(FDP). 

Om de genoemde partijen heen ontstonden her en der nog andere partijen, die 
het echter vroeger of later af moesten leggen tegen met name SPD en CDU/CSU, de 
twee grote volkspartijen. Bij de verkiezingen voor de eerste drie Bondsdagen, in 
respectievelijk 1949, 1953 en 1957, behaalden de overige partijen nog een respecta-
bel aantal stemmen en zetels, doch in de periode 1961-1983 waren enkel SPD, 
CDU/CSU en FDP in de Bondsdag vertegenwoordigd. De overige partijen haalden 
de kiesdrempel van 5% niet.1394 Seifert spreekt van een tweepartijensysteem met de 
FDP als hinkender Drittpartei.1395 Kleine en nieuwe partijen zouden volgens hem in 
dit systeem nagenoeg kansloos zijn. 
 
Het genoemde partijensysteem bleek echter toch niet potdicht te zitten. Begin jaren 
tachtig kwam een nieuwe politieke beweging op: de milieubeweging. Uit een reeks 
actiegroepen ontstonden groene en alternatieve partijen, die zich in 1980 aaneenslo-
ten tot de politieke partij Die Grünen.1396 Deze partij slaagde er in 1983 in om in de 
Bondsdag te komen, ondanks de Sperrklausel en de subsidie- en zendtijdregels die 
volgens velen de gevestigde partijen bevoordeelden.1397 Van 1983 tot 1990 was zij 
daar vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen van 1990 haalden de Groenen de kies-
drempel van 5% niet en verdwenen ze weer uit de volksvertegenwoordiging. Daarop 
ging de partij een fusie aan met de voormalige Oost-Duitse burgerrechtenbeweging 
Bündnis 90, die wel over afgevaardigden beschikte.1398 Bündnis 90/Die Grünen is 
sinds 1994 steeds met enkele tientallen zetels in de Bondsdag vertegenwoordigd 

                                                 

gericht. Zij keerde in de naoorlogse DDR na een fusie met de Ost-SPD terug als de Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) en in de BRD als KPD. De KPD werd in 1956 door het Bundesver-
fassungsgericht verfassungswidrig verklaard en verboden (BVerfG 17 augustus 1956, E 5, 85). Zie 
Drysch 1998, p. 41-42 en 55. 

1392 Seifert 1975, p. 2. 
1393 Deze Fraktionsgemeinschaft bestaat sinds 1949. 
1394 Zie Burkens/Van Schagen 2004, p. 174-178. 
1395 Seifert 1975, p. 4. 
1396 Pötzsch 2003, p. 47. 
1397 Weigelt 1988, p. 123. 
1398 Drysch 1998, p. 39 en 52-53. 
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geweest en vormde samen met de SPD tussen 1998 en 2005 een regeringscoali-
tie.1399 

Ook de toetreding van de voormalige Oost-Duitse deelstaten tot de Bondsrepu-
bliek had invloed op het partijensysteem. De voormalige DDR was altijd geregeerd 
door de communistische staatspartij, de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
(SED).1400 Nadat deze partij haar machtspositie was kwijtgeraakt doopte zij zichzelf 
om tot Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) en nam zij deel aan de Bonds-
dagverkiezingen van 2 december 1990.1401 Deze verkiezingen hadden een bijzonder 
karakter. Als gevolg van een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 29 sep-
tember 19901402 gold namelijk de kiesdrempel van 5% niet voor het gehele grondge-
bied van de Bondsrepubliek, maar werd zij ‘geregionaliseerd’: partijen die in het gebied 
van de voormalige DDR 5% van de Zweitstimmen behaalden, zouden daardoor reeds 
in de Bondsdag geraken. De PDS behaalde in dat gebied zo’n 11% van de stemmen – 
tegenover slechts 2,4% in de gehele BRD – en kwam aldus in aanmerking voor par-
lementszetels. Sindsdien is de partij steevast in de Bondsdag vertegenwoordigd.1403 
Sinds 2005 staat zij bekend als Die Linkspartei of Die Linke/PDS. Op 16 juni 2007 
fuseerde zij met de partij Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative 
(WASG), een afsplitsing van de SPD. De aldus ontstane fusiepartij zal onder de 
naam Die Linke door het leven gaan. 

 
In 2001 waren in Duitsland rond de 1,7 miljoen mensen lid van een politieke partij. 
Dat is minder dan 3% van het electoraat en vergelijkbaar met de organisatiegraad in 
Nederland.1404 Ook in Duitsland is de organisatiegraad nooit bijzonder hoog ge-
weest. Ten tijde van de Weimar Republiek was nog zo’n 10% van de kiezers lid van 
een politieke partij. Dit percentage hebben de partijen na de Tweede Wereldoorlog 
niet meer kunnen evenaren. Midden de jaren ’70 was tussen de 3 en 4 % van de kies-
gerechtigde Duitsers lid van een politieke partij.1405 

Begin 2006 telde de SPD 590.485 leden, de CDU 571.807 leden, de CSU 
170.117 leden, de FDP 65.022 leden, Bündnis 90/Die Grünen 45.105 leden en Die 

                                                 
1399 Burkens/Van Schagen 2004, p. 177. 
1400 De DDR kende formeel een meerpartijensysteem. De verscheidene politieke partijen waren echter 

verbonden in een zogenaamd Nationaal Front dat een dienende rol vervulde ten opzichte van de SED. 
Zie Kunig 2001, nr. 8. 

1401 Drysch 1998, p. 56. 
1402 BVerfG 29 september 1990, E 82, 322. 
1403 Overigens scheelde het enkele malen weinig of dat was niet het geval geweest. In 1994 haalde de partij 

de kiesdrempel van 5% niet, doch trad niettemin met 30 afgevaardigden de Bondsdag binnen dankzij 
de vier directe mandaten die de partij had veroverd. In 2002 behaalde de partij slechts 2 zetels. Weder-
om werd de kiesdrempel van 5% niet gehaald en ditmaal beschikte de partij ook niet over voldoende 
directe mandaten. De twee directe mandaten die de partij behaalde, mochten uiteraard wel behouden 
worden. Zie voor de werking van de Duitse kiessysteem paragraaf VI.2.  

1404 Pötzsch 2003, p. 30. 
1405 Seifert 1975, p. 7-8. 
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Linkspartei 61.270 leden.1406 Daaromheen beweegt zich nog een aanzienlijk aantal 
Kleinparteien zoals de Republikaner (conservatief-populistisch), Die Grauen (een 
partij die zich onder andere richt op ouderenbelangen en het milieu) en de extreem-
rechtse Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).1407 Het vertrouwen van 
de bevolking in politieke partijen is tamelijk laag, zo bleek uit een in 1999 gehouden 
enquête. In 1982 gaf nog zo’n 39% van de ondervraagden aan vertrouwen te hebben 
in het functioneren van politieke partijen, doch in 1999 was dat percentage gedaald 
tot rond de 20%.1408 
 
VI.3.2  Politieke partijen onder het Grundgesetz  
 
Politieke partijen werden in de Reichsverfassung van 1871 überhaupt niet ge-
noemd1409 en in de Constitutie van de Weimar Republiek (1919) alleen in negatieve 
zin.1410 Artikel 130 van deze grondwet bepaalde namelijk dat ambtenaren dienaren 
van die Gesamtheit waren en niet van een partij. Daarmee was sprake van een span-
ningsveld tussen het geschreven constitutionele recht, dat het bestaan van politieke 
partijen leek te negeren (of zelfs te betreuren), en de politieke werkelijkheid, waarin 
partijen een belangrijke rol speelden.  

Pas met de invoering van het Grundgesetz van 23 mei 1949 volgde constitutio-
neelrechtelijke erkenning van de politieke partijen. Artikel 21 GG bepaalt thans: 

 
Art 21 GG 
 
(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre 
innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und 
Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. 
(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die 
freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 
der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. 
(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze. 

 

 
 

                                                 
1406 Cijfers ontleend aan BT-Drucksache 16/5090. Zie voor de ledentallen van de politieke partijen vanaf de 

jaren ’70 tot midden jaren ’90 ook Drysch 1998, p. 43, 46, 50 en 53. 
1407 Dit is nog maar een kleine greep uit het totale aanbod. Zie voor een overzicht van de 43 partijen die 

aan de verkiezingen van de 14e Bondsdag deelnamen, Kunig 2001, p. 105. 
1408 Pötzsch 2003, p. 118. In hun advies bij de Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen noemen 

Andeweg en Kummeling een percentage van 18%. Zie het advies bij Kamerstukken II 2001/02, 27 422, 
nr. 6. 

1409 Rijkskanselier Bismarck had in 1884 voor de Rijksdag verklaard dat politieke partijen ‘der Verderb 
unserer Verfassung und der Verderb unserer Zukunft’ waren. Keizer Wilhelm II voegde daar in 1914 
aan toe dat hij ‘keine Parteien, nur Deutsche’ kende. Zie Drysch 1998, p. 67. 

1410 Weigelt 1988, p. 24. 
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Politieke partijen werken volgens artikel 21 I eerste volzin GG bij de politieke wils-
vorming van het volk mee. Hun wordt een publieke taak, een öffentliche Aufgabe 
toegewezen. Het gaat hier echter niet om een exclusieve toewijzing: politieke partij-
en bezitten geen monopolie op dit terrein. Ook andere maatschappelijke krachten 
werken mee bij de politieke wilsvorming van het volk. Hierbij moet men denken aan 
individuele burgers, politieke verenigingen die niet als politieke partij zijn aan te 
merken, vakbonden, belangenorganisaties, actiegroepen (Bürgerinitiativen), kerken 
en media.1411  

Het proces van de politieke wilsvorming is ondertussen zeer breed. Burgers die 
het politieke nieuws volgen en daarover discussiëren nemen er reeds aan deel en 
voor burgers die handtekeningenacties opstarten, brieven aan de krant schrijven, 
meedoen aan demonstraties, communiceren met volksvertegenwoordigers of lid 
zijn van een politieke partij, belangenorganisatie of actiegroep geldt dat al hele-
maal.1412 Dit alles betekent dat de medewerking van de politieke partijen bij de poli-
tieke wilsvorming niet beperkt is tot activiteiten in het kader van verkiezingen en 
referenda (Abstimmungen; zie ook artikel 20 II GG). Die medewerking omvat veeleer 
het gehele politieke gebeuren en kan worden aangemerkt als een voortdurend pro-
ces dat zich zowel vóór als ná iedere verkiezing afspeelt.1413 De publieke taak van de 
politieke partijen is verder uitgewerkt in artikel 1 PartG, waarin een groot aantal 
voorbeelden van medewerking aan de politieke wilsvorming van het volk wordt 
genoemd. Dit artikel komt hierna nog ter sprake. 

Minder duidelijk is of artikel 21 I eerste volzin GG ook een rol voor politieke 
partijen bij de politieke staatswilsvorming (de totstandkoming van overheidsbeslui-
ten) zeker stelt. De tekst van het artikel geeft hierover geen uitsluitsel, maar in de 
literatuur is het wel verdedigd, met als voornaamste argument dat het in parlemen-
taire democratieën vanzelfsprekend is dat politieke partijen invloed hebben op de 
staatswilsvorming en dat de Grondwetsgever dit gegeven bij het opstellen van arti-
kel 21 GG in de bepaling heeft verdisconteerd.1414 Artikel 1 II PartG lijkt daar in elk 
geval vanuit te gaan, want in dat artikel wordt tot de medewerking aan de politieke 
wilsvorming óók het invloed uitoefenen op de politieke ontwikkelingen in parle-
ment en regering gerekend, alsmede het inbrengen van de door de partijen uitge-
werkte politieke doelstellingen in het proces van de statelijke wilsvorming. Dit bete-
kent ondertussen niet dat partijen zelf organen zijn waarin de staatswil gevormd 
wordt. Overheidsbeslissingen worden genomen door overheidsorganen, politieke 
partijen hebben daarop slechts indirect invloed via (aansturing van) ‘hun’ volksver-
tegenwoordigers en bestuurders.1415 
 

                                                 
1411 Kunig 2001, nr. 37-38. 
1412 Vgl. Pötzsch 2003, p. 30. 
1413 Seifert 1975, p. 86-89. 
1414 Seifert 1975, p. 86. 
1415 Vgl. Seifert 1975, p. 91-92. 
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Het feit dat politieke partijen de öffentliche Aufgabe van medewerking aan de politie-
ke wilsvorming van het volk hebben, maakt hen nog niet tot overheidsorganen. 
Partijen zijn geen onderdeel van het georganiseerde Staatsgewalt, maar frei gebildete 
Personenvereinigungen des gesellschaftlichen Bereichs.1416 Zij zijn weliswaar geïnte-
greerd in de constitutionele orde en belast met een specifieke taak, alsmede publiek-
rechtelijk erkend en gereguleerd, doch daarmee nog geen deel van de staatsorganisa-
tie. Het zijn nog steeds verenigingen van burgers die functioneren als scharnieren of 
bemiddelaars tussen staat en samenleving.1417 Principieel moeten zij daarbij tot de 
samenleving gerekend worden.  

Ondanks dit gegeven bezitten politieke partijen een enigszins bijzondere positie. 
Het Bundesverfassungsgericht acht hen namelijk bevoegd zogenaamde Organklagen 
in te dienen (artikel 93 I (1) GG). Zij zijn in de optiek van het Hof in de constitutie 
ingebouwd en daarmee rechtens relevante organisaties geworden: “Sie sind zu in-
tegrierenden Bestandteilen des Verfassungsaufbaus und des verfassungsrechtlich 
geordneten politischen Leben geworden.”1418 Daarom staat hen – naast de oberste 
Bundesorgane – als andere Beteiligte de weg van de Organstreit ter beschikking wan-
neer sprake is van een geschil over hun grondwettelijke rechten of plichten.1419 Het 
moet daarbij overigens wel om eigen rechten gaan, dus om rechten die specifiek voor 
politieke partijen uit het Grundgesetz (met name artikel 21 GG) voortvloeien. Gaat 
het om schending van grondrechten sec – dus rechten die in principe ook aan ande-
ren toekomen – dan moet de weg van de Verfassungsbeschwerde gevolgd worden.1420 
 
Lezing van artikel 21 GG maakt duidelijk dat het Grundgesetz uitgaat van een 
meerpartijensysteem: het spreekt van Parteien (meervoud) en kent de Gründungsfrei-
heit, de vrijheid om politieke partijen op te richten.1421 Wetten die een eenpartijstaat 
vestigen zijn dus in strijd met het Grundgesetz en hetzelfde geldt voor wetten die 
alleen formeel de zelfstandigheid van de partijen waarborgen, maar materieel hen in 
een blok samen dwingen, zoals in de voormalige DDR het geval was.1422 Het meer-
partijensysteem behoort tot de kernelementen van de freiheitlich demokratische 
Grundordnung1423, doch het Grundgesetz kan alleen de randvoorwaarden voor een 

                                                 
1416 Seifert 1975, p. 55 en 97. Heel duidelijk ook BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56 (100-101). 
1417 Kunig 2001, nr. 3 en 29. 
1418 BVerfG 5 april 1952, E 1, 208 (225) 
1419 Zie ook BVerfG 20 juli 1954, E 4, 27 (30). Kritiek op deze rechtspraak vindt men bij Kunig 2001, nr. 

29-31. Kunig is van mening dat het Hof de politieke partijen tot hermafrodieten (Zwitter) heeft ge-
maakt die deels in het maatschappelijk veld opereren en deels met staatsorganen worden gelijkgesteld. 
Volgens Kunig kent het Grundgesetz echter geen Zwitter, maar slechts de burgers en hun staat. 

1420 Kunig 2001, nr. 31. In de meeste Organstreitigkeiten waaraan politieke partijen deelnemen gaat het om 
schending van de Chancengleichheit, bijvoorbeeld bij de verkiezingen of bij de partijfinancieringswet-
geving. Deze Chancengleichheit vloeit onder meer uit artikel 21 GG voort. 

1421 Kunig 2001, nr. 45. Vgl. BVerfG 26 oktober 2004, E 111, 382 (403): “Die grundgesetzliche Demokra-
tie ist (…) als Mehrparteiendemokratie angelegt.” 

1422 Zie noot 1400. 
1423 BVerfG 23 oktober 1952, E 2,1 (12-13). 
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dergelijk systeem scheppen. De realisering daarvan vereist burgerlijke activiteit.1424 
Uit het meerpartijenprincipe vloeit de gelijke constitutioneelrechtelijke status van 
alle politieke partijen logischerwijs voort. Met deze gelijkheid in status is het – onder 
meer1425 – in artikel 21 I GG wortelende grondbeginsel van gelijke kansen voor alle 
politieke partijen (Chancengleichheit als Wettbewerbsgleichheit) verbonden.1426 Dit 
beginsel speelt zijn belangrijkste rol bij de verkiezingen, maar is ook van toepassing 
op het hele proces dat aan de verkiezingen voorafgaat. Het stelt tevens eisen aan de 
partijfinancieringswetgeving en zal daarom hieronder nog uitgebreid ter sprake 
komen. 
 
Zoals gezegd waarborgt artikel 21 I tweede volzin de Gründungsfreiheit. Het oprich-
ten van politieke partijen is vrij. De Gründungsfreiheit houdt tevens Programmfreiheit 
in. Dat partijen ingevolge artikel 6 I PartG verplicht zijn statuten en een programma 
op te stellen, is hiermee niet in strijd. Inhoudelijke inmenging daarmee is echter 
verboden.1427 De door artikel 21 I derde volzin GG voorgeschreven interne partij-
democratie houdt wel een beperking van de Gründungsfreiheit in, maar het Grundge-
setz schrijft niet één specifiek democratiemodel voor: “Den Parteien bleibt die Aus-
wahl unter mehreren Modellen, soweit diesen gleichermaßen ‘demokratisch’ ge-
nannt werden dürfen.”1428 Hoofdstuk Twee van het Parteiengesetz bevat terzake 
enige voorschriften, die zich niet inlaten met de ideologie van de partij. Hierna zal 
nog kort op deze voorschriften worden ingegaan. 

Ingevolge artikel 21 II GG zijn partijen die gelet op hun doelstellingen of de ge-
dragingen van hun aanhangers erop uit zijn de freiheitliche demokratische Grundord-
nung te schaden of te elimineren of het voortbestaan van de BRD in gevaar te bren-
gen, verfassungswidrig. Het Bundesverfassungsgericht beslist over de verfassungs-
widrigkeit en de uitspraak is constitutief: voorafgaand aan het oordeel van het Hof 
kan niet tegen de partij worden opgetreden wegens vermeende inconstitutionali-
teit.1429 De vraag onder welke omstandigheden een politieke partij valt onder artikel 
21 II GG is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het enkel in theoretische zin afwijzen 
van het liberaal-democratische bestel is niet voldoende en het Bundesverfassungsge-
richt heeft uitdrukkelijk erkend dat politieke partijen het recht hebben constitutione-
le voorschriften en instituties met legale middelen te bestrijden.1430 Voor ver-

                                                 
1424 Kunig 2001, nr. 33. 
1425 Het te noemen beginsel wortelt blijkens de rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht ook in de 

artikelen 3 (gelijke behandeling) en 38 (voor wat betreft de Wahlgleichheit) GG. 
1426 Kunig 2001, nr. 34. 
1427 Kunig 2001, nr. 49. 
1428 Kunig 2001, nr. 54. 
1429 Burkens/Van Schagen 2004, p. 130. Zie ook BVerfG 26 oktober 2004, E 111, 382 (410). 
1430 BVerfG 23 oktober 1952, E 2,1 (12): “Die besondere Bedeutung der Parteien im demokratischen 

Staat rechtfertigt ihre Ausschaltung aus dem politischen Leben nicht schon dann, wenn sie einzelne 
Vorschriften, ja selbst ganze Institutionen der Verfassung mit legalen Mitteln bekämpfen, sondern erst 
dann, wenn sie oberste Grundwerte des freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaates erschüttern 
wollen.” 
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fassungswidrigkeit is veel meer een zekere strijdbare, zelfs agressieve opstelling te-
genover het bestel vereist.1431 Tot nu toe is tweemaal een politieke partij inconstitu-
tioneel verklaard door het Hof. In 1952 gebeurde dat met de neonazistische Sozialis-
tische Reichspartei, in 1956 met de Kommunistische Partei Deutschlands 
(KPD).1432 In januari 2001 hebben de bondsregering, de Bondsdag en de Bondsraad 
het Bundesverfassungsgericht verzocht de extreemrechtse NPD inconstitutioneel te 
verklaren. In maart 2003 zag het Hof zich echter genoodzaakt de procedure stop te 
zetten.1433  

 
Artikel 21 I vierde volzin GG bepaalt tenslotte dat politieke partijen verplicht zijn 
openlijk verantwoording af te leggen over de herkomst en besteding van hun finan-
ciële middelen en over hun vermogen.1434 Dit deel van het artikel is nader uitgewerkt 
in Hoofdstuk Vijf van het Parteiengesetz. Zowel artikel 21 I vierde volzin GG als dit 
vijfde hoofdstuk zullen in paragraaf VI.5 nog uitgebreid besproken worden. 
 
VI.3.3  Politieke partijen onder het Parteiengesetz 
 
De totstandkoming van het Parteiengesetz is een zware bevalling geweest. Ondanks 
het feit dat de wet berust op een grondwettelijke opdracht tot wetgeving (artikel 21 
III GG), heeft het 18 jaar geduurd voordat de wet het levenslicht zag. Dat wil overi-
gens niet zeggen dat de wetgever voortdurend stil heeft gezeten. Integendeel, het 
voorbereidingswerk voor de wet is al vroeg ter hand genomen. Reeds in 1951 en 
1952 legde de minister van Binnenlandse Zaken aan het kabinet wetsontwerpen 
voor, die echter door de toenmalige bondskanselier Adenauer (CDU) werden afge-
keurd. In december 1955 werd een adviescommissie van wetenschappers ingesteld, 
de zogenaamde Parteienrechtskommission, die een kleine twee jaar later een rapport 
over het vraagstuk van een Parteiengesetz afleverde.1435 In 1959 werd een groten-

                                                 
1431 BVerfG 17 augustus 1956, E 5, 85 (141): “Es muß viel mehr eine aktiv kämpferische, aggressive 

Haltung gegenüber der bestehende Ordnung hinzukommen.” 
1432 Zie de in de vorige twee noten genoemde uitspraken. 
1433 BVerfG 18 maart 2003, E 107, 339. De reden voor het stopzetten van de procedure was een ingewik-

kelde procesrechtelijke kwestie. De NPD had een verzoek tot stopzetting gedaan en dat verzoek kon 
volgens het Hof alleen met een tweederde meerderheid worden afgewezen. Er was echter slechts een 
gewone meerderheid (4 tegen 3) vóór afwijzing, zodat het verzoek volgens het Hof niet kón worden 
afgewezen en de procedure wel moest worden stopgezet. Overigens, als de procedure was voortgezet 
had deze wel tot afwijzing van het verzoek van bondsregering, Bondsdag en Bondsraad moeten leiden, 
aangezien voor honorering van een dergelijk verzoek ook een meerderheid van twee derden noodza-
kelijk is. En deze ontbrak zoals gezegd omdat 3 rechters voor stopzetting van de procedure waren. Op 
de achtergrond van de beslissing van het Hof speelde zeker mee dat dit intern diep verdeeld was over 
de toelaatbaarheid van het inzetten van V-Leute door de Staat. Deze waren diep in de NPD (ook in de 
partijbesturen) geïnfiltreerd, zowel vóór als tijdens de procedure in Karlsruhe. Zie hierover uitgebreid 
Ipsen 2003, p. 485-490. 

1434 De verplichting verantwoording af te leggen over de besteding van de middelen en over het vermogen 
is als gevolg van de grondwetswijziging van 21 december 1983 (BGBl. 1983 I, S. 1481) ingevoerd. 

1435 Seifert 1975, p. 48. Over het rapport ook Schlichting 1958, p. 107-120; Landfried 1990, p. 36-37. 
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deels op dit rapport gebaseerd wetsvoorstel ingediend door de bondsregering. Dit 
voorstel verviel echter in 1961 als gevolg van het discontinuïteitsbeginsel.1436  

Mede als gevolg van de inmiddels ingevoerde algemene, rechtstreekse subsidië-
ring van politieke partijen op basis van begrotingsposten1437 kwam het onderwerp 
van het Parteiengesetz weer op de agenda.1438 In 1964 onderhandelden de fracties 
van alle vier de Bondsdagpartijen over het gezamenlijk indienen van een wetsvoor-
stel. De onderlinge meningsverschillen waren echter groot als het ging om het on-
derwerp ‘subsidiëring van politieke partijen’. CDU/CSU en FDP waren vóór, maar 
de SPD zag er weinig in en kon alleen leven met een beperkte subsidiëring van poli-
tiek vormingswerk. Uiteindelijk werden twee aparte wetsvoorstellen ingediend. Ook 
deze vervielen aan het einde van de zittingsperiode van de Bondsdag in 1965 van 
rechtswege.1439  

De derde poging was wel raak. In juni 1966 werden vruchtbare gesprekken gehou-
den tussen de parlementsfracties en het zo dadelijk nog uitvoerig te bespreken oordeel 
van het Bundesverfassungsgericht van 19 juli 1966 inzake partijsubsidiëring gaf het 
laatste benodigde zetje. Binnen de nieuw aangetreden grote coalitie van CDU/CSU en 
SPD gaf de laatste haar principiële verzet tegen subsidiëring van politieke partijen op 
en reeds in januari 1967 lag er een wetsvoorstel van alle fracties. De Bondsdag nam dit 
op 28 juni 1967 aan en op 14 juli van datzelfde jaar ging ook de Bondsraad akkoord. 
Uiteindelijk trad het Parteiengesetz van 24 juli 19671440 op 28 juli 1967 in werking, 
met uitzondering van de voorschriften over de interne organisatie van de partijen, die 
op 1 januari 1969 in werking traden.1441 
 
Het Parteiengesetz bestaat uit acht hoofdstukken. Hoofdstuk Eén bevat algemene 
bepalingen, waaronder een taakomschrijving en een definitie van het begrip ‘politie-
ke partij’. Artikel 1 I PartG bepaalt dat de partijen een verfassungsrechtlich notwendiger 
Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zijn en bij de medewerking 
aan de politieke wilsvorming een door het Grundgesetz toegewezen öffentliche Auf-
gabe vervullen.1442 Het tweede lid voegt daar met veel omhaal van woorden aan toe 
dat de partijen bij deze wilsvorming op alle terreinen van het openbare leven mee-
werken, doordat zij in het bijzonder1443 op de vorming van de openbare mening 
invloed uitoefenen, de politieke vorming stimuleren en verdiepen, de actieve deel-
name van de burgers aan het politieke leven bevorderen, burgers vormen tot mensen 

                                                 
1436 Seifert 1975, p. 49; Landfried 1990, p. 35. 
1437 Zie hierna, paragraaf VI.4.3. 
1438 Het ontwerp van 1959 kende geen bepalingen aangaande dit onderwerp (Landfried 1990, p. 36). 
1439 Seifert 1975, p. 49; Landfried 1990, p. 38. 
1440 BGBl. 1967 I, S. 773. 
1441 Seifert 1975, p. 50. 
1442 “Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Wil-
lensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentli-
che Aufgabe.” 

1443 De opsomming is dus niet limitatief. 
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die in staat zijn tot overname van publieke verantwoording, door het stellen van 
kandidaten deelnemen aan verkiezingen op bonds-, lands- en gemeenteniveau, in-
vloed uitoefenen op de politieke ontwikkelingen in parlement en regering, de door 
hen uitgewerkte politieke doelstellingen in het proces van de statelijke wilsvorming 
invoeren en voor een doorlopende, levendige verbinding tussen volk en staatsorga-
nen zorgen.1444 Het is een hele mond vol, maar met name de functies van participa-
tie/socialisatie, integratie en selectie zijn duidelijk te herkennen. 
 Artikel 2 I PartG bevat een definitie van het begrip ‘politieke partij’. Politieke 
partijen zijn verenigingen van burgers, die doorlopend of voor langere tijd op het 
niveau van de bond of van een Land op de politieke wilsvorming invloed uitoefenen 
en aan de vertegenwoordiging van het volk in de Bondsdag of een Landdag mee 
willen werken. Uit in het bijzonder de omvang en continuïteit van hun organisatie, 
hun ledental en hun openbare optreden moet blijken dat zij deze doelstellingen vol-
doende serieus nastreven. Lid van een politieke partij kunnen slechts natuurlijke 
personen zijn.1445 Uit deze definitie blijkt duidelijk dat alleen politieke partijen die op 
bonds- of landsniveau actief zijn onder de definitie – en dus onder de wet – vallen. 
Het Parteiengesetz is dus niet van toepassing op lokale politieke partijen, de zoge-
naamde Rathausparteien.1446 Hoewel het Bundesverfassungsgericht dit niet in strijd 
met artikel 21 GG heeft geoordeeld, heeft de uitsluiting van lokale partijen de nodi-
ge kritiek in de literatuur opgeroepen.1447  
 
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de interne partijdemocratie en moet worden 
gezien als een uitwerking van artikel 21 I derde volzin GG. Zoals gezegd bemoeien 
de artikelen van dit hoofdstuk zich niet inhoudelijk met de doelstellingen en het poli-
tieke programma van de partij. Wel zijn in de artikelen 6 t/m 16 PartG bepalingen te 

                                                 
1444 “Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffent-

lichen Lebens mit, indem sie insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluß neh-
men, die politische Bildung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Le-
ben fördern, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden, sich durch 
Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden beteiligen, auf die poli-
tische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluß nehmen, die von ihnen erarbeiteten politi-
schen Ziele in den Prozeß der staatlichen Willensbildung einführen und für eine ständige lebendige 
Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen.” 

1445 Artikel 2 I PartG: “Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den 
Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der 
Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Or-
ganisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine aus-
reichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können 
nur natürliche Personen sein.” Heeft een politieke partij zes jaar lang noch aan een verkiezing van de 
Bondsdag, noch aan een verkiezing van een Landdag deelgenomen, dan verliest zij haar rechtspositie 
als politieke partij (artikel 2 II PartG). Personen die op grond van een rechterlijke uitspraak het passief 
of actief kiesrecht zijn kwijtgeraakt, kunnen geen lid van een partij zijn (artikel 10 I vierde volzin 
PartG). 

1446 Burkens/Van Schagen 2004, p. 129-130. 
1447 Kunig 2001, nr. 18-20. 
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vinden over de onderwerpen die in de statuten van een partij geregeld moeten zijn, 

de verplichte federale opbouw van de partij in Gebietsverbände1448, de organen van 
de partij, de ledenvergadering, het bestuur, de partijcommissies en de Schiedsgerichte 
die zich binnen de partij met geschillenbeslechting bezighouden. In het bijzonder 

worden de bevoegdheden van de ledenvergadering veilig gesteld.1449 Ook zijn in dit 
hoofdstuk bepalingen gewijd aan de rechten van de leden – bijvoorbeeld voor wat 
betreft toelating, stemrecht, tuchtmaatregelen en royement – en de procedure van 
besluitvorming binnen de partij.1450 

 Het uit slechts één artikel bestaande Hoofdstuk Drie heeft betrekking op de kan-
didaatstelling.1451 Hoofdstuk Vier, getiteld Staatliche Finanzierung, heeft betrekking 
op de subsidiëring van politieke partijen. Dit hoofdstuk en de ontwikkeling van de 

daarin vervatte bepalingen staan centraal in de volgende paragraaf. Het vijfde hoofd-
stuk, Rechenschaftslegung, is zoals gezegd een uitwerking van de grondwettelijke ver-
plichting om openbare verantwoording af te leggen over de herkomst en besteding 
van de financiële middelen en over het partijvermogen. Paragraaf VI.5 is aan dit on-

derwerp gewijd. Hoofdstuk Zes bevat voorschriften over de procedure die gevolgd 
moet worden wanneer in de Rechenschaftsberichten onjuistheden geconstateerd wor-
den. Het regelt de sancties die dan getroffen kunnen worden en bevat ook strafbepa-
lingen. Ook dit hoofdstuk zal in paragraaf VI.5 aan de orde komen. Hoofdstuk Ze-

ven gaat over de uitvoering van een partijverbod en Hoofdstuk Acht bevat de slot-
bepalingen van de wet. Deze hoofdstukken blijven verder buiten beschouwing. 
 

VI.4  Publieke financiering van politieke partijen in Duitsland 
 
Deze paragraaf is gewijd aan de publieke financiering van politieke partijen in Duits-
land. Centraal staat de ontwikkelingsgeschiedenis van de wetgeving op dit terrein en 

een analyse van de daaraan ten grondslag liggende beginselen. Bij de publieke finan-
ciering spelen vooral de beginselen van Staatsfreiheit, Chancengleichheit en Bürgerg-
leichheit een belangrijke rol. Zij zullen dan ook prominent aan de orde komen. Voor 

bespreking van het beginsel van de Transparenz is vooral plaats in de volgende para-
graaf, over de private financiering van politieke partijen in Duitsland. 

                                                 
1448 De meeste partijen zijn opgebouwd volgens de reeks Bundesverband, Landesverbände, Kreisverbände en 

Ortsvereine. Zie Pötzsch 2003, p. 38. De SPD is onderverdeeld in Bezirke (districten), Unterbezirke en 
Ortsvereine. Artikel 7 I PartG stelt aan de opbouw de eis dat “die gebietliche Gliederung so weit ausge-
baut sein (muß), daß den einzelnen Mitgliedern eine angemessene Mitwirkung an der Willensbildung 
der Partei möglich ist.” 

1449 Vgl. Burkens/Van Schagen 2004, p. 130. 
1450 Artikel 15 III PartG bepaalt bijvoorbeeld dat het recht om voorstellen in te dienen (Antragsrecht) 

binnen de partij zo moet worden vormgegeven dat een democratische wilsvorming gewaarborgd blijft 
en in het bijzonder ook minderheden hun voorstellen voldoende voor bespreking naar voren kunnen 
brengen. 

1451 De procedure voor kandidaatstelling is conform artikel 17 PartG geregeld in het Bundeswahlgesetz en 
de kieswetten van de Länder, alsmede in de statuten van de politieke partijen. 
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Uit deze paragraaf zal blijken dat voor de wetgeving inzake de publieke financie-
ring van politieke partijen het belang van de rechtspraak van het Bundesver-
fassungsgericht bijzonder groot is.1452 De wetgeving op dat terrein is vormgegeven 
aan de hand van een voortdurend Wechselspiel tussen wetgever en constitutioneel 
hof.1453 Het patroon is daarbij vaak als volgt. De wetgever maakt nieuwe regelge-
ving, waardoor bepaalde partijen, groeperingen of burgers zich benadeeld voelen. 
Deze beklagen zich bij het Bundesverfassungsgericht en na langere of kortere tijd 
schiet dit gaten in de wetgeving en acht een deel daarvan in strijd met het Grundge-
setz. De wetgever is dan gedwongen de bestaande wetgeving aan te passen, waarna 
het hele proces zich herhaalt. Vrijwel iedere Novellierung1454 van het Parteiengesetz 
wordt aangevochten. Het resultaat van het wisselspel is een omvangrijke verzame-
ling regels die steeds meer uitdijt.1455  

In de rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht op het terrein van de partij-
financiering speelt ook een rol dat de politieke partijen in zekere zin ‘rechter in eigen 
zaak’ zijn. De wetgeving wordt immers vastgesteld door bewindslieden en fracties 
van parlementariërs die allen verbonden zijn aan politieke partijen. De facto beslis-
sen deze dus over hun eigen subsidies en over de regels waaraan zij zelf bij het ver-
werven van inkomsten uit de private sector gebonden zijn. Volgens velen is dat de 
reden voor de tamelijk stringente toetsing van het Hof. Von Arnim heeft de 
rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht inzake partijfinanciering zelfs geken-
schetst als ‘ja nichts anderes als eine Kette von Versuchen, den in eigener Sache ent-
scheidenden Parteien Schranken zu setzen und die Mehrheitsparteien, die den Ge-
setzgebung beherrschen, daran zu hindern, die einschlägigen Regelungen zu lasten 
der inner- und außerparlamentarischen Opposition nach ihren Bedürfnissen zu 
gestalten’.1456 De rol van het Bundesverfassungsgericht als Ersatzgesetzgeber is in de 
inleiding van dit hoofdstuk reeds genoemd.1457 
 
VI.4.1 De vroege jaren 
 
VI.4.1.1 De Weimar Republiek  
 
De eerste aarzelende pogingen om tot een financiële overheidsondersteuning van 
politieke partijen te komen werden gedaan ten tijde van de Weimar Republiek. Het 
ging hierbij niet om rechtstreekse partijsubsidiëring, maar om een in 1920 inge-
voerde belastingsregeling die de fiscale aftrekbaarheid van giften aan politieke par-

                                                 
1452 Hetzelfde geldt overigens voor de wetgeving op het terrein van de private financiering van politieke 

partijen. Zie daarvoor paragraaf VI.5. 
1453 Drysch 1994, p. 219; Drysch 1998, p. 36; Masing 2001, p. 2353. 
1454 De Duitse benaming voor de wijziging van een wet (zie Pötzsch 2003, p. 73). 
1455 Cordes 2003, p. 54. Vgl. Kunig 2001, nr. 69. 
1456 Von Arnim 1984, p. 90. 
1457 Zie ook Lösche 2006, p. 43. 
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tijen regelde. Deze regeling werd echter heftig bekritiseerd en een jaar later alweer 
afgeschaft.1458 
 Zeven jaar later pleitte de liberale politicus Stresemann voor een vergoeding van 
de verkiezingskosten voor politieke partijen, een zogenaamde Wahlkampfkoste-
nerstattung. De hoogte van deze vergoeding zou bepaald moeten worden door het 
aantal afgevaardigden dat namens een partij in de Rijksdag was gekozen.1459 Het 
voorstel van Stresemann was echter niet serieus bedoeld. Het moet worden gezien 
tegen de achtergrond van de grote afhankelijkheid van zijn Deutsche Volkspartei (en 
van andere liberale partijen) van giften uit het bedrijfsleven. Die giften kwamen er 
niet zomaar: het bedrijfsleven oefende druk uit op de partijen om wat terug te krij-
gen voor de getoonde vrijgevigheid. Stresemann wilde dan ook vooral het probleem 
van sachfremde Einflüsse op de politieke partijen aankaarten en het bedrijfsleven voor 
ogen houden dat er alternatieven waren om de financiële behoeften van de partijen 
te bevredigen: de partijen waren niet volledig op de Spendenbereitschaft van onder-
nemingen aangewezen.1460 
 Het enige bekende geval van directe partijsubsidiëring vóór de Tweede Wereld-
oorlog dateert van 1932. Toen werd namelijk een tegemoetkoming in de verkie-
zingskosten toegekend aan een aantal partijen dat bij de verkiezing van de Rijkspre-
sident in dat jaar de kandidatuur van Paul von Hindenburg ondersteunde. Het doel 
van de toelage was om de verkiezing van Adolf Hitler tot Rijkspresident te voorko-
men. Het ging hier om een bedrag van 1,8 miljoen Reichsmark, dat in de begroting 
van het Land Pruisen geboekt werd onder de begrotingspost ‘bestrijding van de 
misdaad’ (Bekämpfung des Verbrechertums).1461 
 
VI.4.1.2  De periode kort na de Tweede Wereldoorlog 
 
Bij de eerste Bondsdagverkiezingen in 1949 kregen de politieke partijen van diverse 
landsregeringen kredieten verstrekt. Deze hoefden zij later niet terug te betalen. 
Ondanks deze vorm van overheidsondersteuning, gingen de opstellers van het 
Grundgesetz ervan uit dat politieke partijen hun inkomsten enkel uit de private sec-
tor zouden halen. Tussen 1949 en 1954 riepen voorstellen voor overheidssubsidië-
ring dan ook voornamelijk Schreie des Entsetzens op.1462 Er waren echter ook andere 
geluiden te horen. In 1950 had de Duitse Juristendag zich bijvoorbeeld vóór over-
heidssubsidiëring van politieke partijen uitgesproken.1463 Overheidssubsidiëring 
was immers een uitstekend middel om ongewenste invloeden op politieke partijen te 

                                                 
1458 Drysch 1998, p. 122; Leyendecker 2000, p. 50-51. 
1459 Drysch 1998, p. 122-123. 
1460 Eschenburg 1961, p. 11; Liermann 1967, p. 103; Weigelt 1988, p. 62; Drysch 1998, p. 122-123. 
1461 Weigelt 1988, p. 62; Drysch 1998, p. 123. 
1462 Drysch 1998, p. 123-124; Prantl 2000, p. 546; Von Arnim 2002, p. 1072. 
1463 Liermann 1967, p. 103-104. 
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bestrijden, zo voerde men aan. Hierbij werd verwezen naar de hoge bijdragen vanuit 
de Duitse industrie aan de NSDAP van Hitler.1464  
 
VI.4.2  1955-1958: Subsidiëring door middel van belastingaftrek 

 
VI.4.2.1 Het Gesetz zur Neuordnung von Steuern 
 
Eind 1954 werd een wijziging in de belastingwetgeving doorgevoerd die giften aan 
politieke partijen tot op grote hoogte fiscaal aftrekbaar maakte. De bedoeling van de 
wetswijziging was het doen van giften aan politieke partijen aantrekkelijk te maken. 
Omdat de Staat door de aftrekbaarheid afzag van invordering van een deel van de 
belasting, was sprake van een vorm van indirecte subsidiëring van politieke partijen. 
De facto nam de Staat immers een aanzienlijk deel van de giften voor zijn rekening. 
Begunstigden van de belastingregeling waren daarmee feitelijk én conform het 
oogmerk van de wetgever de politieke partijen. 

Het Gesetz zur Neuordnung von Steuern van 16 december 19541465 bracht wij-
zigingen aan in het Einkommensteuergesetz (EStG) en het Körperschaftsteuerge-
setz (KStG). Ingevolge artikel 10b EStG waren voortaan giften voor staatspolitische 
Zwecke tot 10% van het inkomen of 2 ‰ van de omzet fiscaal aftrekbaar en op 
grond van een door de bondsregering vastgestelde uitvoeringsregeling (Durch-
führungsverordnung) was bepaald dat onder giften voor zulke doeleinden onder meer 
giften aan politieke partijen moesten worden verstaan. De regeling was wel beperkt 
tot ‘parlementspartijen’, dat wil zeggen tot partijen die in de Bondsdag of in een 
Landdag vertegenwoordigd waren. Artikel 11 KStG kende een soortgelijke regeling 
voor de vennootschapsbelasting en bepaalde dat giften aan onder meer politieke 
partijen tot 5% van het inkomen of 2 ‰ van de omzet van de belasting konden wor-
den afgetrokken. 

De fiscale aftrekbaarheid van giften aan politieke partijen kwam tot stand op ini-
tiatief van de bondsregering. De wijziging van de fiscale wetgeving kreeg steun van 
de meeste afgevaardigden van CDU/CSU en FDP (die op dat moment met twee 
kleinere partijen1466 een coalitie vormden), terwijl de voltallige SPD-fractie tegen-
stemde.1467 Dat is niet geheel verwonderlijk. Na de Tweede Wereldoorlog was de 
situatie aldus dat de SPD voornamelijk kon teren op ledenbijdragen, terwijl de ande-
re belangrijke partijen – dat zijn dus CDU, CSU en FDP, de ‘burgerlijke partijen’ – 
vergaand afhankelijk waren van giften, dus van bijdragen van derden.1468 De nogal 

                                                 
1464 Vgl. Weigelt 1988, p. 62. Zie over deze giften ook Leyendecker 2000, p. 27-28. Tot de donateurs van 

de NSDAP behoorden onder andere het Thyssen-Konzern, IG Farben, AEG en Siemens. 
1465 BGBl. I 1954, S. 373. 
1466 Te weten de Deutsche Partei (DP) en het Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und 

Entrechteten (GB/BHE). 
1467 Landfried 1990, p. 32-34. 
1468 Vgl. Seifert 1975, p. 31-34. Leyendecker 2000, p. 29 maakt melding van het feit dat veel leden van de 

burgerlijke partijen in de periode na de Tweede Wereldoorlog niet erg geneigd waren hun contributie 
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sceptische houding van de SPD ten opzichte van fiscale aftrekbaarheid van giften 
aan partijen (en ten aanzien van publieke financiering van partijen in het algemeen) 
is dus goed te verklaren.1469 
 
VI.4.2.2  De beoordeling door het Bundesverfassungsgericht in 1957 en 1958 
 
Zoals gezegd gold de fiscale aftrekbaarheid alleen voor giften aan ‘parlementspartij-
en’. Op dit punt verklaarde het Bundesverfassungsgericht na een Verfassungsbesch-
werde van de in geen enkel parlement vertegenwoordigde Gesamtdeutsche Volks-
partei de belastingregeling in strijd met het Grundgesetz.1470 Volgens het Hof was 
evident sprake van schending van het grondrecht van alle politieke partijen op Chan-
cengleichheit. Dat grondrecht was weliswaar niet expressis verbis in het Grundgesetz 
neergelegd, doch het volgde volgens het Hof logischerwijs uit de betekenis van de 
Gründungsfreiheit (de vrijheid om partijen op te richten) en het meerpartijenprincipe 
voor de democratie (artikel 21 I GG), alsmede uit het gelijkheidsbeginsel van artikel 
3 I GG.1471 

Na de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht werd de uitvoeringsregeling 
zo gewijzigd dat de fiscale aftrekbaarheid voortaan voor giften aan alle politieke 
partijen gold. Dat betekende echter niet dat de belastingregeling voortaan in over-
eenstemming met het Grundgesetz was. In een door de regering van het Land Hes-
sen aangespannen procedure tot abstrakte Normenkontrolle achtte het Hof de artike-
len 10b EStG en 11 KStG in hun toenmalige vorm ongrondwettig.1472  

Het Hof stelde vast dat wanneer giften aan politieke partijen aftrekbaar worden 
gemaakt, de wetgever daarmee deels afstand doet van zijn aanspraak op inkomsten- 
en vennootschapsbelasting. Deze aftrekbaarheid werkt ten voordele van de politieke 
partijen. De wetgever neemt dus indirect deel aan de financiering van de politieke 
partijen.1473 De staat is niet verplicht partijen financieel te ondersteunen, maar als hij 
dat doet, dan moet met name de Chancengleichheit in acht genomen worden. Dit 
beginsel eist dat alle partijen formeel gelijk behandeld worden en verbiedt elke onge-
lijke behandeling die niet wordt gerechtvaardigd door een bijzondere ‘dwingende 
reden’ (“durch einen besonderen “zwingenden Grund””). Een belastingregeling mag 
er niet toe leiden dat de ene partij boven de andere bevoordeeld wordt.1474  

En juist dat is volgens het Hof bij de aangevochten regeling wel het geval. De re-
geling werkte immers vooral in het voordeel van mensen met hoge inkomens, terwijl 
mensen met lagere inkomens er nauwelijks van profiteerden. Dat had logischerwijs 

                                                 

te betalen. Vooral de protestanten binnen de CDU zouden tot ver in de jaren ’50 een unerfreuliche 
Zahlungsmoral hebben gehad. 

1469 De SPD was van mening dat wie een gift aan een partij deed, dat uit eigen zak moest doen, en niet (ten 
dele) uit de staatskas. Zie Landfried 1990, p. 33 en Leyendecker 2000, p. 50. 

1470 BVerfG 21 februari 1957, E 6, 273. 
1471 E 6, 273 (280). 
1472 BVerfG 24 juni 1958, E 8, 51. De regering van het Land Hessen werd door de SPD geleid. 
1473 E 8, 51 (62). 
1474 E 8, 51 (65). 
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tot gevolg dat politieke partijen met een kapitaalkrachtige achterban meer van de 
belastingregels profiteerden dan andere partijen. Het Hof erkent dat er feitelijke 
ongelijkheden tussen partijen bestaan voor wat betreft hun Wettbewerbschancen. 
Sommige partijen zijn, onder meer vanwege hun ideologie, nu eenmaal aantrekkelij-
ker voor mensen met een ruimere beurs. De staat is niet verplicht deze ongelijkhe-
den op te heffen, doch het is hem niet toegestaan ze te verscherpen. En dat is nu 
precies wat de aangevochten regeling doet, want zij leidt ertoe dat bepaalde partijen 
boven andere van de aftrekmogelijkheden profiteren en daarmee hun gewicht in de 
politieke strijd kunnen vergroten, aldus het Hof.1475  

Naast het beginsel van de Chancengleichheit was ook het grondrecht van de bur-
gers op gelijkheid (Bürgergleichheit) geschonden. Kiezers die giften aan politieke 
partijen doen, doen dat volgens het Hof niet uit belangenloze vrijgevigheid, maar uit 
politieke motieven. Zij maken daarmee gebruik van hun recht op deelname aan de 
politieke wilsvorming. Door de aangevochten regeling kon een donateur met een 
hoog inkomen een grotere politieke invloed in dat wilsvormingsproces hebben dan 
een donateur met een lager inkomen. Hij kon immers absoluut en door het progres-
sieve belastingtarief ook relatief een groter bedrag aftrekken en dat verdraagt zich 
niet met het ook hier geldende strenge gelijkheidsbeginsel.1476 Ook op dit punt was 
de belastingregeling dus verfassungswidrig.1477 
 
VI.4.3  1959-1966: Algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring 
 

VI.4.3.1  Subsidiëring op basis van begrotingswetten 
 
De uitspraak van 1958 had weliswaar de geldende belastingregelingen ongrondwet-
tig verklaard, maar leek algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring toelaatbaar te 
achten. Het Hof had immers expliciet overwogen: “Da die Abhaltung von Wahlen 
eine öffentliche Aufgabe ist und den Parteien bei der Durchführung dieser öffentli-
chen Aufgabe von Verfassungs wegen eine entscheidende Rolle zukommt, muß es 
auch zulässig sein, nicht nur für die Wahlen selbst, sondern auch für die die Wahlen 
tragenden politischen Parteien finanzielle Mittel von Staats wegen zur Verfügung zu stellen 
[curs. LD]”.1478 De wetgever besloot van deze mogelijkheid gebruik te maken. In 
1959 werd daarom voor het eerst 5 miljoen DM beschikbaar gesteld voor het poli-
tieke vormingswerk van de partijen. Daarmee was de Bondsrepubliek het eerste 
Europese land dat rechtstreekse partijsubsidiëring invoerde.1479 Van het door artikel 
21 III GG vereiste Parteiengesetz was ondertussen nog geen sprake. De beschik-

                                                 
1475 E 8, 51 (66-67). 
1476 E 8, 51 (68-69). 
1477 Zie over deze zaken uitgebreid Schwartmann 1995, p. 42-45. 
1478 BVerfG 24 juni 1958, E 8, 51 (63). 
1479 Drysch 1998, p. 122. Volgens Von Arnim 2002, p. 1072 was van een Weltpremiere evenwel geen 

sprake, daar Argentinië en Puerto Rico eerder dan de Bondsrepubliek een vorm van overheidssubsidi-
ering invoerden. 
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baarstelling van de financiële middelen geschiedde zonder wettelijke basis en enkel 
op grond van begrotingswetten.1480 Het besluit om tot subsidiëring over te gaan 
betekende overigens niet dat over de wenselijkheid van subsidiëring van politieke 
partijen nu overeenstemming bestond. Integendeel, de SPD zag nog steeds weinig in 
partijsubsidiëring en vreesde voor de onafhankelijkheid van de partijen, alsmede 
voor de bereidheid van partijleden om financiële bijdragen aan de partij te leve-
ren.1481 

In 1964 en 1965 was het budget voor de subsidiëring van politieke partijen reeds 
gestegen tot 38 miljoen DM. De subsidiëring was zoals gezegd aanvankelijk doelge-
bonden, namelijk bestemd voor politiek vormingswerk. In 1962 werd echter aan het 
doelgebonden deel een vrij besteedbaar deel ten behoeve van de Aufgaben der Partei-
en nach art. 21 GG toegevoegd. Vanaf 1963 ging het om volledig vrij besteedbare 
gelden.1482 De subsidie werd vanaf het begin verdeeld aan de hand van de grootte 
van de fracties in de Bondsdag. De subsidiëring was derhalve beperkt tot aldaar 
vertegenwoordigde politieke partijen.1483 Dat riep, mede in het licht van de uitspraak 
van het Bundesverfassungsgericht van 1957, natuurlijk de vraag op of hier geen 
sprake was van strijd met het beginsel van de Chancengleichheit. Het Bundesver-
fassungsgericht bleek echter niet bereid hierover bij wege van een voorlopige voor-
ziening, aangevraagd door het Gesamtdeutscher Block/BHE, te beslissen. Het Hof 
overwoog dat de subsidie het de politieke partijen mogelijk maakte hun taak als 
Verfassungsorgan onafhankelijker van ongewenste invloeden uit te voeren. De ge-
vraagde schorsing van de uitbetaling van de subsidie zou daarom het algemeen be-
lang teveel schade berokkenen. Daarbij verwees het Hof tevens uitdrukkelijk naar de 
uitspraak van 1958, waarin het beschikbaar stellen van financiële middelen aan poli-
tieke partijen toelaatbaar leek te zijn geacht.1484 
 
VI.4.3.2  De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 19 juli 1966 
 
Natuurlijk kon een definitieve uitspraak van het Bundesverfassungsgericht over de 
toelaatbaarheid van algemene, rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen door 
de overheid niet uitblijven. Die uitspraak volgde in 1966, na een verzoek om abstrak-
te Normenkontrolle van (wederom) de regering van het Land Hessen.1485 Het Hof 
achtte in zijn uitspraak van 19 juli van dat jaar een algemene, voor alle partijactivitei-
ten bestemde financiering uit de openbare kas in strijd met artikel 20 II en 21 I GG. 
Kort samengevat hield een dergelijke subsidiëring volgens het Hof een verboden 

                                                 
1480 Drysch 1998, p. 124-125. 
1481 Landfried 1990, p. 34-39.  
1482 Weigelt 1988, p. 63-64; Seifert 1975, p. 298-299. 
1483 Elzinga 1982, p. 248; Eschenburg 1961, p. 33-34. 
1484 BVerfG 15 maart 1961, E 12, 276 (280). 
1485 BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56. Op dezelfde dag deed het Hof over dezelfde materie uitspraak naar 

aanleiding van Organklagen van twee Kleinparteien. Zie BVerfG 19 juli 1966, E 20, 119 en BVerfG 19 
juli 1966, E 20, 134. Wij richten ons echter op het ‘Hessische Urteil’, aangezien dat het meest uitge-
breid is en de andere uitspraken daar slechts naar verwijzen. 
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staatsinterventie in het principieel staatsvrije proces van de politieke volkswilsvor-
ming in, die niet door enige bijzondere reden kon worden gerechtvaardigd en die 
bovendien in tegenspraak was met het grondwettelijke ideaal van partijen als vrije, 
van de Staat onafhankelijke verenigingen.1486 De uitspraak betekende de introductie 
van het door het Hof uit artikel 21 I in samenhang met artikel 20 II GG afgeleide 
beginsel van de Staatsfreiheit.1487 Meer gedetailleerd kwam het oordeel van het Hof 
op het volgende neer. 

Het Hof geeft allereerst ronduit toe dat uit zijn arresten van 1958 en 19611488 
kon worden afgeleid dat het constitutioneelrechtelijk geoorloofd was partijen alge-
meen en rechtstreeks te subsidiëren. Het Hof was echter tot de overtuiging gekomen 
dat die opvatting niet met artikel 21 en 20 II GG te verenigen was.1489 Zijn argumen-
tatie berust op twee pijlers. De eerste pijler gaat uit van een principieel en buitenge-
woon strikt onderscheid tussen de wilsvorming van het volk, waarover artikel 21 I 
GG handelt, en de vorming van de staatswil door overheidsorganen, waarop artikel 
20 II GG betrekking heeft.1490 Slechts wanneer het volk door deelname aan verkie-
zingen en referenda zelf deel neemt aan de uitoefening van Staatsgewalt, vallen 
volkswil en staatswil samen. Wilsvorming van het volk en wilsvorming van de Staat 
zijn buiten de verkiezingsperiodes echter niet strikt gescheiden. Integendeel: er is 
sprake van een voortdurend proces van wilsvorming van het volk, waarbij de staats-
burgers invloed uitoefenen op de vorming van de staatswil door de overheidsorga-
nen. Politieke partijen spelen hierbij een vooraanstaande rol. Niettemin moet deze 
wilsvorming zich volgens het Hof van het volk naar de staatsorganen voltrekken, en 
niet omgekeerd van de staatsorganen naar het volk.1491 Daaruit leidt het Hof af dat 
het proces van de politieke menings- en wilsvorming van het volk zich principieel 
staatsfrei moet voltrekken. Voor overheidsinterventies in dit proces is pas ruimte 
wanneer deze gelegitimeerd worden ‘durch einen besonderen, sie verfassungsrecht-
lich legitimierenden Grund’.1492 

Dit beginsel van de Staatsfreiheit1493 is onverkort van toepassing op de betrekkin-
gen tussen de overheidsorganen en de politieke partijen. Het Hof leidt er logischer-

                                                 
1486 BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56 (111-112). In de woorden van het Hof: “Die im Bundeshaushaltsgesetz 

1965 vorgesehene Regelung der staatlichen Parteifinanzierung ist mit dem Verfassungsgebot der 
grundsätzlich staatsfreien politischen Meinungs- und Willensbildung (Art. 20 Abs. 2 GG, Art. 21 Abs. 
1 Satz 1 GG) sowie mit Art. 21 Abs. 1 GG, der die Struktur der Parteien als aus eigener Kraft wirken-
der und vom Staat unabhängiger Gruppen verfassungskräftig festlegt, unvereinbar und deshalb nich-
tig.” 

1487 Kunig 2001, nr. 69; Schwartmann 1995, p. 31. 
1488 E 8, 51 (63) en E 12, 276 (280). 
1489 E 20, 56 (96-97). 
1490 Artikel 20 II GG luidt: “Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 

Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.” 

1491 Schwartmann 1995, p. 31 spreekt van een lineair proces ‘von unten nach oben’. 
1492 E 20, 56 (98-99). 
1493 Het Hof spreekt in zijn arresten afwisselend van Staatsfreiheit en Parteienfreiheit. Zie Schwartmann 

1995, p. 67. Ik hanteer steeds de eerste term. 
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wijs uit af dat de Staat niet verplicht is politieke partijen te subsidiëren om aldus hun 
financiële nood te lenigen. Politieke partijen behoren immers niet tot de overheids-
organen, maar zijn ‘frei gebildete, im gesellschaftlich-politischen Bereich wurzelnde 
Gruppen’. Evenmin is de Staat verplicht feitelijke ongelijkheden in de mogelijkhe-
den van de verschillende partijen om invloed uit te oefenen op het proces van poli-
tieke wilsvorming van het volk door financiële of andere maatregelen glad te strij-
ken.1494 Niet alleen is een volledige of overwegende dekking van de financiële be-
hoeften van partijen uit gemeenschapsmiddelen niet te verenigen met het Grundge-
setz, zelfs een gedeeltelijke algemene financiering kan volgens het Hof constitutio-
neelrechtelijk niet door de beugel. Een dergelijke financiering zou in ’s Hofs optiek 
de overheidsorganen invloed op het proces van menings- en wilsvorming geven, en 
daarvoor bestaat in casu geen rechtvaardigingsgrond.1495 

De tweede pijler van de argumentatie van het Hof is dat subsidiëring van politie-
ke partijen niet strookt met het Leitbild van de politieke partij, waarvan de grond-
wetgever is uitgegaan en dat hij in artikel 21 GG vastgelegd heeft. Uit de grondwets-
geschiedenis en de tekst van artikel 21 GG komt volgens het Hof het ideaalbeeld 
naar voren van vrije, van de Staat onafhankelijke partijen. Partijen die financiële 
toelagen van de Staat ontvangen zijn met dit beeld van de ‘vrije partij’ niet verenig-
baar. Regelingen die dergelijke subsidies aan politieke partijen toekennen zijn daar-
om verfassungswidrig, want in strijd met artikel 21 I GG.1496 
 
Het Hof stelt in het vervolg van zijn uitvoerige arrest vast dat ook het subsidiëren 
van politieke vormingsactiviteiten ongrondwettig is. Het is volgens het Hof namelijk 
niet mogelijk een grens te trekken tussen deze activiteit en de overige partijactivitei-
ten. Wel acht het Hof het grondwettelijk aanvaardbaar dat aan politieke partijen een 
vergoeding van gemaakte verkiezingskosten wordt toegekend. De toelaatbaarheid 
van een dergelijke Wahlkampfkostenerstattung beargumenteert het Hof als volgt.  

Het houden van verkiezingen is een publieke taak van de staatsorganen en bij de 
uitvoering van die taak spelen politieke partijen een cruciale rol. Zonder politieke 
partijen kunnen in een moderne democratie zelfs überhaupt geen verkiezingen 
plaatsvinden. Politieke partijen zijn weliswaar niet alleen maar, maar toch wel voor-

                                                 
1494 E 20, 56 (100-101). 
1495 E 20, 56 (102-107). Elzinga heeft terecht opgemerkt dat niet duidelijk wordt waaruit die overheidsin-

vloed op de politieke wilsvorming dan bestaat (Elzinga 1982, p. 250). Het Hof keurt alle aangevoerde 
rechtvaardigingsgronden resoluut af. Het feit dat politieke partijen door artikel 21 GG als constitutio-
neelrechtelijk noodzakelijke instrumenten erkend worden is geen rechtvaardigingsgrond en hun 
slechte financiële positie, die uitvoering van hun taken onmogelijk zou maken, is dat evenmin. De con-
stitutie neemt partijen niet in bescherming tegen het ‘mislukken’ van pogingen om hun financiering 
rond te krijgen. Ook het feit dat vergoedingen voor afgevaardigden en subsidies voor parlementsfrac-
ties toegestaan zijn is volgens het Hof niet relevant en hetzelfde geldt voor het argument dat partijsub-
sidiëring gerechtvaardigd kan worden omdat partijen daarmee mogelijk wordt gemaakt hun taken on-
afhankelijker van dubieuze financieringsbronnen te vervullen. Dat andere maatschappelijke organisa-
ties subsidies krijgen is tenslotte eveneens niet relevant, omdat deze organisaties volgens het Hof niet 
met politieke partijen op één lijn te stellen zijn. 

1496 E 20, 56 (111). 
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namelijk Wahlvorbereitungsorganisationen. In het algemeen hebben zijn geen voor-
rangspositie in het proces van de politieke wilsvorming. Immers, niet alleen zij heb-
ben invloed op dat proces, maar ook individuele burgers, belangenorganisaties, 
actiegroepen en verenigingen. Uit artikel 21 in verbinding met artikel 38 GG en het 
Bundeswahlgesetz volgt echter dat aan politieke partijen bij de wilsvorming van het 
volk door parlementsverkiezingen wél een voorrangspositie toekomt. Deelname aan 
de verkiezingen is een hun door artikel 21 I GG zugewiesene Aufgabe van bijzondere 
betekenis, omdat zij voor het goed functioneren van een democratie onmisbaar is. 
Omdat de verkiezingsactiviteiten – althans: volgens het Hof – van de overige activi-
teiten van politieke partijen goed te scheiden zijn en hetzelfde geldt voor de verkie-
zingsuitgaven en de overige uitgaven, is de conclusie dat het constitutioneelrechtelijk 
toelaatbaar is de politieke partijen ‘die notwendigen Kosten eines angemessenen 
Wahlkampfes von Staats wegen zu ersetzen’. Of deze Wahlkampfkostenerstattung 
ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, is volgens het Hof een rechtspolitieke vraag.1497 

Aan het eind van de uitspraak geeft het Hof nog enige richtlijnen waaraan een 
eventueel in te voeren Wahlkampfkostenerstattung moet voldoen. Alleen de daadwer-
kelijke uitgaven, die in onmiddellijke samenhang met de verkiezingsstrijd staan, ko-
men voor vergoeding in aanmerking. Kosten die betrekking hebben op het onder-
houden van de partijorganisatie kunnen niet vergoed worden. Uiteraard dient een in 
te voeren subsidieregeling ook met het beginsel van de Chancengleichheit in over-
eenstemming zijn. Dit moet ook hier streng formeel worden opgevat. Met álle poli-
tieke partijen die aan de verkiezingsstrijd hebben deelgenomen moet bij de verdeling 
van de financiële middelen rekening gehouden worden. Beperking van de subsidië-
ring tot parlementspartijen is niet toegestaan. Echter, niet iedere differentiëring is 
uitgesloten: ongelijke behandeling is bij aanwezigheid van een bijzonder dwingende 
reden toegestaan. Het Hof is van mening dat de vergoeding van verkiezingskosten 
ertoe kan leiden dat, juist met het oog op de subsidiëring, nieuwe politieke partijen 
opgericht worden. Dat kan tot partijversplintering leiden, een fenomeen dat de wet-
gever mag tegengaan. Dat betekent echter niet dat bij de Wahlkampfkostenerstattung 
een 5% Klausel ingevoerd mag worden. Dat zou de werking van de reeds geldende 
kiesdrempel van 5% alleen maar versterken en maakt de intrede in het parlement 
voor nieuwe partijen praktisch onmogelijk. De wetgever mag wel bepalen dat partij-
en pas subsidie krijgen wanneer zij een bepaald percentage van de stemmen hebben 
behaald, maar dat minimum percentage moet erheblich onder de 5% liggen.1498 Bij de 
toekenning van de subsidie mag tenslotte enig acht geslagen worden op de Bedeu-
tung van partijen: er mag rekening gehouden worden met hun politieke gewicht. 
Hiermee lijkt het Hof vooral te willen benadrukken dat het beginsel van de Chancen-
gleichheit zeker niet vereist dat alle partijen evenveel subsidie krijgen. Dat zou zelfs 
kunnen leiden tot vervalsing van de verhoudingen in hun onderlinge concurrentie-
strijd.1499 

                                                 
1497 E 20, 56 (112-115). 
1498 E 20, 56 (117-118). 
1499 E 20, 56 (118). 
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VI.4.4  1967-1968: Parteiengesetz en Wahlkampfkostenerstattung 

 
VI.4.4.1  Introductie van een Wahlkampfkostenerstattung in het Parteiengesetz 
 
De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht is zowel bejubeld als verguisd. 
Voorstanders prezen het oordeel, omdat het de onafhankelijkheid van de politieke 
partijen had gewaarborgd en een streep had gezet door hun dreigende Verstaat-
lichung.1500 Tegenstanders hekelden daarentegen de huns inziens kunstmatige en 
onrealistische scheiding die het Hof had gemaakt tussen wilsvorming van het volk en 
wilsvorming van de Staat.1501 Ook werd het oordeel innerlijk tegenstrijdig genoemd. 
Als immers invoering van een verkiezingskostenvergoeding niet op grondwettelijke 
bezwaren stuitte, dan was daarmee toch aangetoond dat subsidiëring de vrijheid van 
de partijen niet aantastte en van schending van het beginsel van de Staatsfreiheit geen 
sprake kon zijn?1502 De praktische gevolgen van de uitspraak waren overigens bij-
zonder groot: een belangrijke politieke partij als de CDU zat bijvoorbeeld opeens 
diep in de schulden en moest overgaan tot het ontslaan van medewerkers.1503 

De uitspraak betekende in ieder geval het laatste benodigde zetje in de rug voor 
de totstandkoming van een Parteiengesetz. In december 1966 trad een grote coalitie 
van CDU/CSU en SPD aan, waarbinnen de laatstgenoemde partij haar principiële 
verzet tegen subsidiëring van politieke partijen opgaf. Op 24 juli 1967 werd het 
reeds 18 jaar lang door het Grundgesetz vereiste Gesetz über die politischen Partei-
en eindelijk vastgesteld.1504 In deze wet werd ook een regeling van de Wahlkampfkos-
tenerstattung opgenomen. Artikel 18 PartG (oud) bepaalde dat partijen die bij ver-
kiezingen voor de Bondsdag minstens 2,5% van de Zweitstimmen hadden behaald 
voor vergoeding van verkiezingskosten in aanmerking kwamen. De wettelijke rege-
ling keek niet naar de daadwerkelijk gemaakte verkiezingskosten, doch stelde een 
zogenaamde Wahlkampfkostenpauschale vast, waarvoor per kiesgerechtigde burger 
een vast bedrag (Pauschalbetrag) van 2,50 DM was uitgetrokken.1505 Het totale ver-
kiezingsbudget kwam daarmee op een bedrag van rond de 96 miljoen DM.1506 Deze 
Wahlkampfkostenpauschale werd vervolgens naar verhouding van het aantal behaalde 
Zweitstimmen verdeeld over de daarvoor in aanmerking komende politieke partijen. 
Voorafgaand aan de verkiezingen konden de partijen voorschotten opnemen (Ab-

                                                 
1500 Zo bijvoorbeeld Seifert 1975, p. 302-304. Seifert bekritiseert echter wel dat deel van de uitspraak 

waarin een Wahlkampfkostenerstattung grondwettig wordt geacht. Zijn inziens is het vrijwel onmoge-
lijk een overheidssubsidiëring van politieke partijen te ontwerpen die voldoet aan het beginsel van de 
Chancengleichheit. 

1501 Zie de bij Elzinga 1982, p. 250 genoemde auteurs. 
1502 Landfried 1990, p. 44, noot 61. 
1503 Leyendecker 2000, p. 61. Een CDU-prominent merkte over de financiële malaise van de partij op: 

“Wir werden mit fliegenden Fahnen untergehen – wir haben nur kein Geld für eine Fahne.” 
1504 BGBl. 1967 I, 773. 
1505 Het totaal beschikbare subsidiebudget werd dus vastgesteld door het aantal stemgerechtigden met 

2,50 DM te vermenigvuldigen. 
1506 Zie BVerfG 3 december 1968, E 24, 300 (336). 
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schlagzahlungen). Artikel 20 PartG (oud) bepaalde dat de partijen in het tweede zit-
tingsjaar van de Bondsdag 10%, in het derde jaar 15% en in het verkiezingsjaar 35% 
van de subsidie konden opnemen. Let wel: het ging hier steeds om een percentage 
van de subsidie waarop de partijen ingevolge de vorige verkiezingen recht hadden. In 
totaal kon daarvan dus met het oog op de volgende verkiezingen maximaal 60% 
worden opgenomen.1507 Met de uitbetaling van de subsidie werd de president van de 
Bondsdag belast. Tenslotte machtigde het Parteiengesetz de Länder om regels vast 
te stellen over de vergoeding van verkiezingskosten bij Landdagverkiezingen. 

Hiervoor is reeds genoemd dat de sociaal-democraten van de SPD hun jarenlan-
ge verzet tegen subsidiëring hadden opgegeven. In de jaren ’50 had de partij nog 
tegen de invoering van fiscale aftrekbaarheid van giften aan politieke partijen ge-
stemd en in 1959 was zij alleen met de toekenning van 5 miljoen DM aan subsidie 
voor politieke partijen akkoord gegaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
sprake zou zijn van doelgebonden uitkeringen, namelijk subsidies voor politieke 
vormingsactiviteiten. Zij was tegen algemene rechtstreekse partijsubsidiëring en 
stemde ook steeds tegen de verhoging van de subsidies. In de parlementaire discus-
sies liepen de emoties niet zelden hoog op. De SPD noemde de subsidiëring van 
politieke partijen in 1964 een ‘Krebskrankheit’ en een ‘Weg ins Verhängnis’. Vol-
gens CDU/CSU diende het geld juist de ‘Stärkung des demokratischen Gedankens’. 
In 1965 schamperde de SPD dat de subsidiëring van politieke partijen moest wor-
den gezien als het beschikbaar stellen van ‘staatliche Krückstöcke’, die half invalide 
partijen overeind moesten houden.1508 Ten tijde van het tot stand komen van het 
Parteiengesetz had binnen de partij echter een omslag in het denken over partijsub-
sidiëring plaatsgehad. De SPD stelde zich nu op het standpunt dat subsidiëring van 
politieke partijen de vrijheid van deze partijen niet aantastte, maar zelfs kon vergro-
ten, net zoals de realisering van grondrechten vaak pas mogelijk werd als gevolg van 
overheidsprestaties.1509 Dus geen afhankelijkheid, maar eerder vrijheid als gevolg 
van subsidies! 
 
Met de invoering van de Wahlkampfkostenerstattung was gekozen voor overheids-
subsidiëring van activiteiten van politieke partijen die net zo moeilijk van het alge-
mene partijwerk af te grenzen waren als het politieke vormingswerk. Critici spraken 
dan ook van een Etikettenschwindel: de facto was sprake van algemene subsidiëring 
van politieke partijen, maar daar was voor de vorm het etiket Wahlkampfkostenerstat-
tung op geplakt.1510 Volgens Seifert was de eerder door het Bundesverfassungsge-
richt afgewezen algemene partijsubsidiëring nu weer via de achterdeur inge-
voerd.1511 Critici plaatsten bovendien kanttekeningen bij het systeem van uitbetaling 
van voorschotten, dat nauwelijks te verenigen leek met het idee van een in de tijd 

                                                 
1507 Schwartmann 1995, p. 34; Drysch 1998, p. 126. 
1508 Landfried 1990, p. 33-39. 
1509 Landfried 1990, p. 43. 
1510 Vgl. Landfried 1990, p. 44; Drysch 1998, p. 128-129. 
1511 Seifert 1975, p. 306. 
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beperkte verkiezingsstrijd. Ook de keuze voor vaste bedragen ondervond kritiek. 
Het Bundesverfassungsgericht had immers duidelijk gesteld dat alleen ‘die tatsächli-
chen Ausgaben, die in unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Wahl-
kampf stehen’ voor vergoeding in aanmerking kwamen. De wettelijke regeling zou 
dus bij de daadwerkelijk gemaakte kosten moeten aanknopen. Tenslotte werd er 
openlijk aan getwijfeld of de regeling wel in overstemming met het beginsel van de 
Chancengleichheit was. De regeling ging immers uit van een soort ‘proportionele 
gelijkheid’, waarbij partijen meer subsidie kregen naarmate ze meer Zweitstimmen 
verwierven. Dat bevoordeelde duidelijk de grote partijen.1512 Het wachten was dus 
op een nieuwe uitspraak van het Bundesverfassungsgericht. 
 
VI.4.4.2  De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 3 december 1968 
 
Die uitspraak kwam op 3 december 1968, naar aanleiding van een Organklage van 
een aantal kleine politieke partijen.1513 De uitspraak was een duidelijke overwinning 
voor de wetgever, want het Bundesverfassungsgericht verklaarde het overgrote 
merendeel van de aangevoerde klachten ongegrond en sauveerde daarmee de subsi-
dieregeling van het Parteiengesetz. Slechts op één punt kregen de klagers gelijk: de 
regel dat alleen partijen die bij de Bondsdagverkiezingen minstens 2,5% van de 
Zweitstimmen hadden behaald recht hadden op Wahlkampfkostenerstattung en uitbe-
taling van voorschotten werd door het Hof in strijd met artikel 21 lid 1 en 3 lid 1 GG 
bevonden. Een dergelijke regel strookte niet met het beginsel van de Chancengleich-
heit. Het Hof herhaalde dat het de wetgever toegestaan is een Mindeststimmenanteil 
vast te stellen om niet-serieuze partijen van subsidiëring uit te sluiten, maar stelde 
vast dat deze door de keuze voor een drempel van 2,5% niet erheblich onder de 5%-
drempel is gebleven. Een drempel van 2,5% betekende namelijk anno 1968 dat par-
tijen rond de 835.000 stemmen moesten behalen om voor subsidiëring in aanmer-
king te komen. Volgens het Hof is niet verdedigbaar dat pas bij zulke aantallen 
stemmen sprake is van een serieuze partij die met serieuze bedoelingen aan de ver-
kiezingen heeft deelgenomen. Dat kan reeds gezegd worden van een partij die 0,5% 
van de Zweitstimmen heeft behaald.1514 

De overige bezwaren tegen de subsidieregeling van het Parteiengesetz werden 
door het Hof verworpen. Het principe van de Pauschalierung van de verkiezingskos-
ten was volgens het Hof constitutioneelrechtelijk niet bezwaarlijk. De keuze voor 
vaste bedragen vereenvoudigde de subsidieprocedure. Verdeling van de subsidie was 
daardoor een puur rekenkundige aangelegenheid, waarbij praktisch geen beoorde-
lingsvrijheid bestond en conflicten tussen de partijen en de subsidieverlenende in-
stantie dus niet waarschijnlijk waren. Aanknoping bij de werkelijke verkiezingskos-
ten zou daarentegen gevaar voor de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van de 

                                                 
1512 Zie voor een goede samenvatting van de kritiek Weigelt 1988, p. 121-123. Seifert spreekt van een 

‘flagrante Verletzung des Grundsatzes der Chancengleichheit’. Zie Seifert 1975, p. 150-151 en 157. 
1513 BVerfG 3 december 1968, E 24, 300. 
1514 E 24, 300 (339-343). Deze beslissing werd met 6 tegen 2 stemmen genomen. 
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partijen opleveren, omdat de overheidsorganen dan zouden moeten beoordelen of 
de uitgaven wel notwendig en angemessen waren.1515 Ook de hoogte van de Pauschal-
betrage kon door de beugel.1516  

Hetzelfde gold voor betaling van voorschotten in de jaren voorafgaand aan de 
volgende Bondsdagverkiezingen. Dat was door ‘die Notwendigkeiten des Wahl-
kampfes’ gerechtvaardigd. Het oordeel van het Hof komt er in feite op neer dat er 
sprake is van een permanente Wahlkampf: “Mithin beginnt der Wahlkampf nicht 
erst in dem Augenblick, in dem die Aktivbürger durch die Werbung der Parteien 
unmittelbar auf ihn aufmerksam gemacht werden. Auch die langfristigen Wahlvor-
bereitungen sind für den Wahlkampf unerläßlich. Insbesondere is es nicht möglich, 
aus den Fristen des Bundeswahlgesetzes (…) einen bestimmten Zeitpunkt für den 
Beginn des Wahlkampfes zu fixieren”.1517 Deze uitleg van het begrip Wahlkampf 
getuigt zonder meer van realiteitszin. Het is echter wel zo dat een zo ruime uitleg het 
maken van een overtuigende scheiding tussen verkiezingskosten enerzijds en overi-
ge partijkosten anderzijds, aanzienlijk bemoeilijkt. En ook zonder deze uitleg was 
dat al lastig, zo niet ondoenlijk. 

De belangrijkste vraag die het Hof moest beantwoorden was of het koppelen van 
de hoogte van de subsidie aan het succes van een partij bij de verkiezingen zich wel 
verdroeg met het recht op Chancengleichheit. Het Hof beantwoordde die vraag be-
vestigend. Door deze regeling werd weliswaar onderscheid gemaakt tussen partijen, 
maar daartegen waren geen constitutionele bezwaren. Het verkiezingssucces van 
een politieke partij leverde volgens het Hof immers de meest nauwkeurige maatstaf 
op voor de politieke Bedeutung van een partij, voor het aandeel dat zij had in de poli-
tieke wilsvorming van het volk. Om de politieke betekenis van een partij vast te stel-
len moest weliswaar ook acht worden geslagen op andere factoren – bestaansduur 
van de partij, continuïteit, ledental, omvang en opbouw van haar organisatie – doch 
volgens het Hof stonden deze factoren in zo nauwe samenhang met het verkiezings-
succes van een partij, dat aan hen bij de vaststelling van de Wahlkampfkostenerstat-
tung geen zelfstandige betekenis toekwam.1518  

Het lijkt er dus op dat hier – anders dan bij de vraag welke partijen voor subsidië-
ring in aanmerking komen – niet zozeer sprake is van een streng gelijkheidsbeginsel, 
maar eerder van een abgestuft of proportioneel gelijkheidsbeginsel. Is de vraag aan de 
orde welke partijen recht hebben op subsidie, dan geldt het streng formele beginsel 
van de Chancengleichheit. Alle partijen die een bepaald aantal stemmen hebben be-
haald moeten bij de subsidiëring betrokken worden. Dat Mindeststimmenanteil mag 
vooral niet te hoog worden vastgesteld. Is eenmaal bepaald welke partijen subsidie-

                                                 
1515 E 24, 300 (335-336). Deze beslissing werd met 6 tegen 2 stemmen genomen. 
1516 E 24, 300 (336-339). Deze beslissing werd unaniem genomen. 
1517 E 24, 300 (348-350). Deze beslissing kreeg slechts een krappe meerderheid: 5 stemmen tegen 3. 
1518 E 24, 300 (344-345). Deze beslissing werd met 7 stemmen tegen 1 gegeven. Het Hof herhaalde dat uit 

het beginsel van de Chancengleichheit niet voorvloeit dat feitelijke ongelijkheid van kansen tussen par-
tijen moet worden gladgestreken. Integendeel, als de overheid geen acht zou slaan op de verschillen in 
politieke Bedeutung van partijen, zou zij de politieke concurrentiestrijd vervalsen.  
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waardig zijn, dan mag vervolgens in ruimere mate tussen die partijen gedifferenti-
eerd worden, en wel aan de hand van het aantal door hen behaalde stemmen. 
 
VI.4.5  1969-1983: Geldzorgen ondanks toenemende overheidssubsidies.  

 
Het oordeel van het Bundesverfassungsgericht noopte slechts tot kleine aanpassin-
gen van het Parteiengesetz. De 2,5% norm werd bij wet van 22 juli 1969 in een 0,5% 
norm omgezet, wat leidde tot een verruiming van de subsidiemogelijkheden voor 
kleinere partijen.1519 Het bedrag per kiezer werd in 1974 verhoogd tot 3,50 DM. 
Daardoor, en door het toegenomen aantal stemgerechtigden, groeide het subsidie-
budget voor de Bondsdagverkiezingen gestaag verder. Daar kwamen de subsidies 
voor de Landdagverkiezingen nog bij en sinds 1979 werd ook een Wahlkampfkoste-
nerstattung voor de verkiezingen van het Europees Parlement toegekend. Niettemin 
kampten veel Duitse politieke partijen tegen het einde van de jaren ’70 met grote 
financiële problemen. De uitgaven voor de verkiezingen stegen explosief, van 95 
miljoen DM in 1965 tot zo’n 300 miljoen DM in 1980.1520 Om de financiële tekor-
ten aan te vullen waren alle in de Bondsdag vertegenwoordigde partijen gedwongen 
tot het afsluiten van omvangrijke leningen. Daardoor nam hun schuldenlast hand 
over hand toe. Bovendien ontstonden allerhande quasi-legale omwegfinancierin-
gen.1521 

De financiële problemen leidden zelfs tot een nieuwe procedure bij het Bundes-
verfassungsgericht. Gesteund door diverse politieke partijen klaagde de regering van 
het Land Niedersachsen over de haars inziens veel te beperkte mogelijkheden om 
giften aan politieke partijen van de belasting af te trekken. Om deze klacht goed te 
begrijpen moeten we weer even terug in de tijd. De lezer herinnere zich dat het Bun-
desverfassungsgericht in 1958 de toen geldende, royale aftrekmogelijkheden voor 
giften aan partijen in strijd met de beginselen van Chancengleichheit en Bürgergleich-
heit had geoordeeld. Bij de vaststelling van het Parteiengesetz in 1967 had de wetge-
ver er daarom voor gekozen een veel bescheidenere belastingregeling in te voeren. 
Ingevolge het Einkommensteuergesetz (artikel 10b EStG (oud)) waren voortaan 
bijdragen en giften aan partijen tot een bedrag van 600 DM (of 1200 DM voor ech-
telieden) fiscaal aftrekbaar. Op grond van het Körperschaftsteuergesetz (artikel 9 
KStG) gold voor giften aan partijen eveneens een bovengrens van 600 DM.  

Deze maximaal aftrekbare bedragen waren in 1968 door het Bundesver-
fassungsgericht grondwettig geoordeeld. De begunstiging van bijdragen en giften 
was volgens het Hof namelijk dusdanig bescheiden, dat daardoor niet langer partijen 
met een kapitaalkrachtige achterban bevoordeeld werden. Evenmin werden burgers 
met een hoog inkomen bevoordeeld.1522 Van schending van het beginsel van de 

                                                 
1519 Elzinga 1982, p. 252. 
1520 Elzinga 1982, p. 255 noot 110. Vgl. voor wat betreft de problemen van de CDU Leyendecker 2000, p. 71. 
1521 Schwartmann 1995, p. 46; Landfried 1990, p. 60; Lösche 2006, p. 46-47. 
1522 Verschillen bleven er natuurlijk wel, want een burger met een hoog inkomen kon als gevolg van het 

progressieve belastingtarief een groter deel van zijn gift van 600 DM voor rekening van de Staat laten 
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Chancengleichheit of van het recht van alle burgers op gleiche Teilhabe an der politi-
schen Willensbildung was dan ook geen sprake. Volgens het Hof verdroeg deze vorm 
van indirecte partijsubsidiëring – de Staat zag immers af van een deel van de potenti-
ele belastingopbrengst en daar profiteerden de politieke partijen van – zich ook met 
het beginsel van de Staatsfreiheit.1523 
 
De klacht die landsregering van Niedersachsen eind jaren ’70 indiende, hield niet in 
dat de fiscale aftrekmogelijkheden voor giften in strijd waren met het Grundgesetz 
omdat daardoor bepaalde, ‘armere’ partijen werden achtergesteld bij andere. Nee, de 
klacht was ditmaal dat politieke partijen werden gediscrimineerd ten opzichte van 
andere maatschappelijke organisaties! Voor ‘gewone’ charitatieve, religieuze, weten-
schappelijke en politieke organisaties golden namelijk nog de oude royale aftrekmo-
gelijkheden voor giften, die varieerden van 5 tot 10% van het inkomen of 2 ‰ van 
de omzet. Dit nu was volgens de landsregering in strijd met artikel 21 en 3 GG om-
dat – kort gezegd – geen zinnig mens zou kunnen begrijpen waarom giften aan deze 
andere organisaties tot op grote hoogte aftrekbaar waren, terwijl de aftrekbaarheid 
van giften aan politieke partijen tot een onbeduidend bedrag was beperkt. Daardoor 
zouden burgers onvoldoende geprikkeld worden tot het doen van giften en zou 
politieke partijen onvoldoende mogelijkheden geboden worden om tot Spendenfi-
nanzierung te komen. 

Het Bundesverfassungsgericht wees de klacht af en overwoog dat de wetgever op 
basis van het Grundgesetz niet gehouden is de op politieke partijen betrekking heb-
bende aftrekbare bedragen te verhogen.1524 Volgens het Hof waren de politieke 
partijen enerzijds en de andere organisaties anderzijds niet met elkaar te vergelijken: 
“Keine dieser Organisationen ist in vergleichbarer Weise wie die politischen Partei-
en darauf angelegt, in allen Bereichen an der politischen Willensbildung des Volkes 
mitzuwirken und unmittelbar das gesamte staatliche Geschehen zu beeinflussen.” 
Daarom was de gelijkstelling van politieke partijen met andere organisaties niet 
alleen niet vereist, maar ook niet juist en zelfs grondwettelijk niet toegestaan.1525 

Voorts herhaalde het Hof dat uit het Grundgesetz geen verplichting voor de 
overheid voortvloeit om politieke partijen financieel te ondersteunen en dat een 
volledige of overwegende overheidsfinanciering niet verenigbaar is met artikel 21 
GG.1526 Interessant is dat het Hof daarnaast opmerkte dat het aan de andere kant de 
Staat ook niet verboden is de financiële ondersteuning voor politieke partijen uit te 
breiden door de aftrekmogelijkheden te verruimen. Daaraan zijn uiteraard wel gren-
zen gesteld: de beginselen van Chancengleichheit en Staatsfreiheit, alsmede het recht 
van alle burgers op gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung moeten in acht 

                                                 

komen dan een burger met een klein inkomen. Echter, “minima non curat praetor”, aldus Von Arnim 
1984, p. 90-91. Dit is impliciet ook de redenering van het Hof. 

1523 BVerfG 3 december 1968, E 24, 300 (357-361). 
1524 BVerfG 24 juli 1979, E 52, 63. 
1525 E 52, 63 (92-94). 
1526 E 52, 63 (84-85). 
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genomen worden. Of de wetgever tot een verruiming van de aftrekmogelijkheden 
overgaat, is vervolgens een politieke vraag.1527 
 
VI.4.6  1984-1992: Chancenausgleich 

 
Die politieke vraag heeft de wetgever vervolgens beantwoord bij wet van 18 augus-
tus 1980. De aftrekmogelijkheden voor giften aan partijen werden behoorlijk ver-
ruimd: voortaan gold de aftrekbaarheid voor bijdragen tot 1.800 DM voor alleen-
staanden en 3.600 DM voor gezamenlijk aangeslagen echtelieden.1528 Voor de poli-
tieke partijen was het allemaal niet voldoende. Vele bleven zich genoodzaakt zien 
hun activiteiten te financieren langs wegen die op het randje van het legale balan-
ceerden. Het ging hier met name om omwegfinancieringen: giften werden door 
ondernemingen gedaan aan andere maatschappelijke organisaties – beroepsvereni-
gingen, Staatsbürgerliche Vereinigungen en andere organisaties werkzaam ten behoe-
ve van het algemeen nut – en vervolgens doorgesluisd naar de politieke partijen. Op 
deze wijze kon een gever in veel gevallen alsnog profiteren van de royale aftrekmo-
gelijkheden, terwijl tegelijkertijd de partijen zelf profiteerden dankzij de sluiscon-
structie. De nog uitgebreid te bespreken Flick-affaire werd de zwartste affaire in de 
geschiedenis van het Duitse partijfinancieringsrecht tot dan toe.1529 Door deze prak-
tijken groeide het bewustzijn dat de partijfinancieringswetgeving aan herziening toe 
was. Daarom stelde bondspresident Carstens (CDU) op 4 maart 1982 een commis-
sie van deskundigen in, die voorstellen moest doen voor een nieuwe partijfinancie-
ringsregeling.1530 
 
VI.4.6.1  Het advies van de Commissie van deskundigen 
 
De Commissie was overtuigd van de noodzaak de financiële overheidssteun aan 
politieke partijen te vergroten. Zij zag echter in dat de mogelijkheden om daartoe te 
komen beperkt waren. Immers, algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring was in 
strijd met het Grundgesetz en het verruimen van de aftrekmogelijkheden van giften 
aan partijen kon slechts binnen smalle marges. Tegelijkertijd kon de Wahlkampfkos-
tenerstattung natuurlijk ook niet voortdurend verhoogd worden. Aan de Commissie 
was dus een moeilijke taak toebedeeld. Haar advies verscheen op 18 april 1983. 

De voorstellen van de Commissie beoogden aan de ene kant te komen tot een 
grotere transparantie van de financiering van de politieke partijen. Aan de andere 
kant bevatten zij het ontwerp voor een nieuw systeem van overheidsfinanciering van 
politieke partijen. Dit nieuwe systeem was eigenlijk helemaal niet zo nieuw: het 
knoopte twee oude ideeën aan elkaar. De Commissie stelde namelijk voor om ener-
zijds weer zeer royale fiscale aftrekmogelijkheden voor giften aan partijen in te voe-

                                                 
1527 E 52, 63 (86-92). 
1528 Drysch 1998, p. 85; Landfried 1990, p. 112. 
1529 Zie paragraaf VI.5.3.3. 
1530 Schwartmann 1995, p. 46-47. 
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ren. Dit was op zichzelf – zo zag ook de Commissie in – natuurlijk niet te verenigen 
met de beginselen van Chancen- en Bürgergleichheit. Bepaalde politieke partijen zou-
den duidelijk bevoordeeld worden. Om dat ongewenste effect te voorkomen stelde 
de Commissie voor om anderzijds deze partijen financieel te compenseren. Daar-
door zou de gelijkheid van kansen hersteld worden. Men sprak daarom van een 
Chancenausgleich.1531  

De Commissie stelde ook voor een Bürgerbonus in te voeren, een regeling waar-
bij burgers door het afgeven van een zogenaamde Finanzstimme aan iedere politieke 
partij een bepaald bedrag aan (verkiezings)subsidie beschikbaar konden stellen. Het 
was daarbij mogelijk het geld toe te kennen aan een andere partij dan de partij waar-
op men stemde en men kon er ook voor kiezen om geen Finanzstimme uit te brengen 
en daarmee de overheidssubsidiëring dus in omvang terugbrengen. Dit systeem zou 
op den duur het geldende systeem van de Wahlkampfkostenerstattung geheel moeten 
vervangen. Het Pauschalbetrag zou moeten worden verhoogd tot 5 DM per stemge-
rechtigde.1532 
 
VI.4.6.2  De Neuregelung van 1984 
 
Na het advies van de Commissie was de wetgever weer aan zet. Het voorstel voor 
invoering van een Finanzstimme werd meteen van tafel geveegd. CDU/CSU, FDP en 
SPD voelden er alle niets voor. Vermoedelijk vreesden zij voor een enorme terug-
gang van inkomsten: de angst bestond dat veel kiezers geen Finanzstimme zouden 
willen uitbrengen uit onvrede over het functioneren van de partijen.1533 Het voorstel 
om het bedrag per stemgerechtigde van 3,50 DM naar 5 DM te verhogen werd wel 
overgenomen. Begrijpelijkerwijs konden de politieke partijen daar – in een andere 
context dan de Commissie bedoeld had – wel enthousiasme voor opbrengen.1534 
Met deze verhoging kwam het totaalvolume van de Wahlkampfkostenpauschale op 
zo’n 220 miljoen DM per Bondsdagverkiezing.1535 Dat is dus meer dan een verdub-
beling ten opzichte van het bedrag van rond de 96 miljoen DM in 1967, toen de 
Wahlkampfkostenerstattung in het Parteiengesetz werd geïntroduceerd.1536 Daar 
kwamen dan nog de subsidies voor de Landdagverkiezingen bij, alsmede de subsi-
dies voor de verkiezingen voor het Europees Parlement (waarbij eveneens werd 
uitgegaan van een bedrag van 5 DM per kiesgerechtigde1537). De rechtstreekse 

                                                 
1531 Weigelt 1988, p. 69; Landfried 1990, p. 48; Schwartmann 1995, p. 47-48. 
1532 Weigelt 1988, p. 190-191. 
1533 Weigelt 1988, p. 73 en 191. 
1534 Landfried 1990, p. 58. 
1535 Zie de opmerkingen van rechter Böckenförde in zijn dissenting opinion bij BVerfG 14 juli 1986, E 73, 

40 (115-116).  
1536 Zie hiervóór, paragraaf VI.4.4. 
1537 Gezien de geringere opkomst bij deze verkiezingen kwam men echter uit op zo’n 8 DM per kiezer, 

waardoor de Wahlkampfkostenerstattung hier zelfs hoger was dan bij Bondsdagverkiezingen, terwijl de 
kosten van de verkiezingen voor het Europees Parlement juist aanzienlijk lager waren. Zie Drysch 
1998, p. 126-127. 
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overheidsfinanciering van politieke partijen bedroeg daarmee in totaal zo’n 145 
miljoen DM per jaar.1538 Voorschotten bedroegen voortaan telkens maximaal 20% 
van de subsidie en konden in het tweede en derde jaar van de zittingsperiode van de 
Bondsdag, alsmede in het verkiezingsjaar worden opgenomen (aldus artikel 20 
PartG (oud)). 

Gesteund door de voorstellen van de Commissie werd bovendien besloten weer 
zeer royale aftrekmogelijkheden voor giften aan partijen in te voeren. In wezen ging 
het hier om dezelfde voorstellen die het Bundesverfassungsgericht in 1958 on-
grondwettig had geoordeeld. Giften aan politieke partijen en bijdragen van leden 
waren tot 5% van het inkomen van de gever (of 2‰ van diens omzet) fiscaal aftrek-
baar voor wat betreft de inkomstenbelasting (artikel 10b EStG (oud)). Giften aan 
partijen waren voorts tot 5% van het inkomen (of 2‰ van de omzet) aftrekbaar van 
de vennootschapsbelasting (artikel 9 KStG (oud)).1539 Ter compensatie van ‘arme’ 
kiezers, die dus met hun giften minder invloed op het proces van de politieke wils-
vorming konden hebben, werd in artikel 34g EStG (oud) een Kleinspendenregelung 
ingevoerd. Op grond daarvan waren giften en bijdragen tot 1.200/2.400 DM voor 
50% direct van de belastingschuld (dus niet: van het belastbare inkomen) aftrek-
baar.1540  

Ter compensatie van ‘arme’ partijen werd in artikel 22a PartG (oud) een inge-
wikkelde Chancenausgleich ingevoerd, die heel in het kort op het volgende neer-
kwam. De wetgever ging er op grond van een schatting vanuit dat het verlies aan 
inkomsten- en vennootschapsbelasting voor alle giften en ledenbijdragen gezamen-
lijk zo’n 40% zou zijn. 40% van dit totale bedrag was daarmee ook de geschatte bij-
drage van de Staat in de ledenbijdragen en giften en daarmee dus de indirecte partij-
subsidiëring. Vervolgens werd per individuele partij – althans: voorzover deze de 
kiesdrempel van 5% had gehaald – het totale bedrag aan giften en ledenbijdragen 
berekend en daarvan werd 40% genomen. Het aldus verkregen bedrag aan belas-
tingvoordeel werd daarop gedeeld door het aantal verworven Zweitstimmen. De 
partij met het hoogste quotiënt, en dus de gunstigste verhouding tussen ontvangen 
belastingvoordeel en aantal verworven stemmen, werd tot Maßstabspartei benoemd.  
 
Voorbeeld: 
 
Partij A heeft 1 miljoen DM aan ledenbijdragen en giften en 200.000 stemmen ver-
worven. 40% van de ledenbijdragen en giften komen voor rekening van de Staat. Haar 

                                                 
1538 Aldus rechter Böckenförde (E 73, 40 (116)). Zie voor wat betreft de Wahlkampfkostenerstattung ook 

Tabel M hierna. 
1539 Artikel 10 b II EstG (oud) bepaalde expliciet dat onder Ausgaben zur förderung staatspolitischer Zwecke 

zowel ledenbijdragen als giften vielen. De regeling van het KStG (artikel 9 (oud)) gold uiteraard allen 
voor giften, daar vennootschappen geen lid kunnen zijn van een politieke partij (artikel 2 I PartG) en 
dus ook geen contributie kunnen betalen. 

1540 Drysch 1998, p. 85-86. 
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begunstigingsquotiënt is daarmee (40% van 1 miljoen = 400.000 ) gedeeld door 
200.000 = 2. 
 
Partij B heeft 500.000 DM aan ledenbijdragen en giften en 160.000 stemmen verwor-
ven. 40% van de ledenbijdragen en giften komen voor rekening van de Staat. Haar 
begunstigingsquotiënt is daarmee (40% van 500.000 = 200.000) gedeeld door 
160.000 = 1,25 
 
Partij A is dus Maßstabspartei1541 
 
Het begunstigingsquotiënt van de Maßstabspartei werd vervolgens overgedragen aan 
de andere partijen, waarbij nu alle partijen die 0,5% van de Zweitstimmen hadden 
behaald in aanmerking kwamen. Deze kregen een compensatiesubsidie uitbetaald – 
de Chancenausgleich – die werd berekend door voor elke partij het begunstigingsquo-
tiënt te vermenigvuldigen met het aantal Zweitstimmen. Het aldus verkregen bedrag 
was het zogenaamde Soll-Subventionsvolumen. Daarvan werd vervolgens het Ist-
Subventionsvolumen afgetrokken. 
 
Het Soll-Subventionsvolumen van partij B is dus 2 x 160.000 = 320.000 DM aan indi-
recte partijsubsidiëring als gevolg van belastingvoordeel. Haar Ist-Subventionsvolumen 
(daadwerkelijke voordeel) is echter slechts 200.000 DM. Daarom wordt zij met een 
Chancenausgleich van 120.000 DM gecompenseerd. De Maßstabspartei hoefde – ui-
teraard – niet gecompenseerd te worden. 
 
Aldus zou volgens de wetgever de gelijkheid van kansen voor politieke partijen her-
steld zijn.1542 

Tenslotte werd in het Parteiengesetz (artikel 18 VI (oud)) vastgelegd dat de 
Wahlkampfkostenerstattung niet méér mocht bedragen dan de helft van de totale in-
komsten van een partij.1543 In wezen werd hiermee de geldende rechtspraak van het 
Bundesverfassungsgericht gecodificeerd, dat immers reeds enkele malen had uitge-
maakt dat een algehele of ook maar overwegende overheidsfinanciering van politieke 
partijen ongrondwettig is.1544 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de 50%-
grens alleen gold voor de verkiezingssubsidies. Betalingen die politieke partijen 
ontvingen in het kader van de Chancenausgleich vielen er niet onder. Politieke partij-
en konden de eigen inkomsten niet ophogen door – zoals voorheen gebruikelijk was 

                                                 
1541 Voorbeeld overgenomen van Landfried 1990, p. 49. 
1542 Landfried 1990, p. 48-49; Schwartmann 1995, p. 48-49. 
1543 Blijkens BT-Drucksache 10/3235, S. 3 overschreed in 1983 de Wahlkampfkostenerstattung die werd 

toegekend aan SPD, CSU en Grünen ruimschoots de 50%. De CDU kwam uit op 49,37%. Zie ook 
Tabel M hierna. 

1544 E 20, 56 (102); E 52, 63 (85). Zie ook Schwartmann 1995, p. 50. 
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– omvangrijke kredieten op te nemen. Kredieten werden namelijk niet als ‘inkom-
sten’ aangemerkt omdat er terugbetalingsverplichtingen tegenover stonden.1545 

De verhoging van het Pauschalbetrag tot 5 DM, de invoering van de zeer ruime 
aftrekmogelijkheden voor giften en ledenbijdragen, de Kleinspendenregelung en de 
Chancenausgleich werden alle vastgelegd in een wet van 22 december 19831546, die 
op 1 januari 1984 in werking trad. De parlementaire steun voor de wet was overwel-
digend: 416 leden van de Bondsdag stemden voor en slechts 26 tegen (de fractie van 
de Groenen). Er waren 11 onthoudingen.1547 Bovendien was de wet in een record-
tempo tot stand gekomen: het ontwerp ervan was in juni 1983 ingediend en reeds op 
1 december van dat jaar ging de Bondsdag akkoord.1548 
 
VI.4.6.3  Kritische ontvangst 
 
De nieuwe partijfinancieringswetgeving kon in de literatuur op veel kritiek rekenen. 
Zij was “von Anfang an verfassungsrechtlich umstritten”.1549 Dit gold met name 
voor het instrument van de Chancenausgleich. Dat zou in de eerste plaats zo ingewik-
keld zijn, dat het slechts voor een paar deskundigen te begrijpen was.1550 Ook kon 
men zich afvragen of de compensatiesubsidie niet een vorm van – grondwettelijk 
verboden! – algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring was.1551 

Dit waren echter niet de ernstigste bezwaren. Critici voerden namelijk verder 
aan dat de Chancenausgleich uitsluitend betrekking had op de verhoudingen tussen de 
partijen, en dus niet op de verhoudingen tussen de burgers.1552 Een schending van 
het recht op Chancengleichheit zou dus eventueel nog wel door het betalen van com-
pensatiesubsidie voorkomen kunnen worden, maar een schending van het recht van 
alle burgers op gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung niet!1553 Op grote 
giften (Großspenden) legde de Staat immers nog altijd – zeker in absolute zin – een 
veel groter bedrag toe dan op kleine giften (Kleinspenden). Dat stimuleerde tot het 
doen van grote giften en juist daarmee was een aanzienlijke invloed binnen partijen 
en binnen het proces van de politieke wilsvorming te verwerven (‘te kopen’). In de 
woorden van Landfried: “Die staatliche Prämiierung des Großspenders ist nun nicht 
dadurch aus der Welt zu schaffen, daß man nachträglich die unterschiedlichen Steu-
ervorteile der Parteien aus dem Staatshaushalt ausgleicht. (…) Die vielfältigen Wege, 
die der Großspender sich im politischen Willensbildungsprozeß mit Geld eröffnen 
kann, bleiben dem einfachen Bürger versperrt. Daran ändert der Chancenausgleich 

                                                 
1545 Bevestigd door BVerfG 14 juli 1986, E 73, 40 (99-100). Dit arrest komt hierna nog uitvoerig aan de 

orde. 
1546 BGBl. 1983 I, S. 1577. 
1547 Landfried 1990, p. 47. 
1548 Landfried 1990, p. 63. 
1549 Drysch 1994, p. 219. 
1550 Schwartmann 1995, p. 48-49. Zie ook Landfried 1990, p. 64. 
1551 Zie ook de klacht van de Groenen in BVerfG 14 juli 1986, E 73, 40 (50). 
1552 Von Arnim 1984, p. 91. 
1553 Schwartmann 1995, p. 51-53. 

421



FINANCIERING VAN POLITIEKE PARTIJEN IN DUITSLAND 

nichts.”1554 Ook de bescheiden Kleinspendenregelung kon niet verhinderen dat de 
belastingregeling in strijd was met de Bürgergleichheit.1555 

Kon de Chancenausgleich dus volgens menigeen geen schending van het recht van 
burgers op gelijke behandeling helen, eveneens was twijfelachtig of zij wel daadwer-
kelijk de Chancengleichheit tussen de partijen herstelde. De Ausgleich werd immers 
mede berekend aan de hand van verkregen ledenbijdragen en dat betekende dat 
partijen met veel leden, doch weinig giften, het risico liepen om tot Maßstabspartei te 
worden benoemd en dus naast iedere compensatiesubsidie te grijpen. Dat was ui-
teraard niet de bedoeling, want op deze manier werd het onaantrekkelijk om veel 
leden te hebben, terwijl een groot ledenbestand juist te prijzen was en gestimuleerd 
moest worden. Hier viel eigenlijk helemaal niets auszugleichen!1556 De regeling zou 
op dit punt nog voor de nodige problemen zorgen. Eerst was echter, zoals te ver-
wachten was, het woord aan het Bundesverfassungsgericht, dat naar aanleiding van 
een Organklage van de Groenen1557 en een Verfassungsbeschwerde van een burger 
over de grondwettigheid van de nieuwe partijfinancieringswetgeving moest oorde-
len. 
 
VI.4.6.4  De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 14 juli 1986 
 
Bij arrest van 14 juli 1986 heeft het Bundesverfassungsgericht de nieuwe regeling 
grotendeels gesauveerd.1558 Dat oordeel was verrassend te noemen, zeker gelet op 
alle hierboven uiteengezette kritiek én de vaste rechtspraak van het Hof zelf. Alleen 
een deel van de Verfassungsbeschwerde werd gegrond geoordeeld. Het Hof achtte de 
nieuwe artikelen 10b EStG en 9 KStG in strijd met het recht van alle burgers op 
gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung (artikel 3 lid 1 GG), omdat zij de 
mogelijkheid van belastingaftrek vaststelden op een vast percentage van het inko-
men. Aan de hand van eigen berekeningen stelt het Hof vast dat de nieuwe belas-
tingregels leidden tot een aanzienlijk onderscheid tussen burgers waar het ging om 
de voor bijdragen aan partijen geldende belastingvoordelen: “(sie) führt mithin zu 
einer krassen Ungleichbehandlung der Steuerpflichtigen”. Een ongelijke belasting-
rechtelijke begunstiging van deze omvang strookte volgens het Hof niet met de Bür-

                                                 
1554 Landfried 1990, p. 52-53. 
1555 “Denn die 50prozentige Steuerersparnis für Spenden bis zu 1200 DM kann nicht als Ausgleich für die 

viel höheren Beträge angesehen werden, die der Staat dem Großverdiener zu seiner Spende zulegt”, 
aldus Landfried 1990, p. 53. Von Arnim 1984, p. 90 berekende dat de Staat op een gift van 1 miljoen 
DM een bedrag van 560.000 DM toelegde (bij een belastingtarief van 56%), terwijl het belastingvoor-
deel op basis van de Kleinspendenregelung maximaal 600 DM was (50% van 1.200 DM). Het verschil is 
evident. Zie ook Schwartmann 1995, p. 52. 

1556 Landfried 1990, p. 54-57. Een partij werd feitelijk bestraft voor haar hoge ledental en de bereidheid 
van deze vaste achterban om behoorlijke contributies te betalen. 

1557 Die zich als enige in de Bondsdag vertegenwoordigde partij fel tegen de nieuwe wetgeving hadden 
verzet. Zij voelden zich door deze wetgeving bijzonder benadeeld omdat zij het niet moesten hebben 
van grote giften uit het bedrijfsleven. 

1558 BVerfG 14 juli 1986, E 73, 40. 
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gergleichheit.1559 Zowel de Kleinspendenregelung als de Chancenausgleich konden de 
ongrondwettigheid niet voorkomen: met de gewraakte belastingregeling droeg de 
Staat er mogelijkerwijs toe bij dat belastingplichtigen met hun giften een bepalende 
invloed (einen bestimmenden Einfluß) op de ontvangende politieke partij konden uit-
oefenen. Het uitoefenen van een dergelijke invloed was grondwettelijk niet verbo-
den, maar het van overheidswege stimuleren van een dergelijke invloed was dat 
wel.1560 

Tot zover was het oordeel van het Hof weinig verrassend. Het borduurde ge-
woon voort op de reeds genoemde oordelen van 1958 en 1979. Het Hof voegde er 
echter aan toe dat weliswaar een belastingregeling die aanknoopte bij vaste percen-
tages niet door de beugel kon, maar een belastingregeling met voor alle belasting-
plichtigen gelijke maximumbedragen wél. Daarbij was het de wetgever toegestaan 
de geldende bedragen aanzienlijk te verhogen. Zonder al te veel motivering stelde 
het Hof dat een fiscaalrechtelijke bevoordeling van giften tot 100.000 DM constitu-
tioneelrechtelijk toelaatbaar was.1561 Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk be-
drag door het merendeel van de belastingbetalers absoluut niet op te brengen is.1562 
Volgens veel commentatoren heeft het Hof dan ook het voorheen geldende strenge 
gelijkheidsbeginsel aanzienlijk afgezwakt. Vóór de uitspraak van 14 juli 1986 gold 
dat het de Staat behoudens de aanwezigheid van een bijzonder dwingende grond 
verboden was door middel van belastingregelingen aan bepaalde burgers een grotere 
invloed op het proces van de politieke wilsvorming te geven. Dit strenge gelijkheids-
beginsel werd alleen afgezwakt door een ander beginsel: minima non curat praetor. 
Ná de uitspraak van 14 juli 1986 lijkt echter te gelden dat het de Staat niet is toege-
staan aan bepaalde burgers een bepalende invloed op het proces van de politieke 
wilsvorming te geven.1563 
 
Het tweede deel van de uitspraak van het Hof was gewijd aan de Organklage van de 
Groenen. Deze was ongegrond. Volgens het Hof werd het recht op Chancengleich-
heit van de genoemde partij niet geschonden en evenmin was er sprake van strijd met 
het beginsel van de Staatsfreiheit. Wat betreft dat laatste beginsel merkt het Hof – 
conform zijn vaste rechtspraak op dit punt – op dat van een verplichting van de Staat 
om politieke partijen te financieren geen sprake is en dat een volledige of ook maar 
overwegende overheidsfinanciering van politieke partij zich niet verdraagt met het 
Grundgesetz. De Staat mág partijen wel ondersteunen, zolang zij maar niet aan de 
staatliche Vorsorge overgeleverd worden. Daarvan is volgens het Hof bij de fiscale 
regeling en de Chancenausgleich – in onderling verband bezien – geen sprake. De 

                                                 
1559 E 73, 40 (79). 
1560 E 73, 40 (82-83). 
1561 E 73, 40 (84). “Damit ging das Bundesverfassungsgericht in den meisten Fällen weit über die 5 % 

Regelung des Gesetzgebers hinaus und segnete somit die enorme steuerliche Spendenbegünstigung 
ab”, aldus Drysch 1998, p. 87. 

1562 Het betrof 2,5 tot 3 maal zoveel als het jaarlijkse doorsnee inkomen (Weigelt 1988, p. 74). 
1563 Landfried 1990, p. 82-83. 
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voorschriften in EStG, KStG en Parteiengesetz geven de Staat geen mogelijkheden 
op het proces van de politieke wilsvorming of de wilsvorming binnen de partijen in 
te werken. Zin en doel van de Chancenausgleich is het waarborgen van de gelijke 
kansen van alle partijen, in het kader van een belastingregeling die het geven van 
financiële ondersteuning door burgers aan partijen vergemakkelijkt en daarmee 
stimuleert. Daarmee blijven volgens het Hof de partijen in financieel opzicht aange-
wezen op hun aanhangers en kiezers en is er geen sprake van een dreigende maat-
schappelijke ontworteling.1564 

Ook van schending van het beginsel van de Chancengleichheit was volgens het 
Hof dus geen sprake. Werd de belastingregeling geïsoleerd getoetst, dan was dit 
uiteraard wel het geval. Maar door de Chancenausgleich van artikel 22a PartG (oud) 
werd deze schending opgeheven. Dit artikel begunstigde of benadeelde niet bepaal-
de politieke partijen, noch leidde het tot een verscherping van bestaande ongelijkhe-
den in Wettbewerbschancen.1565 Het Hof gaf toe dat inderdaad niet precies vast te 
stellen was of de bijdrage van de Staat in de giften en ledenbijdragen overeenstemde 
met de 40% waarvan de Chancenausgleich uitging. Daardoor was ook niet met 100% 
zekerheid te zeggen of de compensatie die de Staat aan ‘arme’ partijen betaalde wel 
voldoende was. Het was de wetgever echter toegestaan het statelijke aandeel te 
schatten. Aan hem kwam zogezegd Prognosespielraum toe en hij kon in de gegeven 
omstandigheden – het percentage van 40% was onder meer gebaseerd op het advies 
van de Commissie van deskundigen – in redelijkheid tot het vermelde percentage 
komen. Dat onthief de wetgever overigens niet van de plicht de juistheid van het 
percentage te toetsen aan de hand van de uitwerking van de nieuwe wetgeving en het 
percentage zonodig bij te stellen.1566 
 
Tenslotte ging het Hof nog in op een mogelijk conflict tussen het beginsel van de 
Chancengleichheit en dat van de Staatsfreiheit. Een dergelijk conflict zou zich voor 
kunnen doen bij het nieuw ingevoerde artikel 18 VI PartG (oud), dat bepaalde dat 
het aandeel van de Wahlkampfkostenerstattung in de totale inkomsten van een politie-
ke partij nooit meer dan de helft kon zijn. De kans bestond immers dat een politieke 
partij ingevolge het Parteiengesetz in principe recht had op een bedrag aan verkie-
zingssubsidie dat groter was dan de helft van haar eigen inkomsten.1567 Dat verdroeg 
zich niet met het beginsel van de Staatsfreiheit. Tegelijkertijd eiste het beginsel van de 
Chancengleichheit echter dat alle politieke partijen bij de toekenning van de verkie-
zingssubsidie gelijk behandeld werden. Daarmee verdroeg een korting voor sommi-
ge partijen zich slecht. Het Hof bepaalde dat bij een dergelijk conflict voorrang toe-
komt aan het beginsel van de Staatsfreiheit. De plicht tot naleving van dit beginsel is 

                                                 
1564 E 73, 40 (84-88). 
1565 E 73, 40 (89-90). 
1566 E 73, 40 (90-95). 
1567 Men denke aan een relatief nieuwe partij die een geweldig resultaat bij de verkiezingen behaalt, maar 

nog weinig leden heeft en weinig rijke donateurs. Bij een dergelijke partij zal het aandeel van de Wahl-
kampfkostenerstattung in de totale inkomsten al snel aanzienlijk zijn. 
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een besonderer zwingender Grund die een eventuele ongelijke behandeling kon recht-
vaardigen.1568 Merkwaardig is dat het Hof vervolgens de inkomsten uit de Chance-
nausgleich als eigen inkomsten van politieke partijen aanmerkt, omdat de afzender 
van de gift of bijdrage uiteindelijk de hoogte van de financiële compensatie be-
paalt.1569 Dit oordeel kan niet overtuigen, omdat het hier toch duidelijk om over-
heidssubsidies, om middelen uit de staatskas gaat.1570 Hoe dit ook zij, bij het bepalen 
van de 50%-grens in artikel 18 VI PartG (oud) speelden deze subsidies dus geen 
rol.1571 
 
Het toch al kwestieuze oordeel van het Hof – in de literatuur werd veelal van een 
Fehlurteil gesproken1572 – werd nog verder ondergraven door een dissenting opinion 
van rechter Böckenförde, waarbij rechter Mahrenholz zich aansloot. Böckenförde 
was in de eerste plaats van mening dat het recht van alle burgers op gleiche Teilhabe 
an der politischen Willensbildung vereiste dat alleen natuurlijke personen konden pro-
fiteren van de fiscaalrechtelijke bevoordeling van hun bijdragen aan politieke partij-
en. Rechtspersonen zouden daarvan moeten worden uitgesloten. Zij beschikken im-
mers niet over politieke participatierechten. In het bijzonder hebben zij geen kies-
recht en kunnen zij geen lid worden van een politieke partij. Achter rechtspersonen 
staan bovendien altijd natuurlijke personen. Wanneer bijdragen van rechtspersonen 
aan politieke partijen fiscaalrechtelijk bevoordeeld worden, krijgen de achter die 
rechtspersonen staande natuurlijke personen in strijd met het gelijkheidsbeginsel ex-
tra mogelijkheden tot het uitoefenen van invloed op de politieke wilsvorming, ter-
wijl deze mogelijkheden aan andere burgers onthouden worden. Deze situatie kon 
zich in het bijzonder voordoen bij de eenmans-BV. De regeling in het Körperschafts-
teuergesetz, die voor wat betreft de vennootschapsbelasting een fiscaal voordeel toe-
kende aan giften van rechtspersonen, was daarom volgens Böckenförde ongrondwet-
tig.1573  

Bovendien was een bovengrens van 100.000 DM voor giften en ledenbijdragen 
zijns inziens nog steeds in strijd met de Bürgergleichheit. De Prämiierung van de poli-
tieke mening van bepaalde burgers bleef daardoor bestaan. Noch de Kleinspendenre-
gelung, noch de Chancenausgleich konden volgens Böckenförde verhinderen dat be-
paalde burgers zich met hun financiële bijdragen konden ontwikkelen tot Mäzen 
(Mecenas) binnen een politieke partij of binnen politieke partijen. Volgens genoem-

                                                 
1568 E 73, 40 (96-97). 
1569 E 73, 40 (99-100). 
1570 Landfried 1990, p. 58-59. 
1571 Daarmee werd wel de vaste rechtspraak van het Hof, dat politieke partijen niet overwegend met 

overheidsgeld gefinancierd mochten worden, uitgehold. Zie ook Landfried 1990, p. 79-80. Tijdens de 
behandeling bij de Bondsdag had een deskundige op het gebied van partijfinanciering, Josef Isensee, 
zich nog afgevraagd of “der Chancenausgleich nicht den Teufel der Chancenungleichheit durch den 
Beelzebub einer überwiegenden Staatsfinanzierung austreiben soll”. 

1572 Vgl. Drysch 1998, p. 87. Weigelt 1988, p. 74: “das jüngste Urteil (hinterlässt) jedoch den Eindruck 
einer gewissen Kapitulation der Verfassungsrichter vor den finanziellen Ansprüchen der Parteien.” 

1573 E 73, 40 (104-109). 
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de rechter maakte het Hof onvoldoende onderscheid tussen het recht op Bürgerg-
leichheit enerzijds en het (daarvan afgeleide) recht op Chancengleichheit van politieke 
partijen anderzijds. Hij constateerde op dit punt een duidelijke breuk met eerdere 
rechtspraak, waarin de twee rechten/beginselen zelfstandig werden bezien en waar-
in ook een aparte toetsing plaatsvond. Böckenförde concludeerde dat het Hof aan 
kapitaalkrachtige belangenbehartigers zowat een Freifahrschein had verleend om 
door de fiscus begunstigde invloed op het politieke wilsvormingsproces uit te oefe-
nen.1574 
 
VI.4.6.5 Wetgevingsactiviteiten na de uitspraak 
 
Na de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht bracht de wetgever weer de no-
dige wijzigingen aan in het Parteiengesetz. Deze wijzigingen werden doorgevoerd 
bij Wet van 22 december 1988 en zij traden per 1 januari 1989 in werking.1575 Drie 
veranderingen springen in het oog. 

In de eerste plaats werd in artikel 10b EStG (oud) het maximaal aftrekbare be-
drag aan giften en ledenbijdragen vastgesteld op 60.000 DM voor alleenstaanden en 
120.000 DM bij een gezamenlijke aanslag voor echtelieden. De Kleinspendenregelung 
van artikel 34g EStG bleef ongewijzigd. Voor de vennootschapsbelasting gold op 
grond van artikel 9 KStG (oud) een maximumbedrag van 60.000 DM. De wetgever 
had dus gekozen voor lagere bedragen dan het Bundesverfassungsgericht. In de 
praktijk was het verschil echter klein, daar giften van boven de 60.000 DM uitzon-
dering waren en bleven.1576 

In de tweede plaats werd de regeling van de Chancenausgleich aangepast. In de 
praktijk was gebleken dat die regeling inderdaad een weeffout bevatte waardoor de 
verkeerde partijen bevoordeeld werden. In de jaren 1984 en 1985 was de SPD na-
melijk Maßstabspartei geworden, ondanks het feit dat zij van alle (voor de berekening 
relevante) partijen de geringste inkomsten uit giften had. Haar grote inkomsten uit 
bijdragen van leden waren daar debet aan. Het resultaat was dat deze partij geen 
enkele compensatiesubsidie ontving. Een dergelijke subsidie kwam weer wel toe aan 
een partij als de FDP, die juist grote inkomsten uit giften had en veel geringere uit 
bijdragen van leden.1577 Het was dus duidelijk dat de Chancenausgleich de verkeerde 
partijen compenseerde en het hebben van een groot ledenbestand eerder tot een last 
dan tot een zegen maakte. Om dit onbedoelde effect te vermijden, werd de compen-
satiesubsidie voortaan gescheiden berekend: voor ledenbijdragen enerzijds en voor 

                                                 
1574 E 73, 40 (1109-114). Interessant is dat Böckenförde en passant ook nog kritiek levert op de regeling 

van de Wahlkampfkostenerstattung. Die heeft zich zijn inziens tot ‘eine teilweise Basisfinanzierung’ van 
de politieke partijen ontwikkeld en haar omvang moet gelet op de Staatsfreiheit als ‘reinlich hoch’ ge-
zien worden (zie p. 116 van het oordeel). 

1575 BGBl. 1988 I, S. 2615. 
1576 Drysch 1998, p. 87. 
1577 Landfried 1990, p. 54-55. 

426



VI.4  PUBLIEKE FINANCIERING VAN POLITIEKE PARTIJEN IN DUITSLAND 

giften anderzijds.1578 Tevens werd de Chancenausgleich begrensd: zij mocht niet 
meer bedragen dan 10% van de Wahlkampfkostenerstattung (artikel 22a II PartG 
(oud)). Compensatie voor geringere inkomsten uit giften kon daardoor nooit meer 
volledig zijn (zo dat überhaupt al mogelijk was). 

Tenslotte werd een zogenaamd Sockelbetrag (basisbedrag) ingevoerd ter finan-
ciering van vaste kosten van partijen. Formeel maakte dit basisbedrag deel uit van de 
Wahlkampfkostenerstattung, maar men kan op goede gronden betogen dat materieel 
sprake was van een stukje algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring (basisfinancie-
ring). Het ging immers om vergoeding van vaste kosten en instandhouding van de 
partijorganisatie.1579 Alle partijen die meer dan 2% van de Zweitstimmen hadden 
behaald hadden recht op een dergelijk basisbedrag, dat voor alle partijen gelijk was 
en 6% van de Wahlkampfkostenpauschale bedroeg.1580 Dit onderdeel van het wets-
voorstel was zeer omstreden. Een in augustus 1988 uitgevoerde opiniepeiling had 
uitgewezen dat slechts 18% van de ondervraagden de invoering van een basisbedrag 
juist achtte. Maar liefst 64% keurde het af, terwijl 46% van de ondervraagden bo-
vendien aangaf de reeds bestaande Wahlkampfkostenerstattung af te keuren. Toch 
werd het voorstel – net als de Neuregelung van 1984 – met grote vaart én in grote 
beslotenheid door de Bondsdag geloodst, waardoor de indruk bestond dat in het 
parlement vooral snel consensus gevonden kon worden als dat de eigen partijkassen 
tot nut was.1581 De Groenen hadden wederom tegen het wetsvoorstel gestemd. Het 
verwondert dan ook niet dat zij de wijzigingen met een Organklage aanvochten bij 
het Bundesverfassungsgericht. 
 

                                                 
1578 Landfried 1990, p. 57. Schrijfster stelt dat op grond van de nieuwe regeling het hebben van veel leden 

weliswaar niet meer ‘bestraft’ wordt, maar het hebben van hoge bijdragen per lid nog steeds wel. Zij 
ziet niet in waarom partijen met lage(re) ledenbijdragen gecompenseerd zouden moeten worden en 
pleit ervoor de ledenbijdragen überhaupt buiten de Chancenausgleich te laten. 

1579 Vgl. Cordes 2003, p. 58: “Er diente der Sicherung einer kontinuierlichen Wähleransprache sowie zur 
Aufrechterhaltung einer gewissen Grundausstattung der Parteizentralen.”; Zie ook Landfried 1990, p. 
65-67. Het idee van een basisbedrag was ingegeven door BVerfG 3 december 1968, E 24, 300 (346). 

1580 Artikel18 VI PartG (oud). Per verkiezingsperiode ging het om een bedrag van ca. 1,3 miljoen DM per 
partij. Het Sockelbetrag mocht overigens niet meer bedragen dan 80% van het aandeel van een partij in 
de Wahlkampfkostenpauschale. 

1581 Landfried 1990, p. 67-68. Een FDP-afgevaardigde zou hebben gezegd: “Wir müssen das [bedoeld is 
het wetsvoorstel, LD] durchziehen, bevor die Leitartikler (columnisten) zuschlagen.” 
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Tabel M: ontwikkeling van de Wahlkampfkostenerstattung (voor Bondsdags- en Landdagsverkie-
zingen en sinds 1979 ook voor verkiezingen voor het Europees Parlement), in miljoenen DM. 
Alleen de subsidies voor de parlementspartijen zijn weergegeven. Vanaf 1982 tevens een indicatie 
van het aandeel van de subsidie in de totale inkomsten van de partij. Bron: Drysch 1998, p. 130 en 
diverse BT-Drucksachen.1582 
 
 
Jaar CDU CSU FDP B90/Grüne SPD PDS 

1968 17,7 5,3 4,6 - 19,7 - 

1969 16,4 4,0 0,6 - 22,6 - 

1970 13,7 2,8 1,9 - 15,7 - 

1971 11,2 8,7 2,4 - 15,7 - 

1972 36,0 8,8 8,4 - 44,7 - 

1973 10,5 2,5 1,9 - 12,5 - 

1974 22,4 11,3 5,1 - 28,8 - 

1975 36,4 9,6 7,4 - 40,3 - 

1976 36,2 9,0 5,9 - 30,8 - 

1977 13,4 4,1 2,7 - 14,1 - 

1978 24,7 8,2 3,7 - 27,2 - 

1979 96,9 26,9 16,7 - 103,0 - 

1980 39,0 7,8 11,7 4,8 49,5 - 

1981 14,4 4,0 3,4 0,3 17,9 - 

1982 33,9 
(23,09%) 

11,0 
(26,03%) 

6,5 
(28,66%) 

3,7 
(49,66%) 

33,9 
(22,65%) 

- 

1983 124,9 
(49,37%) 

36,0 
(52,78%) 

17,4 
(34,91%) 

13,7 
(70,17%) 

125,4 
(53,69%) 

- 

1984 71,8 
(37,23%) 

13,7 
(32,18%) 

10,1 
(35,19%) 

24,2 
(69,37%) 

71,1 
(35,86%) 

- 

1985 54,2 
(30,69%) 

12,3 
(31,13%) 

9,1 
(29,89%) 

9,1 
(33,89%) 

61,1 
(31,52%) 

- 

1986 48,0 
(24,96%) 

21,8 
(36,17%) 

8,3 
(24,95%) 

10,5 
(34,57%) 

55,3 
(27,76%) 

- 

1987 59,9 
(31,04%) 

15,9 
(32,85%) 

17,4 
(39,09%) 

18,8 
(42,16%) 

69,8 
(32,63%) 

- 

1988 48,2 
(27,68%) 

12,1 
(27,70%) 

8,7 
(26,11%) 

9,7 
(32,67%) 

53,0 
(27,09%) 

- 

1989 49,5 
(24,96%) 

18,2 
(31,89%) 

14,4 
(33,67%) 

16,1 
(38,61%) 

72,4 
(30,01%) 

- 

                                                 
1582 BT-Drucksache 10/3235, S. 3; BT-Drucksache 11/4814, S. 5; BT-Drucksache 12/5575, S. 40-41; BT-

Drucksache 14/7979, S. 61. Als gevolg de Duitse hereniging steeg het aantal kiesgerechtigden en 
daarmee ook het aantal uitgebrachte Zweitstimmen behoorlijk. De Wahlkampfkostenerstattung is daar-
om vanaf 1990 aanzienlijk hoger. Zie Leyendecker 2000, p. 150. 
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1990 141,9 
(40,12%) 

32,9 
(36,58%) 

44,6 
(53,24%) 

20,5 
(42,35%) 

142,0 
(40,12%) 

22,0 
(11,47%) 

1991 52,8 
(24,83%) 

16,3 
(31,57%) 

15,9 
(30,45%) 

8,2 
(25,32%) 

64,5 
(18,99%) 

3,4 
(5,67%) 

1992 56,3 
(26,36%) 

12,9 
(25,99%) 

13,9 
(29,26%) 

14,3 
(36,48%) 

57,2 
(21,77%) 

0,5 
(2,08%) 

1993 61,0 
(27,02%) 

12,9 
(22,97%) 

13,6 
(27,54%) 

10,4 
(27,63%) 

59,2 
(21,08%) 

5,0 
(18,28%) 

 
 
Tabel N: ontwikkeling van de Chancenausgleich 1984-1992 in miljoenen DM. Tussen haak-
jes het aandeel van de Chancenausgleich in de totale inkomsten van de partij. Bron: diverse 
BT-Drucksachen1583 
 
Jaar CDU CSU FDP B90/Grüne SPD PDS 

1984 2,8 
(1,45%) 

1,9 
(4,46%) 

1,7 
(5,94%) 

3,0 
(8,61%) 

0 - 

1985 3,9 
(2,20%) 

3,7 
(9,36%) 

1,1 
(3,63%) 

1,7 
(6,33%) 

0 - 

1986 0 
 

1,4 
(2,33%) 

4,3 
(12,94%) 

5,9 
(19,43%) 

1,9 
(0,95%) 

- 

1987 6,4 
(3,32%) 

2,4 
(4,97%) 

2,7 
(6,05%) 

2,5 
(5,63%) 

9,1 
(4,25%) 

- 

1988 6,8 
(3,91%) 

2,9 
(6,65%) 

2,8 
(8,44%) 

2,6 
(8,80%) 

9,1 
(4,65%) 

- 

1989 8,1 
(4,09%) 

2,4 
(4,20%) 

1,4 
(3,27%) 

5,1 
(12,20%) 

10,1 
(4,19%) 

- 

1990 10,1 
(3,06%) 

2,8 
(3,12%) 

4,0 
(4,78%) 

1,0 
(2,06%) 

10,1 
(2,85%) 

- 

1991 11,2 
(5,26%) 

2,2 
(4,25%) 

3,4 
(6,51%) 

0 9,8 
(2,89%) 

- 

1992 11,2 
(5,24%) 

2,2 
(4,44%) 

3,4 
(7,18%) 

0 10,2 
(3,88%) 

0,7 
(3,11%) 

19931584 10,5 
(4,65%) 

2,2 
(3,92%) 

2,1 
(4,24%) 

2,2 
(5,83%) 

11,1 
(3,95%) 

1,3 
(4,76%) 

 

                                                 
1583 BT-Drucksache 11/4814, S. 4; BT-Drucksache 12/5575, S. 26-39; BT-Drucksache 13/140, S. 27; BT-

Drucksache 13/4503, S. 34; BT-Drucksache 14/7979, S. 61. 
1584 De Chancenausgleich zou in 1992 door het Bundesverfassungsgericht in strijd met het Grundgesetz 

geoordeeld worden (zie hierna paragraaf VI.4.7), doch het Hof stond toe dat de compensatiebetalin-
gen tot 31 december 1993 werden voortgezet (vgl. BT-Drucksache 13/4503, S. 34). 
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VI.4.7  1992: Teilallgemeinfinanzierung 

 
VI.4.7.1  De uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 9 april 1992 
 
In zijn oordeel van 9 april 19921585 heeft het Bundesverfassungsgericht vrijwel alles 
wat in de periode 1984-1992 door de wetgever tot stand is gebracht in strijd met het 
Grundgesetz geoordeeld. Het Hof komt daarmee ook volledig terug van zijn om-
streden oordeel van 1986. De uitspraak van 1992 vormt de basis van een geheel 
nieuw systeem van partijsubsidiëring. Het Hof doet namelijk ten aanzien van de 
voorheen verboden algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring een verrassende 
uitspraak. Nadat het heeft overwogen dat politieke partijen veel meer zijn dan alleen 
maar Wahlvorbereitungsorganisationen, stelt het met kracht: “Entgegegen der bisher 
vom Senat vertretenen Auffassung ist der Staat verfassungsrechtlich nicht gehin-
dert, den Parteien Mittel für die Finanzierung der allgemein ihnen nach dem Grund-
gesetz obliegenden Tätigkeit zu gewähren.”1586 Met andere woorden: de vaste juris-
prudentie, op basis waarvan slechts een Wahlkampfkostenerstattung is toegestaan, 
wordt verlaten en tegen algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring bestaan voortaan 
geen constitutioneelrechtelijke bezwaren meer. 
 Het Hof komt tot deze conclusie aan de hand van twee argumenten. In de eerste 
plaats constateert het dat de door artikel 21 I GG aan de politieke partijen opgedra-
gen medewerking bij de politieke wilsvorming van het volk zich niet beperkt tot de 
directe verkiezingsvoorbereiding. Deze vormt misschien in organisatorisch opzicht 
een zelfstandig deel van hun taak, maar zakelijk-inhoudelijk voegt de deelname aan 
verkiezingen zich breukloos in in de overige vaste werkzaamheid van de partijen. 
Die bestaat uit het voortdurend verzamelen van de onder het volk levende opvattin-
gen en de daar aanwezige belangen en ambities, het afwegen van deze belangen, het 
formuleren van alternatieven en het ook buiten de verkiezingsperiode tot gelding te 
brengen van de Bürgerwille tegenover de staatsorganen. “Nur rein äußerlich läßt sich 
die Tätigkeit der Parteien im Wahlkampf von ihrer sonstigen Tätigkeit abgrenzen”, 
aldus het Hof.  

Aan deze realistische, doch voor het Hof geheel nieuwe opvatting voegt datzelf-
de Hof in de tweede plaats toe dat bij de geldende overheidssubsidiëring van politie-
ke partijen de facto ook al lang geen sprake meer was van een pure Wahlkampfkoste-
nerstattung: “Die Wahlkampfkostenerstattung hat sich nach Umfang und Funktion 
zu einer teilweisen Basisfinanzierung der Parteien entwickelt.” Het Hof wijst op het 
werken met vaste bedragen per kiesgerechtigde, het betalen van voorschotten en de 
invoering van het Sockelbetrag.1587 
 

                                                 
1585 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264. 
1586 E 85, 264 (285). 
1587 E 85, 264 (285-287). Het Hof erkent dus impliciet de reeds eerder in de literatuur geconstateerde 

Etikettenschwindel en geeft toe dat de Wahlkampfkostenerstattung zich heeft ontwikkeld tot een verschlei-
erte Basisfinanzierung. Zie Drysch 1998, p. 127-128. 
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Het oordeel van het Hof houdt dus in dat een Allgemeinfinanzierung van politieke 
partijen door de overheid op zichzelf niet langer op grondwettelijke bezwaren stuit. 
Het beginsel van de Staatsfreiheit eist echter dat altijd slechts sprake is van een Teilfi-
nanzierung. Dit beginsel eist niet alleen dat de onafhankelijkheid van de politieke 
partijen van de Staat wordt gewaarborgd, doch ook dat partijen hun karakter als vrij 
gevormde, in de samenleving wortelende groepen bewaren, aldus het Hof. Partijen 
moeten politiek, economisch en organisatorisch op ondersteuning van burgers aan-
gewezen blijven. Het risico dat zij er niet in slagen voldoende financiële steun van 
het electoraat te verkrijgen mag hen niet afgenomen worden door de toekenning van 
subsidies: “Der Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien wird durch die Gewäh-
rung finanzieller Zuwendungen mithin dann verletzt, wenn durch sie die Parteien 
der Notwendigkeit enthoben werden, sich um die finanzielle Unterstützung ihrer 
Aktivitäten durch ihre Mitglieder und ihnen nahestehende Bürger zu bemühen. 
Wird dies außer acht gelassen, laufen die Parteien Gefahr, sich aus ihrer gesellschaft-
lichen Verwurzelung zu lösen.”1588  

Uit het beginsel van de Staatsfreiheit vloeien bepaalde maatstaven voor het bepa-
len van de omvang van de overheidssubsidiëring voort, aldus het Hof. In de eerste 
plaats heeft de eigenfinanciering voorrang boven overheidsfinanciering. De subsi-
dies die een partij ontvangt mogen gezamenlijk de eigen inkomsten van die partij 
niet overschrijden. Hier geldt dus een zogenaamde relative Obergrenze.1589 Daarnaast 
geldt ook een absolute Obergrenze. Uit het beginsel van de Staatsfreiheit vloeit name-
lijk tevens voort dat de omvang van de staatssteun niet zomaar mag groeien: “Der 
Umfang der Staatsfinanzierung muß sich auf das beschränken, was zur Aufrechter-
haltung der Funktionsfähigkeit der Parteien unerläßlich ist und von den Parteien 
nicht selbst aufgebracht werden kann.”. Hier gelden dus een proportionaliteits- en 
een subsidiariteitstoets: de hoogte van de subsidie moet beperkt blijven tot wat voor 
de instandhouding van het goede functioneren (Funktionsfähigkeit) van partijen 
noodzakelijk is (proportionaliteit) en bovendien tot wat niet door de partijen zelf 
kan worden opgebracht (subsidiariteit), aldus het Hof. 

Het Hof stelt vervolgens zelf de absolute bovengrens vast, en wel op het niveau 
van de subsidies – zowel de Chancenausgleich als de Wahlkampfkostenerstattung bij 
alle relevante verkiezingen1590 – die de partijen in de jaren 1989-1992 ontvangen 

                                                 
1588 E 85, 264 (287). Het Hof laat in het midden of de Staat de politieke partijen iedere financiële onder-

steuning mag onthouden, wanneer een voldoende eigenfinanciering niet meer mogelijk blijkt (E 85, 
264 (288)). Daarmee lijkt het Hof de deur op een kier te zetten voor een uit artikel 21 I GG voortvloei-
ende verplichting tot overheidssubsidiëring. 

1589 E 85, 264 (289-290). Hierbij geldt dat inkomsten uit kredieten niet als eigen inkomsten tellen. Subsi-
dies voor aan politieke partijen gelieerde Stiftungen en parlementsfracties worden niet als subsidies aan 
politieke partijen gezien en blijven bij het bepalen van de relatieve bovengrens dus buiten beschou-
wing. Ook het profijt dat de partijen hebben van de fiscaalrechtelijke begunstiging van giften en leden-
bijdragen kan hierbij buiten beschouwing blijven. 

1590 Voor Bondsdag, Landdagen en Europees Parlement en inclusief het Sockelbetrag dat het Hof later in 
de uitspraak ongrondwettig zou oordelen! Zie Schwartmann 1995, p. 99. Door de Chancenausgleich 
mee te rekenen geeft het Hof toe dat het daarbij om overheidssubsidie gaat. 

431



FINANCIERING VAN POLITIEKE PARTIJEN IN DUITSLAND 

hebben. Dat kwam – zo berekende de Bundestagsverwaltung – neer op een bedrag 
van 230 miljoen DM per jaar.1591 De wetgever mag dat bedrag wel indexeren en 
eventueel aanpassen bij veranderde omstandigheden, aldus het Hof. Bij dat laatste 
kan hij onafhankelijke deskundigen inschakelen, wat volgens het Hof nuttig is omdat 
in het wetgevingsproces op het terrein van partijfinanciering het corrigerende ele-
ment van tegenovergestelde politieke belangen ontbreekt. Immers, de partijen heb-
ben alle belang bij de subsidie waarover zij zelf beslissen.1592 

Tenslotte vloeien uit het beginsel van de Staatsfreiheit eisen voort betreffende de 
verdeelsleutel. Die mag uitsluitend gebaseerd zijn op verkiezingssucces, ledenbijdra-
gen en giften. Daaruit blijkt immers ondersteuning vanuit de bevolking en maat-
schappelijke worteling. Bij de ledenbijdragen en de giften moeten uiteraard de Chan-
cengleichheit en het recht van burgers op gleiche Teilhabe an der politischen Willensbil-
dung gewaarborgd worden. Dat betekent dat niet elke bijdrage, ongeacht de hoogte, 
meetelt, maar alleen die bijdragen die door alle politieke partijen – ongeacht hun 
ideologie en doelstellingen – ontvangen kunnen worden en door burgers met een 
doorsnee inkomen kunnen worden opgebracht. Hier moet dus ook een bovengrens 
gesteld worden. Het Sockelbetrag is niet gebaseerd op verkiezingssucces of verwor-
ven ledenbijdragen of giften, en derhalve in strijd met het beginsel van de Staatsfrei-
heit.1593 
 
Naast het Sockelbetrag sneuvelt ook de Chancenausgleich. Deze moest de gelijke kan-
sen tussen politieke partijen waarborgen, maar wordt door het Hof juist in strijd met 
de Chancengleichheit geoordeeld. Het Hof komt dus ook op dit punt terug van zijn 
oordeel uit 1986. Het constateert dat de Chancenausgleich de vorgefundene Wettbe-
werbslage tussen de partijen beïnvloedt en dat deze beïnvloeding een rechtvaardi-
gingsgrond behoeft die met de wederom als streng gelijkheidsbeginsel op te vatten 
Chancengleichheit in overeenstemming is.1594 Een dergelijke rechtvaardigingsgrond 
is echter niet te vinden. De fiscaalrechtelijke bevoordeling van ledenbijdragen, zo 
berekent het Hof, leidt niet tot de noodzaak om bepaalde partijen te compenseren. 
Van ausgleichsbedürftige Wettbewerbsverzerrungen is dan ook geen sprake. Een Chan-
cenausgleich op dit terrein is daarom niet noodzakelijk en dus ongrondwettig.1595  

Bovendien, zo constateert het Hof aan de hand van uitvoerige eigen berekenin-
gen, is de Chancenausgleich in haar huidige vorm ook helemaal niet geschikt om de 
gelijkheid van kansen tussen partijen te herstellen. Er worden juist nieuwe ongelijk-
heden geschapen! Een belangrijke oorzaak daarvan was dat de Chancenausgleich 
volgens het Parteiengesetz maximaal 10% van de Wahlkampfkostenerstattung be-
droeg. Verreweg de meeste partijen werden daardoor niet volledig gecompenseerd 
voor het belastingvoordeel dat de Maßstabspartei ontving, zodat van herstel van 

                                                 
1591 Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 256; Schwartmann 1995, p. 100; Prantl 2000, p. 547. 
1592 E 85, 264 (290-292). 
1593 E 85, 264 (292-295). 
1594 E 85, 264 (296-297). 
1595 E 85, 264 (298-301). 
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gelijke kansen geen sprake kon zijn.1596 Tenslotte opende artikel 22a PartG (oud) in 
verbinding met artikel 27 PartG (oud) de mogelijkheid ledenbijdragen en giften van 
de ene categorie naar de andere te verplaatsen. Dit gold in het bijzonder voor af-
drachten van politieke functionarissen, die – afhankelijk van wat de partijstatuten 
daarover voorschreven – bij sommige partijen als giften werden geboekt, en bij an-
dere als ledenbijdragen. Dit had evident invloed op de berekening van de Chance-
nausgleich, wat met de functie van deze regeling niet in overeenstemming was en tot 
strijd met het Grundgesetz leidde.1597 
 
Tenslotte sneuvelde – na het voorgaande weinig verrassend – ook de fiscale aftrek-
baarheid van ledenbijdragen en giften tot 60.000 DM wegens strijd met de Chancen-
gleichheit. Het is volgens het Hof evident dat de gemiddelde belastingbetaler niet 
eens in de buurt van die bedragen kwam. De bevoordeling van partijen met een rij-
kere achterban is daardoor buitenproportioneel. De Chancenausgleich zou die onge-
lijkheid moeten opheffen, maar in het voorgaande was reeds vastgesteld dat hij dat 
niet deed en derhalve verfassungswidrig was. De belastingregeling is dat logischerwijs 
dus ook.1598 

Het Hof is nu echter óók van mening1599 dat de fiscaalrechtelijke begunstiging 
van giften van Körperschaften en van grote giften van particulieren in strijd zijn met 
het recht van alle burgers op gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung. Fiscaal-
rechtelijke begunstiging van giften van rechtspersonen is dus in strijd met het 
Grundgesetz: “Die steuerliche Begünstigung von Spenden, die durch Körperschaf-
ten erbracht werden, verschafft denjenigen natürlichen Personen, die hinter ihnen 
stehen, eine zusätzliche Möglichkeit vom Staat – und damit zu Lasten der übrigen 
Steuerzahler – geförderter Einflußnahme auf die politische Willensbildung, die 
anderen Bürger vorenthalten bleibt.”1600 Ook de fiscale aftrekbaarheid van grote 
giften door particulieren verdraagt zich niet met de Bürgergleichheit.1601 Het Hof 
keert op dit punt dus terug naar het strenge gelijkheidsbeginsel van vóór 1986. 
 
VI.4.7.2  Staatsfreiheit op een nieuwe leest 
 
Met de uitspraak van 9 april 1992 heeft het Bundesverfassungsgericht zijn eigen 
dogmatische uitgangspunten voor partijfinanciering herijkt. Het beginsel van de 
Staatsfreiheit heeft een nieuwe inhoud gekregen.1602 Voorheen fungeerde het vooral 
als afweerrecht: het was de Staat verboden zich in de vrijheid van de partijen en het 

                                                 
1596 E 85, 264 (302-307). Door de 10% regel liep de SPD bijvoorbeeld tegen een korting van 25 miljoen 

DM op. 
1597 E 85, 264 (311-312). 
1598 E 85, 264 (312-314). 
1599 In navolging van rechter Böckenförde in diens dissenting opinion onder BVerfG 14 juli 1986, E 73, 40 

(zie hiervoor). 
1600 E 85, 264 (315). 
1601 E 85, 263 (316). 
1602 Ipsen 2003, p. 489. 
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vrije proces van politieke wilsvorming te mengen. Politieke partijen moesten princi-
pieel staatsfrei blijven. Een nieuw voortvloeisel van de Staatsfreiheit is dat het beginsel 
thans méér vereist dan de politieke wilsvorming vrij te houden van overheidsinter-
venties. Er vloeit ook uit voort dat partijen staatsfern oftewel bürgernah zijn. Het 
beginsel beoogt partijen actief aan hun basis te binden. Er is met andere woorden 
een grondwettelijk Gebot zur Sicherung der Verankerung der Parteien in der Gesell-
schaft.1603 Subsidiëring van politieke partijen mag, maar is wel gebonden aan een 
relatieve en een absolute bovengrens. De eigenfinanciering gaat voor en de hoogte 
van de subsidie mag uitsluitend gebaseerd zijn op het succes dat een partij heeft bij 
het volk en dat zich uit in afgegeven stemmen of financiële bijdragen van burgers. 

Volgens Schwartmann is dit nieuwe concept van het beginsel van de Staatsfreiheit 
veel realistischer. Het gevaar van staatsinterventies in de vrijheid van de partijen is 
zijns inziens niet aannemelijk meer te noemen, nu het juist de politieke partijen zijn 
die de op zichzelf handelingsonbekwame staat tot instrument maken. Het ‘oude’ 
beginsel van de Staatsfreiheit is dan vooral nog van belang om het ontstaan en overle-
ven van minderheden in het partijensysteem te waarborgen.1604 Juist omdat het de 
partijen zijn die de Staat tot instrument maken (in plaats van andersom de Staat de 
partijen) bestaat het gevaar dat partijen zich nestelen in de schoot van de Staat, ook 
op financieel gebied. Het beginsel van de Staatsfreiheit beoogt dat tegen te gaan en de 
partijen in de samenleving waaruit zij zijn voortgekomen te verankeren. 
 
VI.4.8  1994-heden: De Teilallgemeinfinanzierung in het Parteiengesetz 

 
De belangrijke uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 9 april 1992 noopte 
de wetgever tot ingrijpende wijzigingen in het Parteiengesetz. In de zomer van dat 
jaar stelde bondspresident Von Weizsäcker (CDU) daarom een commissie van des-
kundigen in, die in februari 1993 verslag uitbracht.1605 Daarna kon de wetgever zelf 
aan het werk. Uiteindelijk trad een geheel nieuw systeem van partijsubsidiëring – een 
Teilallgemeinfinanzierung – op 1 januari 1994 in werking.1606 Gebruik makend van de 
door het Bundesverfassungsgericht geboden ruimte had de wetgever gekozen voor 
een systeem van algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring. De Wahlkampfkoste-
nerstattung was daarmee verleden tijd. Hoewel het Parteiengesetz sindsdien nog 
driemaal gewijzigd is1607, is het systeem van Teilallgemeinfinanzierung tot op de dag 
van vandaag in de kern hetzelfde gebleven. Hieronder zal het besproken worden. 

                                                 
1603 Schwartmann 1995, p. 106. 
1604 Schwartmann 1995, p. 107-108. 
1605 Zie voor het rapport van die commissie BT-Drucksache 12/4425 van 19 februari 1993. Drysch 1994, 

p. 223 merkt op dat de wetgever bijna geen enkele aanbeveling van deze commissie overgenomen 
heeft. 

1606 Zie de Wet van 28 januari 1994, BGBl. 1994 I, S. 142. De wetgevende arbeid was reeds in 1993 afge-
rond, doch de bondspresident heeft ‘wegen verfassungspolitischer Bedenken’ pas op 28 januari 1994 
zijn handtekening onder de wet gezet. Zie Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 253. 

1607 Wet van 17 februari 1999, BGBl. 1999 I, S. 146; Wet van 28 juni 2002, BGBl. 2002 I, S. 2268; Wet van 
22 december 2004, BGBl. 2004 I, S. 3673. 
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Wijzigingen sinds 1994 en rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht zullen 
daarbij meegenomen worden. 
 
VI.4.8.1  Subsidiesysteem 
 
Vóór 1994 gold dat politieke partijen op basis van het Parteiengesetz subsidie kre-
gen ter compensatie van de kosten die zij maakten ten behoeve van Bondsdagverkie-
zingen (sinds 1967) en verkiezingen voor het Europees Parlement (sinds 1979). 
Subsidie ten behoeve van de Landdagverkiezingen was een zaak van de afzonderlij-
ke Länder, die door het Parteiengesetz gemachtigd waren om terzake eigen regelin-
gen uit te vaardigen. De huidige wet regelt de Teilallgemeinfinanzierung echter bun-
deseinheitlich. 

Artikel 18 I PartG bepaalt dat politieke partijen subsidie krijgen ‘als Teilfinanzie-
rung der allgemein ihnen nach dem Grundgesetz obliegenden Tätigkeit’. De bereke-
ningsgrondslagen voor de subsidie zijn thans, conform de rechtspraak van het Bun-
desverfassungsgericht: 
 
1. het succes van een partij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, de 

Bondsdag en de Landdagen; 
2. bijdragen van leden (Mitgliedsbeiträge) en afdrachten van ambtsdragers (Mandat-

strägerbeiträge); 
3. giften (Spenden). 
 
Het deel van de subsidie dat is gebaseerd op het verkiezingssucces van een partij 
wordt het Wählerstimmenanteil genoemd. Aanvankelijk ontvingen de partijen voor 
de eerste vijf miljoen Zweitstimmen een bedrag van 1,30 DM per stem en een bedrag 
van 1 DM voor elke stem boven de vijf miljoen. Dit gold zoals gezegd voor verkie-
zingen voor het Europees Parlement, de Bondsdag en de Landdagen. Achtergrond 
voor het hogere bedrag voor de eerste vijf miljoen stemmen was het feit dat het 
wegvallen van het ongrondwettig verklaarde Sockelbetrag zware financiële conse-
quenties had gehad voor de kleinere partijen, waaronder de coalitiepartijen FDP en 
CSU. Begunstiging van de eerste vijf miljoen stemmen moest dat compenseren.1608 
De facto was – zo zou men kunnen beargumenteren – sprake van een nieuw Sockel-
betrag, maar dan in een andere vorm. Gelet op het Grundgesetz en de rechtspraak 
van het Bundesverfassungsgericht is dit verkapte basisbedrag overigens problema-
tisch.1609 

Op iedere Zuwendung (d.w.z. ledenbijdrage, afdracht of rechtmatig verkregen 
gift) legde de Staat een bedrag van 0,5 DM per verworven Mark toe. Hierbij werden 
alleen Zuwendungen van natuurlijke personen tot een bedrag van 6.000 DM meege-
nomen.1610 Giften en bijdragen boven dat bedrag en giften van rechtspersonen wa-

                                                 
1608 Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 257. 
1609 Drysch 1994, p. 221. 
1610 Vgl. Drysch 1998, p. 131; Morlok 2000, p. 763. 
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ren – en zijn – toelaatbaar, doch bleven bij de vaststelling van het Zuwendungsanteil 
van de subsidie buiten beschouwing. Vóór 1994 verwierven de politieke partijen 
hun subsidie uitsluitend aan de hand van hun verkiezingsresultaten, doch sinds 1994 
geldt dat het grootste gedeelte van de subsidie verworven wordt op basis van leden-
bijdragen en Kleinspenden. Het effect is een sterkere Eigenfinanzierung.  

Dat op zichzelf gewenste effect is echter in de optiek van velen doorgeslagen. De 
verhouding Wählerstimmenanteil – Zuwendungsanteil werd langzaamaan scheefge-
trokken ten faveure van het laatstgenoemde aandeel. Er was reeds in de eerste jaren 
na 1994 sprake van een verhouding 40:60, die zo rond de eeuwwisseling zelfs rich-
ting de 35:65 ging.1611 Dat was volgens velen niet wenselijk. In 2002 werden de 
bedragen dan ook aangepast (en voortaan in euro’s weergegeven), met als doel de 
verhouding weer in de richting van 50:50 te krijgen.1612 Sinds die tijd ontvangen 
partijen voor de eerste vier (dus niet: vijf1613) miljoen stemmen een bedrag van € 
0,85 en voor de stemmen daarboven een bedrag van € 0,70. Per euro aan Zuwendun-
gen van natuurlijke personen (tot € 3.300) ontvangen zij een bedrag van € 0,38, een 
bedrag dat verhoudingsgewijs dus lager is dan de 0,5 DM per Mark die daarvóór 
gold.1614 Zie thans artikel 18 III PartG. In de literatuur is regelmatig kritiek op de 
genoemde bedragen geuit. De bedragen zouden veel te hoog zijn. Zelfs wanneer de 
opkomst bij de verkiezingen zou dalen tot onder de 50% zou de absolute Obergrenze 
van 133 miljoen euro per jaar (artikel 18 II PartG; zie hierna) nog steeds gemakkelijk 
gehaald worden. Dat betekent dus dat politieke desinteresse onder de kiesgerechtig-
de bevolking doorgaans geen gevolgen heeft voor de hoeveelheid subsidie die de 
politieke partijen jaarlijks ontvangen. En dat stimuleert partijen natuurlijk niet om 
sterk bürgernah op te treden.1615 

Artikel 27 PartG bepaalt wat onder Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge en 
Spenden moet worden verstaan. Onder ledenbijdragen vallen alleen de regelmatige 
betalingen die een partijlid op grond van statutaire voorschriften doet. Mandatsträ-
gerbeiträge zijn regelmatige betalingen die dragers van een openbaar, verkiesbaar 
ambt bovenop hun ledenbijdrage verrichten. Giften zijn daarboven uitgaande beta-
lingen.  
 

                                                 
1611 BT-Drucksache 14/6710, S. 28. 
1612 Vgl. BT-Drucksache 14/8778, S. 2 en 14; Ipsen 2002, p. 1910. 
1613 Door niet langer uit te gaan van de eerste vijf miljoen stemmen, maar aan te knopen bij de eerste vier 

miljoen, worden – in elk geval in theorie – de kleinere partijen benadeeld. Aldus Von Arnim 2002, p. 
1078 die hier constitutioneelrechtelijke bezwaren ziet. Ipsen 2002, p. 1910 ziet deze bezwaren even-
wel niet. 

1614 Zie Von Arnim 2002, p. 1071. De wijziging werd doorgevoerd bij Wet van 28 juni 2002, BGBl. 2002 
I, S. 2268. 

1615 Zie o.a. Von Arnim 2002, p. 1073 en 1078. De door bondspresident Von Weizsäcker ingestelde 
deskundigencommissie had aanzienlijk lagere bedragen voorgesteld, namelijk 0,90 DM per Zweits-
timme en 0,20 DM per Mark aan ledenbijdragen of giften. Daardoor zou het subsidiebudget maxi-
maal 221 miljoen DM bedragen, met als gevolg dat de absolute bovengrens niet gehaald wordt en 
slechte verkiezingsresultaten het subsidiebudget doen krimpen (Drysch 1994, p. 222; Drysch 1998, p. 
131; Nassmacher 2003, p. 136). 
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VI.4.8.2  Subsidiabele partijen 
 
Voor subsidie komen in de eerste plaats slechts in aanmerking die partijen die als 
‘Partei’ in de zin van artikel 2 I PartG zijn aan te merken.1616 Uit de definitie van dat 
artikel volgt dat het uitsluitend gaat om politieke partijen die actief zijn op bonds- of 
landsniveau. Politieke partijen die zich alleen richten op de verkiezingen voor het 
Europees Parlement vallen daarmee buiten de boot. Ook lokale partijen (kommunale 
Wählervereinigungen of Rathausparteien) komen dus niet voor subsidie in aanmer-
king, ook al verrichten zij op lokaal niveau nagenoeg hetzelfde werk als de ‘echte’ 
politieke partijen op de hogere niveaus.1617  

De vraag hoe dit zich verhoudt tot het beginsel van de Chancengleichheit is nog 
niet definitief door het Bundesverfassungsgericht beantwoord. In de reeds behan-
delde uitspraak van 9 april 1992 droeg het Bundesverfassungsgericht de wetgever 
op om ook rekening te houden met de positie van de op het lokale niveau met de 
politieke partijen concurrerende Wählergemeinschaften. Het was immers denkbaar 
dat een in te voeren Teilallgemeinfinanzierung ook de activiteiten van de bonds- en 
landspartijen op lokaal niveau ten goede zou komen.1618 De wetgever heeft in de 
regeling in het Parteiengesetz van 1994 evenwel de definitie van het begrip ‘politieke 
partij’ niet aangepast, noch subsidiëring van lokale politieke partijen ingevoerd. Dit 
ondanks een advies van de door bondspresident Von Weizsäcker ingestelde com-
missie van deskundigen om ook aan dergelijke partijen subsidie te verstrekken.1619  

Het wachten was dus op een uitspraak van het Bundesverfassungsgericht. Die 
kwam in 1998 naar aanleiding van een Verfassungsbeschwerde van een lokale politieke 
partij.1620 Het Hof verklaarde de klacht wegens onvoldoende onderbouwing niet-
ontvankelijk en nam haar daarom niet in behandeling. Volgens het Hof was onvol-
doende duidelijk geworden of, en zo ja, in hoeverre de overheidssubsidiëring aan de 
plaatselijke afdelingen van ‘echte’ politieke partijen en hun kandidaten ten goede 
kwam. Ook overigens was een ongelijke behandeling op het lokale niveau van klager 
en de ‘echte’ politieke partijen niet concreet beargumenteerd. Tenslotte was niet vast 
komen te staan dat het ontbreken van overheidssubsidiëring voor klager had geleid 
tot een ‘ernsthaft ins Gewicht fallenden Veränderung der Wettbewerbslage’ ten 
nadele van klager en ten voordele van de bonds- en landspartijen.1621 Een nieuwe 
klacht van dezelfde lokale partij werd in 2003 wederom niet ontvankelijk ver-
klaard.1622 

De genoemde uitspraken willen echter niet zeggen dat de uitsluiting van lokale 
politieke partijen van subsidiëring per definitie geoorloofd is. De klachten werden 

                                                 
1616 Zie paragraaf VI.3.3. 
1617 Von Arnim 2002, p. 1073-1074. 
1618 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (328). 
1619 BT-Drucksache 12/4425, p. 49. Zie ook Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 255-256; Drysch 1994, p. 

223. 
1620 BVerfG 29 september 1998, E 99, 84. 
1621 E 99, 84 (87-88). 
1622 BVerfG 9 september 2003, 2 BvR 508/03. 
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uitsluitend niet-ontvankelijk verklaard omdat zij onvoldoende hadden onderbouwd 
wat de effecten van het wél subsidiëren van op bonds- en deelstaatniveau opereren-
de partijen en het niet subsidiëren van lokale partijen waren. Zou zijn komen vast te 
staan dat de eerstgenoemde partijen een aanzienlijk deel van de subsidie voor de 
activiteiten van hun plaatselijke afdelingen inzetten en bovendien dat hierdoor de 
Wettbewerbslage aanzienlijk was veranderd ten nadele van lokale partijen, dan was 
het zeker niet ondenkbaar geweest dat het Hof een schending van de Chancengleich-
heit had vastgesteld. Dat belangrijke beginsel geldt op lokaal niveau wel degelijk. Het 
Bundesverfassungsgericht heeft namelijk meerdere malen bepaald dat het strenge 
gelijkheidsbeginsel niet alleen van toepassing is op de politieke partijen (in de zin van 
het Parteiengesetz), maar ook op andere groepen en deelnemers die met de politieke 
partijen de strijd om de stem van de kiezer aanbinden. Hieronder vallen uitdrukke-
lijk ook de lokale Wählervereinigungen.1623 

In 1988 bepaalde het Hof dat “der völlige Ausschluß der kommunalen Wähler-
vereinigungen von steuerlichen Entlastungen (…) mit dem Grundgesetz nicht ver-
einbar (ist).” Het constateerde daarom een schending van het recht op Chanceng-
leichheit van de klager, een lokale partij.1624 Tien jaar later heeft het Hof ook het feit 
dat lokale partijen en hun overkoepelende organisaties, in tegenstelling tot bonds- en 
landspartijen, niet zijn vrijgesteld van vennootschaps- en vermogensbelasting in 
strijd met de Chancengleichheit geoordeeld.1625 Hier kon het Hof gemakkelijk zelf een 
ongelijke behandeling vaststellen, die de concurrentieverhoudingen tussen de 
bonds- en landspartijen enerzijds en de kommunale Wählervereinigungen anderzijds 
‘in ernsthaft ins Gewicht fallender Weise’ veranderde. Voor deze ongelijke behande-
ling bestond geen enkele rechtvaardigingsgrond.1626  

Ondertussen is zeker niet elk onderscheid tussen bonds- en landspartijen ener-
zijds en lokale partijen anderzijds grondwettelijk verboden. De wetgever mag reke-
ning houden met het ‘sehr viel weiter gesteckte Tätigkeitsfeld der politischen Partei-
en’, de rol die hun door het Grundgesetz en het Parteiengesetz is toegedacht en de 
daaruit volgende noodzaak van een hoge kosten veroorzakende, bovenregionale 
partijorganisatie.1627 In de zaak uit 1988 werd een schending van de Chancengleich-
heit geconstateerd omdat de fiscale aftrekmogelijkheden toentertijd enorm waren en 
bonds- en landspartijen daardoor duidelijk werden bevoordeeld boven lokale partij-
en.1628 Toen de aftrekmogelijkheden echter nog bescheiden waren – tot 600/1.200 

                                                 
1623 Zie bijvoorbeeld BVerfG 15 januari 1985, E 69, 92 (107) en BVerfG 21 juni 1988, E 78, 350 (358), 

met verdere verwijzingen in de genoemde uitspraken. 
1624 E 78, 350 (357 e.v.). Thans is de Kleinspendenregelung van artikel 34 g EStG ook op lokale politieke 

partijen van toepassing. 
1625 BVerfG 29 september 1998, E 99, 69. De Chancengleichheit werd in deze uitspraak en in de uitspraak 

van 1988 overigens niet (mede) gebaseerd op artikel 21 GG, dat niet op lokale politieke partijen ziet. 
Artikel 3 I in verbinding met artikel 9 I (verenigingsvrijheid) en 28 I tweede volzin (over lokale demo-
cratie) GG vormden er in casu de basis voor.  

1626 E 99, 69 (81). 
1627 E 78, 350 (358-359). 
1628 E 78, 350 (361). Zie hiervoor ook paragraaf VI.4.6. 
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DM – constateerde het Hof geen schending van het Grundgesetz. Het effect van de 
destijds geldende regeling op de concurrentiestrijd op lokaal niveau was volgens het 
Hof ‘nur geringfügig’.1629 
 
Aanspraak op subsidie hebben voorts alleen die partijen, die bij de laatste verkiezin-
gen voor het Europees Parlement of voor de Bondsdag minstens 0,5% van de 
Zweitstimmen hebben behaald. Ook partijen die bij een Landdagverkiezing 1,0% van 
de stemmen halen, komen voor subsidie in aanmerking (artikel 18 IV PartG). In 
2002 heeft de wetgever gepoogd deze laatste grens aan te passen. Voortaan zouden 
alleen politieke partijen die in minstens drie Länder aan de verkiezingen deel hadden 
genomen en daar per Land minstens 1 procent van de stemmen hadden verkregen, 
voor het Zuwendungsanteil van de subsidie in aanmerking komen.1630 Men sprak wel 
van een Drei-Länder-Quorum. Dit quorum zou met ingang van 1 januari 2005 van 
kracht moeten worden en was ingegeven door de gedachte van de wetgever, dat het 
onrechtvaardig was wanneer partijen die slechts in één Land actief waren, aan de 
volledige overheidssubsidiëring deel konden nemen op basis van in de gehele BRD 
(in plaats van enkel in het betrokken Land) verworven Zuwendungen.1631 Kleine, 
radicale partijen zouden daardoor verleid worden om in de kleinste Länder, de 
Stadtstaaten1632, deel te nemen aan de Landdagverkiezingen, om aldus met de ge-
ringste kosten en moeite aan de volledige overheidssubsidiëring deel te kunnen ne-
men. 

Voordat het Drei-Länder-Quorum in werking kon treden werd het echter al on-
grondwettig verklaard door het Bundesverfassungsgericht, na een Organklage van 
twee kleine partijen, Die Grauen en de Ökologisch-Demokratische Partei.1633 Het 
Hof was bepaald niet mild voor de wetgever en achtte de inderdaad nogal zwak ge-
motiveerde wetswijziging in strijd met het recht op Chancengleichheit van de klagen-
de partijen. Er was sprake van een ongelijke behandeling van de klagers, die constitu-
tioneelrechtelijk niet gerechtvaardigd kon worden.1634 

In de eerste plaats was helemaal niet vast komen te staan dat de kleinere partijen 
bewust de Stadtstaaten opzochten. Het aantal kleine partijen dat de sinds de nieuwe 
partijfinancieringwetgeving van 1994 aan de Landdagverkiezingen aldaar had deel-
genomen verschilde niet wezenlijk van dat in de andere Länder. Van een Häufung 
(ophoping) van kleine partijen kon bepaald niet gesproken worden. Ook was er 
tussen de Stadtstaaten en de overige Länder geen significant verschil in het aantal 
partijen dat daar recht had op de overheidssubsidiëring. Volgens het Hof was verder 

                                                 
1629 BVerfG 15 januari 1985, E 69, 92 (111 e.v.). 
1630 Wet van 28 juni 2002, BGBl. 2002 I, S. 2268. Recht op het Zuwendungsanteil hadden ook partijen die 

aan één Landdagverkiezing deelnamen en daarbij 5% van de stemmen behaalden. Voor het Wählers-
timmenanteil bleef de regeling ongewijzigd. 

1631 De partij moest volgens de wetgever eerst bundespolitische Bedeutung verkregen hebben. BT-
Drucksache 14/8778, S. 2 en 20. Vgl. Von Arnim 2002, p. 1074; Ipsen 2002, p. 1915. 

1632 Hamburg, Bremen en Berlijn. 
1633 BVerfG 26 oktober 2004, E 111, 382. 
1634 E 111, 382 (398). 
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onvoldoende aangetoond dat het tot dan toe geldende Mindeststimmenquorum van 
1% van de Zweitstimmen in één Land ontoereikend was om een eventueel misbruik 
door partijen van de subsidiemogelijkheden tegen te gaan.1635 

In de tweede plaats werd het argument van de wetgever, dat met het Drei-Länder-
Quorum óók beoogd was het evenwicht tussen Wählerstimmenanteil en Zuwendungs-
anteil te herstellen, door het Hof hard onderuit gehaald. Dat motief bleek allereerst 
helemaal niet uit de wetsgeschiedenis. Bovendien was het quorum ook helemaal niet 
geschikt om het genoemde doel te verwezenlijken. Het leidde immers tot een ‘alles-
of-niets benadering’: een partij kreeg ofwel helemaal geen Zuwendungsanteil ofwel 
het volledige Zuwendungsanteil.1636  

Het hardste oordeel van het Hof was evenwel dat het Drei-Länder-Quorum de 
grondwettelijk gewaarborgde openheid van het politieke en democratische proces 
op ontoelaatbare wijze beperkte. Deze openheid is een centraal beginsel van de 
democratie. Zij kenmerkt zich door de mogelijkheid te allen tijde nieuwe partijen op 
te richten, om aldus aan nieuwe politieke denkbeelden de kans te geven werkzaam te 
worden in het proces van de politieke wilsvorming van het volk. De openheid van 
het democratische proces gaat tevens een Erstarrung van het partijstelsel tegen. Zij 
vereist daarom voorwaarden die gelijke kansen waarborgen, in het bijzonder een 
voor allen open toegang tot de ‘politieke markt’. Ook kleine politieke partijen zijn 
voor het politieke proces en het politieke landschap van belang: “Der Wettbewerb 
zwischen den Parteien kann auf Dauer nur wirken, wenn er nicht auf die Konkur-
renz zwischen den bereits existierenden und erfolgreichen beschränkt bleibt, son-
dern durch das Hinzutreten neuer Wettbewerber und die anhaltende Herausforde-
rung durch die kleinen Parteien erweitert, intensiviert und gefördert wird.”1637  

Het Hof vervolgt zijn betoog met de opmerking dat het partijfinancieringsrecht 
het ontstaan van nieuwe partijen en hun toetreding tot de politieke Wettbewerb niet 
bovenmatig moeilijk mag maken en de werkzaamheid van kleine partijen niet onre-
delijk mag schaden. Het gewraakte quorum doet dat wel en bergt een gevaar voor de 
politieke pluriformiteit in zich.1638 Het quorum is tenslotte ook niet te rechtvaardi-
gen met een beroep op de Staatsfreiheit of met de eis dat politieke partijen bundespoli-
tische Bedeutung hebben, en evenmin met de wens ‘radicale’ partijen te bestrijden. 
Artikel 21 II GG heeft in dit opzicht een Sperrwirkung en verbiedt iedere overheids-
bestrijding van politieke partijen zolang het Bundesverfassungsgericht hen niet 
inconstitutioneel heeft verklaard en heeft ontbonden.1639 Wanneer dat laatste het 
geval is, komt op grond van artikel 18 VIII PartG het recht op overheidssubsidiëring 
te vervallen. 
 

                                                 
1635 E 111, 382 (400-402). 
1636 E 111, 382 (402-403). 
1637 E 111, 382 (403-404). 
1638 E 111, 382 (405). 
1639 E 111, 382 (407-410). 
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VI.4.8.3  Begrensde overheidssubsidiëring 
 
Ingevolge de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 9 april 1992 is de 
overheidssubsidiëring gebonden aan een absolute en een relatieve bovengrens. Deze 
beide grenzen zijn ook in het Parteiengesetz vastgelegd. De absolute Obergrenze 
bedraagt ten hoogste 133 miljoen euro per jaar (artikel 18 II PartG).1640 Na open-
baarmaking van de Rechenschaftsberichte van de in de Bondsdag vertegenwoordigde 
partijen besluit de Bondsdag over aanpassing van dit bedrag. Met het oog hierop legt 
de president van het Centraal Bureau voor de Statistiek (das Statistische Bundesamt) 
de Bondsdag ieder jaar een rapport voor over de ontwikkeling van de prijsindex van 
de voor een partij typische uitgaven, betrokken op het voorgaande jaar (artikel 18 VI 
PartG). 
 De relative Obergrenze is neergelegd in artikel 18 V PartG. Ingevolge dit artikel 
mag de subsidie die aan een politieke partij toekomt – kort gezegd – de eigen inkom-
sten van die partij niet overschrijden. Bovendien mag de som van de subsidies voor 
alle partijen gezamenlijk de absolute bovengrens niet overschrijden. Wat allemaal 
onder ‘eigen inkomsten’ valt, bepaalt artikel 24 IV nrs. 1 t/m 7. Het gaat om leden-
bijdragen, bijdragen van Mandatsträger en soortgelijke regelmatige bijdragen, giften 
van natuurlijke personen, giften van rechtspersonen, inkomsten uit (deelname aan) 
ondernemingen, inkomsten uit overig vermogen en tenslotte inkomsten uit evene-
menten, verkoop van drukwerk en publicaties en overige met inkomsten verbonden 
activiteiten. Bij de vaststelling van de subsidie moet eerst de absolute bovengrens in 
acht worden genomen, en vervolgens de relatieve bovengrens, aldus artikel 19a V 
PartG. Wordt de absolute bovengrens overschreden, en dat is vaak het geval, dan 
worden alle partijen proportioneel gekort op hun subsidies. 

Onder het vóór 1994 geldende Parteiengesetz gold – de lezer herinnere het zich 
– ook reeds een relatieve bovengrens. De Wahlkampfkostenerstattung die een partij 
toegekend kreeg, mocht de eigen inkomsten niet overschrijden. Om de eigen inkom-
sten op te hogen (en dus een eventuele korting van de subsidie te vermijden) stelde 
de Kleinpartei Die Republikaner de financiële waarde van de zogenaamde ehrenamtli-
che Leistungen van haar leden (vrijwilligerswerk binnen de partij) vast en boekte deze 
‘inkomsten’ vervolgens onder de post ‘overige inkomsten’. Onder het oude Partei-
engesetz was een dergelijke handelwijze niet verboden, maar het gevaar van mis-
bruik lag natuurlijk op de loer. Het boeken van niet of niet geheel geleverde presta-
ties – zogenaamde Luftbuchungen – was immers mogelijk. De nieuwe wet van 1994 
wilde dit misbruik expliciet uitsluiten. Daarom bepaalt artikel 26 IV PartG sindsdien 
dat ehrenamtliche Mitarbeit binnen partijen principieel kosteloos geschiedt. Boeking 
van dit werk onder de post ‘overige inkomsten’ is niet langer mogelijk. Hetzelfde 
geldt voor boeking onder de post ‘giften’. De definitie van het begrip ‘gift’ in artikel 
27 I PartG sluit dat uitdrukkelijk uit. 

                                                 
1640 Voorheen 230 miljoen DM, in 1999 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998) verhoogd tot 245 

miljoen DM (Wet van 17 februari 1999, BGBl. 1999 I, S. 146). 
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De wetswijziging is door de Republikaner aangevochten bij het Bundesver-
fassungsgericht. Zij kregen echter nul op het rekest.1641 Het Hof oordeelde dat, 
voorzover al sprake is van inmenging in de Chancengleichheit, deze wordt gerecht-
vaardigd door het beginsel van de Staatsfreiheit. Bij Dienstleistungsspenden gaat het 
volgens het Hof om prestaties die voornamelijk de worteling van de partij in haar 
ledenbestand aangeven, doch geen indicator voor maatschappelijke acceptatie zijn: 
“Denn bei solchen Leistungen handelt es sich um eine “Mitwirkung an der Parteiar-
beit” (...), die vornehmlich die Verwurzelung der Partei in ihrer Mitgliedschaft an-
zeigt und vom Gesetzgeber bereits mit der Anerkennung der Zuschussfähigkeit von 
Beiträgen und Spenden Parteiangehöriger berücksichtigt wird. Inwieweit eine Partei 
außerhalb ihres organisatorischen Gefüges Zuspruch findet, lassen die (...) Leistun-
gen nicht erkennen. Sie spiegeln nicht die Überzeugungskraft der Partei und den 
Widerhall, den ihre Bestrebungen in der Bürgerschaft finden; ihr Wert ist kein ‘Indi-
kator gesellschaftlicher Akzeptanz’ (...) Es gehöre zum Wesen der freien, aus eigener 
Kraft wirkenden Partei, dass Abgeordnete, Mitglieder und Anhänger ihr Dienste 
leisteten, ohne dass sie vergütet würden.”1642 

De wetgever mocht bovendien rekening houden met mogelijk misbruik: be-
trouwbare vaststelling van de waarde van Dienstleistungsspenden was niet mogelijk 
zonder intensieve controle, welke zich uiteraard maar moeilijk met de handelings-
vrijheid van partijen (en dus ook met de Staatsfreiheit) liet verenigen. Daar kwam nog 
bij dat algemeen geldige maatstaven op basis waarvan de waarde van het vrijwilli-
gerswerk kon worden gemeten, simpelweg ontbraken. Tenslotte mocht de wetgever 
rekening houden met het feit dat het ook zonder het meenemen van de waarde van 
de ehrenamtliche Mitarbeit bij de berekening van de subsidie, het Zuwendungsanteil al 
aanzienlijk groter was dan het Wählerstimmenanteil en hierdoor een onevenwichtig-
heid was ontstaan.1643 
 
Ook na deze zaak bleef de categorie ‘overige inkomsten’ zich lenen voor misbruik. 
Diverse dubieuze geldstromen richting de partij werden onder deze noemer ge-
boekt. Daarom geldt sinds 2002 dat bij het berekenen van de relatieve bovengrens 
alleen de in artikel 24 IV nrs. 1 t/m 7 PartG met naam en toenaam genoemde inkom-
sten betrokken worden en niet langer de thans in artikel 24 IV nr. 9 PartG genoemde 
ongespecificeerde ‘overige inkomsten’.1644 
  
Een overzicht van het aandeel van de subsidie in de totale inkomsten van de politieke 
partijen geeft de volgende tabel: 
 

                                                 
1641 BVerfG 6 december 2001, E 104, 287. 
1642 E 104, 287 (299-300). 
1643 E 104, 287 (301). 
1644 Deze werden voorheen in artikel 24 II nr. 7 PartG genoemd. 
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Tabel O: de Teilallgemeinfinanzierung in de periode 1994-2005. Overzicht van de aan de in 
de Bondsdag vertegenwoordigde politieke partijen uitbetaalde subsidies en het aandeel daar-
van in de totale inkomsten van die partijen. Bedragen in miljoenen euro’s (afgerond tot één 
cijfer achter de komma). Bron: BT-Drucksache 15/6010, S. 6; BT-Drucksache 16/1270; BT-
Drucksache 16/5090. 
 
Jaar CDU SPD Grüne CSU FDP PDS/Linke 

1994 59,2 
(41,40%) 

68,1 
(37,70%) 

10,6 
(39,19%) 

13,9 
(40,03%) 

12,3 
(34,32%) 

5,7 
(32,30%) 

1995 37,7 
(33,74%) 

46,2 
(31,69%) 

9,1 
(36,90%) 

8,5 
(31,30%) 

6,9 
(29,21%) 

7,6 
(36,23%) 

1996 37,1 
(32,71%) 

46,2 
(31,96%) 

8,5 
(33,04%) 

8,6 
(26,93%) 

6,3 
(30,46%) 

6,1 
(32,68%) 

1997 37,4 
(33,55%) 

46,0 
(32,04%) 

8,8 
(33,69%) 

9,9 
(34,67%) 

6,7 
(31,60%) 

6,3 
(33,37%) 

1998 37,8 
(27,35%) 

49,5 
(31,81%) 

9,3 
(31,95%) 

9,0 
(26,70%) 

6,7 
(26,71%) 

6,4 
(32,40%) 

1999 39,2 
(29,58%) 

48,0 
(30,70%) 

8,7 
(33,01%) 

9,6 
(29,57%) 

6,8 
(28,97%) 

7,4 
(35,71%) 

2000 40,5 
(29,58%) 

47,8 
(32,00%) 

8,3 
(35,32%) 

8,7 
(31,10%) 

7,4 
(32,37%) 

7,1 
(35,05%) 

2001 41,5 
(31,65%) 

47,5 
(29,69%) 

7,8 
(32,75%) 

9,2 
(26,57%) 

7,2 
(27,88%) 

7,3 
(35,38%) 

2002 43,6 
(30,71%) 

48,9 
(30,78%) 

8,7 
(33,06%) 

11,9 
(25,86%) 

8,3 
(26,31%) 

7,2 
(32,72%) 

2003 43,9 
(31,42%) 

59,3 
(32,99%) 

10,8 
(41,09%) 

15,3 
(32,20%) 

10,2 
(36,88%) 

8,7 
(39,44%) 

2004 
 

43,7 
(28,83%) 

46,4 
(27,25%) 

9,7 
(38,28%) 

11,8 
(29,57%) 

9,0 
(30,70%) 

7,9 
(37,46%) 

2005 
 

45,2 
(28,41%) 

43,8 
(25,89%) 

9,6 
(35,90%) 

10,6 
(25,42%) 

9,6 
(29,50%) 

8,5 
(37,87%) 

 
Grofweg ligt het aandeel van de overheidssubsidie in de genoemde jaren tussen de 
25 en de 41%, waarbij de laatste twee jaar een daling van het percentage is te zien. 
Hierbij moet wel aangetekend worden dat de subsidies voor de parteinahe Stiftungen 
en de Bondsdagfracties (zie de volgende paragrafen) niet in de tabel zijn meegeno-
men. Rekent men de subsidies die deze organisaties en groeperingen ontvangen ook 
(gedeeltelijk) mee, dan valt het aandeel van de overheidssubsidie aanzienlijk hoger 
uit en komt het bij veel partijen zeker boven de 50% uit. In de tabel is bovendien niet 
meegenomen dat de Duitse Staat op grond van de geldende belastingwetgeving een 
deel van de ledenbijdragen en giften aan politieke partijen voor haar rekening neemt 
(in verband met de aftrekbaarheid van dergelijke bijdragen). Bij de niet in de Bonds-
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dag vertegenwoordigde politieke partijen1645 treft men een situatie aan die niet we-
zenlijk van dit beeld afwijkt. In het jaar 2001 bedroeg in het aandeel van de over-
heidssubsidie in de totale inkomsten van de Kleinpartei Die Republikaner bijvoor-
beeld 41,6%. Bij de NPD was het percentage 27,7%, bij Die Tierschutzpartei 42,6%, 
bij Die Grauen 25,7%, bij FAMILIE 25,7% en bij de Ökologisch-Demokratische 
Partei 30,0%.1646 
 
VI.4.8.4  Fiscale aftrekbaarheid van ledenbijdragen en giften 
 
In zijn uitspraak van 9 april 1992 had het Bundesverfassungsgericht de fiscale af-
trekbaarheid van ledenbijdragen en giften tot 60.000/120.000 DM wegens strijd 
met de Chancengleichheit en de Bürgergleichheit ongrondwettig verklaard. De aftrek-
baarheid van giften van rechtspersonen sneuvelde zelfs helemaal. Alleen de Kleins-
pendenregelung – ledenbijdragen en giften tot 1.200/2.400 DM zijn voor iedere be-
lastingplichtige voor 50% van de belastingschuld aftrekbaar – kon constitutioneel-
rechtelijk door de beugel.1647  

Na de uitspraak heeft de wetgever de aftrekbare bedragen in het Einkommen-
steuergesetz aangepast en vastgesteld op 3.000 DM voor alleenstaanden en 6.000 
DM voor gehuwden. De Kleinspendenregelung werd eveneens gewijzigd. Ook hier 
golden voortaan bedragen van 3.000 en 6.000 DM, die voor 50% van de belasting-
schuld aftrekbaar waren. Bij elkaar opgeteld waren dus bedragen van (3.000 + 3.000 
=) 6.000 DM voor alleenstaanden en (6.000 + 6.000 =) 12.000 DM voor gehuwden 
fiscaal aftrekbaar.1648 In de literatuur is wel kritiek geleverd op de hoogte van deze 
bedragen: zij zouden nog steeds te hoog zijn en dus in strijd komen met het recht van 
alle burgers op gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung.1649 Tot een klacht bij 
het Bundesverfassungsgericht, laat staan een gegrondverklaring van een dergelijke 
klacht, is het echter niet gekomen. Thans zijn op grond van artikel 10b EStG bedra-
gen tot € 1.650/3.300 aftrekbaar, terwijl de Kleinspendenregelung van artikel 34g 
EStG (50% van) dezelfde bedragen noemt. 
 
VI.4.8.5  Overig 
 
Het reeds besproken artikel 18 PartG vormt het kernartikel van het hoofdstuk van 
het Parteiengesetz over overheidsfinanciering van politieke partijen. De overige 
artikelen van het hoofdstuk (artikel 19-22 PartG) bevatten voornamelijk procedure-

                                                 
1645 In 2006 werden 6 in de Bondsdag vertegenwoordigde en 16 niet in de Bondsdag vertegenwoordigde 

politieke partijen gesubsidieerd. 
1646 BT-Drucksache 15/6010, S. 39. 
1647 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (312-318). 
1648 Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 257-259. 
1649 Drysch 1998, p. 89; Von Arnim 2002, p. 1070. Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 259 zien dat 

probleem echter niet. 
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le bepalingen1650, bijvoorbeeld over de aanvraag van de subsidie, de procedure tot 
vaststelling van de subsidie, voorschotten en de uitbetaling van de subsidie. Centrale 
figuur in de subsidieprocedure is de president van de Bondsdag. Bij hem (of haar) 
moeten de aanvragen worden ingediend, hij stelt de hoogte van de subsidie vast en 
hij betaalt de subsidie en de voorschotten uit. Daarbij staat hij onder controle van het 
Bundesrechnungshof, de Duitse Algemene Rekenkamer (artikel 21 II PartG). In de 
literatuur zijn wel voorstellen gedaan de taak van de toekenning van overheidssubsi-
dies op te dragen aan een onafhankelijke instantie. Het argument daarvoor is dat de 
president van de Bondsdag door zijn lidmaatschap van een Bondsdagpartij in be-
paalde gevallen partijdig zou kunnen handelen (bijvoorbeeld bij het opleggen van 
sancties). Voor deze voorstellen is vanuit de politiek echter geen steun te verwach-
ten.1651 

Bij de vaststelling van de subsidie wordt gewerkt met drie jaren: een Rechen-
schaftsjahr, een Anspruchsjahr en een Festsetzungsjahr. Het eerstgenoemde jaar is het 
jaar waarover door middel van het inleveren van een Rechenschaftsbericht rekening 
en verantwoording wordt afgelegd.1652 Dit financieel verslag moet uiterlijk op 30 
september van het jaar na het Rechenschaftsjahr1653 bij de president worden ingele-
verd, waarbij de president eventueel deze termijn met drie maanden kan verlengen 
(artikel 19a III PartG). Het Anspruchsjahr is het jaar waarvoor de subsidie wordt vast-
gesteld en uitbetaald. Die vaststelling geschiedt op z’n laatst op 15 februari van het 
Festsetzungsjahr (artikel 19a I PartG) en dat is dus het jaar waarin de subsidie wordt 
vastgesteld. Vraagt een partij dus voor het jaar 2009 subsidie aan (artikel 19 PartG), 
dan is 2009 het Anspruchsjahr en wordt de subsidie uiterlijk 15 februari 2010 (= het 
Festsetzungsjahr) vastgesteld. Die vaststelling geschiedt dan aan de hand van het Re-
chenschaftsbericht over 2008 (het Rechenschaftsjahr), dat uiterlijk 30 september 2009 
moet zijn ingeleverd. Vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie worden aan 
de partijen voorschotten uitbetaald (artikel 20 PartG). Dat gebeurt 4 maal per jaar 
en de hoogte van een voorschot bedraagt telkens ten hoogste 25% van het voor het 
voorgaande Anspruchsjahr vastgestelde subsidiebedrag. 
 
Op grond van artikel 18 VI PartG (oud) was de bondspresident – dus niet: de presi-
dent van de Bondsdag – verplicht voor de duur van zijn ambtstijd een commissie van 
onafhankelijke deskundigen in te stellen. Deze commissie moest een ‘winkelmandje’ 
(Warenkorb) vaststellen met daarin goederen en diensten waarvoor politieke partijen 
typisch kosten maken. Op basis van dit winkelmandje stelde de commissie jaarlijks 
de prijsstijgingen vast en bracht daarover verslag uit aan de president van de Bonds-
dag. De commissie was ingevolge artikel 18 VII PartG (oud) ook belast met het doen 
van aanbevelingen inzake veranderingen in de structuur en hoogte van de overheids-

                                                 
1650 Met als belangrijke uitzondering artikel 22 PartG, dat partijen verplicht tot een verticale Finanzausg-

leich, d.w.z. een evenwichtige verdeling van de subsidie over de Landesverbände.  
1651 Lösche 2006, p. 50. Vgl. Wieland 2005, p. 111. 
1652 Zie uitgebreider paragraaf VI.5.3. 
1653 Dat is dus het Anspruchsjahr. 
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financiering. In het bijzonder had zij te adviseren over de vraag of “sich die Verhält-
nisse einschneidend geändert haben und im Hinblick darauf eine Anpassung des 
Gesamtvolumens oder eine Veränderung der Struktur der Staatlichen Teilfinanzie-
rung angemessen ist.” Dat is een duidelijke verwijzing naar de uitspraak van het 
Bundesverfassungsgericht van 9 april 1992. Het Hof had toen immers geoordeeld 
dat de absolute bovengrens – lost van indexering – alleen verhoogd mocht worden 
bij veranderde omstandigheden en dat het nuttig was het advies van onafhankelijke 
deskundigen in winnen bij de beantwoording van de vraag of van dergelijke omstan-
digheden sprake was.1654 
 De op basis van het oude artikel 18 PartG door de bondspresidenten Herzog 
(CDU) en Rau (SPD) ingestelde commissies hebben diverse – soms zeer lijvige – 
rapporten uitgebracht. Hun rol bij de vaststelling van de prijsindex is evenwel ver-
dwenen. Door wetswijzigingen in 2002 en 2004 komt deze taak thans toe aan de 
president van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistische Bundesamt). Het 
winkelmandje is helemaal komen te vervallen.1655 Men zie het huidige artikel 18 VI 
PartG. Artikel 18 VII PartG bepaalt alleen nog dat de bondspresident een commissie 
van onafhankelijke deskundigen in kan stellen met het oog op vragen inzake partijfi-
nanciering. Van een verplichting is geen sprake1656, maar het ligt in de verwachting 
dat in ieder geval van deze bevoegdheid gebruik zal worden gemaakt om van tijd tot 
tijd de financieringsregels van het Parteiengesetz te evalueren. 
 
VI.4.9  De financiering van parteinahe Stiftungen 

 
VI.4.9.1  De Stiftungen: activiteiten en financiering 
 
Bij de bespreking van de publieke financiering van politieke partijen in Duitsland 
mag een korte uiteenzetting over de aan de politieke partijen gelieerde Stiftungen en 
hun financiering niet ontbreken. De parteinahe Stiftungen zijn organisaties1657 die 
ideologisch verwant zijn aan de partijen en die zich onder meer bezighouden met 
politiek vormings- en scholingswerk, politiek-wetenschappelijk onderzoek en ad-
vies, het verlenen van ideële en materiële steun aan talentvolle studenten (Begabten-
förderung), het beheren van archieven en het verrichten van internationale activitei-
ten.1658 Onder dat laatste vallen onder meer het uitvoeren van projecten in de Derde 
Wereld in het kader van ontwikkelingshulp en het aanhouden van kantoren in be-

                                                 
1654 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (291). Zie ook Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 254. 
1655 Wet van 28 juni 2002, BGBl. 2002 I, S. 2268; Wet van 22 december 2004, BGBl. 2004 I, S. 3673. Zie 

over de opgaven van de commissie ook BT-Drucksache 15/3140, S. 11-12. 
1656 BT-Drucksache 15/4246, S. 6. De door bondspresident Rau ingestelde commissie was overigens van 

mening dat de bevoegdheid om een deskundigencommissie in te stellen reeds aan de bondspresident 
toekwam op grond van zijn constitutioneelrechtelijke positie (BT-Drucksache 15/3140, S. 9). 

1657 De benaming Stiftung is overigens verwarrend, want het gaat doorgaans niet om stichtingen (naar 
Duits recht), doch om verenigingen zonder winstoogmerk (eingetragene Verein). Alleen de Stiftung van 
de FDP is een echte Stiftung. Zie Drysch 1998, p. 196; Von Arnim 2002, p. 1072; Lösche 2006, p. 49. 

1658 Drysch 1998, p. 198; Lösche 2006, p. 49. 
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langrijke hoofdsteden overal ter wereld. Deze kantoren fungeren als waren het di-
plomatieke vertegenwoordigingen van de politieke partijen waarmee de Stiftungen 
verbonden zijn.1659 De Stiftungen zijn in elk geval ten dele te vergelijken met de vor-
mings- en scholingsinstituten en de politiek-wetenschappelijke instituten van de 
Nederlandse politieke partijen.1660 

Iedere in de Bondsdag vertegenwoordigde partij werkt op bondsniveau met een 
bepaalde Stiftung samen. Daarnaast hebben diverse partijen banden met Stiftungen 
die alleen in een bepaald Land werkzaam zijn. De Stiftungen op bondsniveau zijn de 
Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU), de Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD), de Friedrich-
Naumann-Stiftung (FDP), de Hanns-Seidel-Stiftung (CSU), de Heinrich-Böll-Stiftung 
(Bündnis 90/Die Grünen) en de Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS). De Stiftungen 
hebben doorgaans honderden medewerkers in binnen- en buitenland in dienst. Om 
enige voorbeelden te geven: de Friedrich-Ebert-Stiftung beschikte in 2005 over 571 
medewerkers binnen en buiten Duitsland.1661 De Konrad-Adenauer-Stiftung had in 
2006 in totaal 640 medewerkers in dienst.1662 De kleinere Friedrich-Naumann-
Stiftung moest het doen met 139 medewerkers in Duitsland en 26 in het buiten-
land.1663 

De activiteiten van de Stiftungen worden voor het overgrote merendeel gefinan-
cierd met publieke middelen. Zo bestonden de inkomsten van de Konrad-Adenauer-
Stiftung in 2004 voor 97,3% uit subsidies.1664 Deze subsidies zijn afkomstig van 
diverse bondsministeries, in het bijzonder van de ministeries van Binnenlandse Za-
ken, Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Onderzoek (Bildung und Forschung) en Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung). De subsidies moeten worden onderverdeeld in de vrij besteedbare Glo-
balzuschüsse enerzijds en de projectsubsidies (projektbezogene Zuwendungen) ander-
zijds. De projectsubsidies zijn over het algemeen groter dan de algemene uitkerin-
gen.1665 In 2003 ontving de Konrad-Adenauer-Stiftung € 99,508 miljoen aan subsi-
die, de Friedrich-Ebert-Stiftung € 100,649 miljoen, de Friedrich-Naumann-Stiftung 
€ 36,317 miljoen, de Hanns-Seidel-Stiftung 36,368 miljoen, de Heinrich-Böll-
Stiftung € 37,209 en de Rosa-Luxemburg-Stiftung € 11,043 miljoen.1666 De Eigenfi-

                                                 
1659 Aldus Lösche 2006, p. 49. Drysch 1998, p. 202 spreekt van ‘Botschaften der deutschen Parteien’. 
1660 Van een vergelijkbaarheid gaat ook Drysch 1998, p. 189 uit. Hij spreekt over de Stiftungen als “eine 

Sonderform der parteigebundenen Forschungs- und Bildungsstätten, die außer in Österreich und in 
der Bundesrepublik Deutschland nur noch in den Niederlanden, Israel und den Vereinigten Staaten 
von Amerika existieren.” 

1661 Zie haar website www.fes.de. 
1662 Zie haar website www.kas.de.  
1663 Zie haar website www.fnst.org.  
1664 Zie haar website www.kas.de. De overige 2,7% bestond onder meer uit bijdragen van deelnemers aan 

door de Stiftung georganiseerde evenementen en uit giften. 
1665 Vgl. Drysch 1998, p. 199-201. Bij de Konrad-Adenauer-Stiftung was de verhouding in 2004 ongeveer 

38:62 (www.kas.de). Landfried 1990, p. 110 stelt dat de Globalzuschüsse ongeveer een derde deel van 
de totale subsidie vormen. 

1666 Lösche 2006, p. 49. 
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nanzierung is maar zeer beperkt. Wel beschikken de Stiftungen vaak over een aan-
zienlijk vermogen in de vorm van onroerend goed.1667  
 
VI.4.9.2  Indirecte partijsubsidiëring? 
 
Een interessante, maar lastige vraag is of de subsidiëring van de Stiftungen moet 
worden aangemerkt als een vorm van indirecte partijsubsidiëring. Deze vraag is 
temeer interessant omdat het om aanzienlijke bedragen gaat. De circa 300 miljoen 
euro die jaarlijks naar de Stiftungen gaat is namelijk bijna tweeëneenhalf maal zoveel 
als de 133 miljoen euro die de Duitse Staat ingevolge artikel 18 II PartG jaarlijks aan 
de politieke partijen zélf mag doen toekomen. Daarom over deze vraag nu enkele 
opmerkingen. 

Zeker is dat de introductie van de subsidiëring van de Stiftungen nauw samen-
hangt met de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht van 19 juli 1966. In die 
uitspraak verklaarde het Hof niet alleen algemene, rechtstreeks partijsubsidiëring in 
strijd met het Grundgesetz, maar óók subsidiëring van het vormingswerk van de 
partijen.1668 Een jaar later werd daarom een begin gemaakt met het subsidiëren van 
de Stiftungen. Het is beslist geen toeval dat de Hanns-Seidel-Stiftung van de CSU pas 
in 1967 is opgericht.1669 Het Bundesverfassungsgericht heeft na een klacht van de 
Groenen in 1986 geoordeeld dat de Globalzuschüsse niet kunnen worden aange-
merkt als een vorm van verhulde partijsubsidiëring: “Die Stiftungen erfüllen ihre 
satzungsgemäßen Aufgaben in hinreichender organisatorischer und personeller 
Unabhängigkeit von den ihnen nahestehenden Parteien; eine verdeckte Parteienfi-
nanzierung wird dadurch nicht bewirkt.”1670  

Het oordeel van het Hof heeft in de literatuur niet veel applaus geoogst. Land-
fried heeft erop gewezen dat het Bundesrechnungshof na een steekproef al diverse 
gevallen van illegale indirecte partijsubsidiëring via de Stiftungen aan het licht had 
gebracht, die door het Bundesverfassungsgericht ten onrechte als ‘incidenten’ waren 
weggezet.1671 Veel schrijvers betwijfelen bovendien of de Stiftungen wel echt van de 
moederpartijen onafhankelijk zijn.1672 Het Bundesverfassungsgericht heeft daarbij 
zelf toegegeven dat in de organen van de Stiftungen veelvuldig belangrijke partijleden 
zitting hebben.1673 Op zichzelf is dat toegestaan. Artikel 11 II PartG verbiedt (sinds 
1984) namelijk alleen dat de voorzitter en de penningmeester van een politieke par-

                                                 
1667 Drysch 1998, p. 198. 
1668 BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56 (112). 
1669 Vgl. Landfried 1990, p. 103; Von Arnim 2002, p. 1072. 
1670 BVerfG 14 juli 1986, E 73, 1 (31). 
1671 Landfried 1990, p. 104-109. Zie ook E 73,1 (36-37): “Sie [= diese Einzelfälle, LD] rechtfertigen nicht 

die Annahme der Antragstellerin, daß es sich bei den Globalzuschüssen um eine verdeckte Parteienfi-
nanzierung handele.” 

1672 Drysch 1998, p. 205. 
1673 E 73,1 (35). 
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tij in een Stiftung vergelijkbare functies uitoefenen.1674 Het geeft echter wel aan hoe 
sterk de Verknüpfung tussen partij en Stiftung is.1675  

Het is ook zeker zo dat de politieke partijen profiteren van op zijn minst een deel 
van de activiteiten van de Stiftungen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het opinieonder-
zoek dat deze organisaties uitvoeren, voor het door hen verrichte archiefbeheer en 
voor een groot deel van het binnenlandse vormings- en scholingswerk. Daardoor 
worden ontegenzeggelijk de partijkassen ontlast.1676 Hetzelfde kan niet gezegd 
worden van de subsidies die worden aangewend in het kader van projecten in het 
buitenland op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Drysch heeft daarom 
gesteld dat de Globalzuschüsse en de op binnenlandse activiteiten betrekking heb-
bende projectsubsidies moeten worden aangemerkt als indirecte partijsubsidiëring, 
doch de projectsubsidies die enkel zien op ontwikkelingshulp in het buitenland 
niet.1677 Dat oordeel lijkt van realiteitszin te getuigen. Het brengt overigens wel met 
zich mee dat het werkelijke aandeel van de overheidssubsidie in de totale inkomsten 
van de politieke partijen hoger ligt dan de in tabel O genoemde percentages doen 
vermoeden. Men kan ervan uitgaan dat dat aandeel bij alle Bondsdagpartijen boven 
de 50% uitkomt, bij FDP en Grüne mogelijk zelfs boven de 60%. 
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat de Stiftungen niet verplicht zijn verantwoor-
ding af te leggen over hun inkomsten en uitgaven. Een wettelijke Rechenschaftspflicht, 
zoals die op grond van het Parteiengesetz geldt voor politieke partijen1678, bestaat 
voor Stiftungen niet. Wel bepaalt artikel 25 II nr. 2 PartG sinds 1984 dat politieke 
partijen geen giften mogen aannemen van politieke Stiftungen. Dat betekent dat deze 
organisaties niet langer als doorgeefluik voor giften aan partijen kunnen fungeren. 
Echter, omdat de Stiftungen niet verplicht zijn in het openbaar verantwoording af te 
leggen over hun financiën, leiden speculaties over indirecte partijfinanciering door 
particulieren via de Stiftungen nog altijd een bloeiend bestaan.1679 
 
VI.4.10 De financiering van Bondsdagfracties1680  

 
VI.4.10.1  Geschiedenis 
 
De fracties in de Bondsdag financieren vanaf 1949 hun activiteiten vrijwel volledig 
uit overheidssubsidies. Tijdens de Weimar Republiek was dat anders: toen werden 
de fractiekosten geheel gedragen door de individuele afgevaardigden en de partij-

                                                 
1674 Dus niet om in een orgaan van een Stiftung zitting te nemen. Vgl. Landfried 1990, p. 111 die het cura-

torium van de Friedrich-Ebert-Stiftung aanmerkt als een ‘Who’s who der SPD-Spitze’. 
1675 Vgl. Von Arnim 2002, p. 1072. 
1676 Lösche 2006, p. 49. 
1677 Drysch 1998, p. 205-206. 
1678 Zie daarover paragraaf VI.5. 
1679 Lösche 2006, p. 50. 
1680 De financiering van fracties in de Landdagen blijft hier onbesproken. Zie daarvoor Drysch 1998, p. 

173-182. 
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en.1681 Het Bundesverfassungsgericht heeft financiële fractiesteun toelaatbaar ge-
oordeeld omdat fracties – anders dan politieke partijen – onderdeel van het parle-
ment zijn en tot de organisierte Staatlichkeit behoren.1682 In de vorige paragraaf is een 
verband geconstateerd tussen het ongrondwettig verklaren van partijsubsidiëring 
door het Hof in 19661683 en de introductie van subsidies voor aan partijen gelieerde 
politieke Stiftungen. Een dergelijk verband bestaat ook als het gaat om partijsubsidië-
ring en subsidiëring van parlementsfracties. Niet in de laatste plaats vanwege het 
oordeel van het Hof dat algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring in strijd was met 
het Grundgesetz, werd in 1967 het budget voor de financiële fractiesteun met bijna 
1 miljoen DM opgehoogd, van 3,4 miljoen DM naar 4,3 miljoen DM.1684 In de jaren 
na 1967 steeg het budget verder. In 1970 bedroeg het reeds 11,1 miljoen DM, in 
1980 zelfs 44,6 miljoen DM. Dat bedrag was in 1990 alweer verdubbeld tot 89,2 
miljoen DM en overschreed een jaar later de 100 miljoen DM. In het jaar 2006 werd 
zo’n € 60 miljoen voor financiële fractiesteun uitgetrokken.1685 
 De fractiesubsidies bestaan sinds 1971 uit een basisbedrag en een bedrag per 
afgevaardigde. In 2006 bedroeg het basisbedrag € 300.045, het bedrag per afgevaar-
digde € 6.264. Het gaat hier overigens om bedragen per maand, dus niet per jaar.1686 
In 1977 werd voor de oppositiefracties een zogenaamde Oppositionszuschlag inge-
voerd. Deze toeslag werd gerechtvaardigd geacht omdat de oppositiefracties, in 
tegenstelling tot de regeringsfracties, niet of veel minder gebruik zouden kunnen 
maken van de diensten van het aan de regering ter beschikking staande ambtenaren-
apparaat.1687 De toeslag bedroeg aanvankelijk 25% van het basisbedrag en 7% van 
het bedrag per afgevaardigde. In 1988 zijn deze percentages echter op 15, respectie-
velijk 10% vastgesteld. Naast de financiële fractiesteun worden ook aan de individue-
le afgevaardigden middelen beschikbaar gesteld om onder meer persoonlijke mede-
werkers in te huren en een kantoor in het eigen kiesdistrict te onderhouden. Bij de 
Bondsdag zijn zo’n 1.000 fractiemedewerkers werkzaam en daar komen dan nog 
circa 1.500 persoonlijke medewerkers bij.1688 Aan de fracties worden (uiteraard) 
ook kosteloos werkkamers, de inrichting daarvan en communicatiemiddelen be-
schikbaar gesteld.1689 Met andere woorden: de ondersteuning van de fracties bestaat 
uit Geld- und Sachleistungen. 
 

                                                 
1681 Zie Eschenburg 1961, p. 24-25. 
1682 BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56 (104-105): “Als Gliederungen des Bundestages sind sie der organisier-

ten Staatlichkeit eingefügt. Deshalb können ihnen Zuschüsse gewährt werden. (…) Es ist richtig, daß 
die Fraktionen den politischen Parteien eng verbunden sind (…). Das ändert jedoch nichts daran, daß 
die Fraktionen anders als die politischen Parteien zum staats-organschaftlichen Bereich gehören.” 

1683 BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56. 
1684 Drysch 1998, p. 170. Ter vergelijking: in 1949 was het budget 0,2 miljoen DM. 
1685 Drysch 1998, p. 171; Lösche 2006, p. 48. 
1686 Lösche 2006, p. 48. 
1687 Vgl. Morlok 1995, p. 30. 
1688 Lösche 2006, p. 48-49.  
1689 Drysch 1998, p. 172. 
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VI.4.10.2  Wettelijke regeling 
 
De financiële fractieondersteuning was aanvankelijk enkel op een begrotingspost 
gebaseerd.1690 Thans is zij geregeld in een wet uit 1994, die op 1 januari 1995 in 
werking trad. Het gaat hier om het zogenaamde Fraktionsgesetz1691, dat onderdeel 
uitmaakt van het Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen 
Bundestages, kortweg het Abgeordnetengesetz genoemd (AbgG). 

Ingevolge artikel 50 I AbgG hebben de fracties voor het vervullen van hun taken 
aanspraak op Geld- und Sachleistungen uit de bondsbegroting. Artikel 50 II AbgG legt 
vast dat de financiële fractiesteun bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per afge-
vaardigde en tevens dat oppositiefracties recht hebben op een oppositietoeslag. Het 
artikel bepaalt echter niet hoe hoog de bedragen en de toeslag zijn. Daarover neemt 
de Bondsdag jaarlijks een besluit. De financiële fractiesteun mag uitsluitend worden 
ingezet voor de taken die aan de fracties zijn opgedragen ingevolge het Grundgesetz, 
het Abgeordnetengesetz en het Reglement van Orde van de Bondsdag. Het geld mag 
dus niet gebruikt worden voor partijactiviteiten (artikel 50 IV AbgG). Met dit ver-
bod correspondeert een soortgelijk verbod in het Parteiengesetz, op grond waarvan 
het politieke partijen verboden is giften aan te nemen van parlementsfracties (zowel 
in de Bondsdag als in Landdagen) en van fracties in lokale volksvertegenwoordigin-
gen (artikel 25 II nr. 1 PartG).  

Artikel 52 AbgG bevat een vrij uitgebreide regeling over het publiekelijk afleg-
gen van verantwoording door de fracties over de herkomst en de besteding van de 
middelen die hen jaarlijks worden toegekend en over hun overige inkomsten. Vooral 
het gedeelte van de rekening waarop de uitgaven vermeld worden is van belang. 
Voor het gedeelte met de inkomsten geldt dat veel minder, nu immers de fracties 
hun activiteiten voor het grootste deel bekostigen met subsidies (waarvan de hoogte 
bekend is) en slechts voor een klein deel met bijvoorbeeld afdrachten van afgevaar-
digden.1692 In de door de fracties op te stellen jaarrekening moet ook melding wor-
den gemaakt van het vermogen. De rekening wordt door een accountant gecontro-
leerd en als Bundestags-Drucksache vastgesteld en verspreid (artikel 52 IV AbgG). Is 
een fractie in gebreke bij het afleggen van verantwoording, dan worden de Geld- und 
Sachleistungen opgeschort (artikel 52 V AbgG). 

Naast controle door een accountant, vindt ook controle door het Bundesrech-
nungshof plaats, de Algemene Rekenkamer op bondsniveau. Dit orgaan controleert 
de rekening en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de aan de 
fracties ter beschikking gestelde Geld- und Sachleistungen. De wet houdt daarbij wel 
rekening met de bijzonderheden van het parlementair-politieke bedrijf. Artikel 53 II 

                                                 
1690 Landfried 1990, p. 101. In 1983 is een poging gedaan de fractieondersteuning wettelijk te regelen 

door haar op te nemen in het Parteiengesetz. Zie BT-Drucksache 10/183, S. 3-4. Daar was zij echter 
niet op haar plaats (BT-Drucksache 10/684, S. 9-10). 

1691 Wet van 11 maart 1994, BGBl. 1994 I, S. 526. 
1692 Drysch 1998, p. 172. 
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AbgG bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat de politieke noodzakelijkheid van activitei-
ten van fracties niet getoetst wordt.1693 
 
VI.4.10.3  Indirecte partijsubsidiëring? 
 
De vraag of de subsidiëring van de Bondsdagfracties moet worden gezien als een 
vorm van indirecte partijsubsidiëring, is niet gemakkelijk te beantwoorden. In theo-
rie is nog wel een scheiding te maken tussen de activiteiten van de fracties en die van 
de partijen. De fractie is dan werkzaam binnen de Bondsdag en de partij daarbuiten. 
Echter, in de praktijk is sprake van sterke interactie tussen fractie en partij.1694 Het is 
volgens een aantal schrijvers dan ook realistisch om aan te nemen dat op z’n minst 
een deel van de financiële fractiesteun aan partijwerk ten goede komt. In de litera-
tuur wordt zelfs wel een percentage van 50% genoemd.1695 

Het Abgeordnetengesetz draagt in zekere zin bij aan de vervlechting van fractie- 
en partijwerk. Artikel 47 III AbgG bepaalt namelijk dat de fracties en hun leden het 
publiek kunnen voorlichten over hun activiteiten. De taken van de fracties zijn dus 
niet beperkt tot hun activiteiten binnen de Bondsdag. Integendeel, ook Öffentlich-
keitsarbeit behoort tot hun taken en de financiële fractiesteun mag daarvoor gebruikt 
worden (artikel 50 IV AbgG). Aldus kunnen activiteiten gesubsidieerd worden die 
(mede) tot de verkiezingscampagnes van de partijen gerekend moeten worden.1696 

Tenslotte kan gewezen worden op het werk van de persoonlijke medewerkers 
van Bondsdagleden. Deze zijn niet alleen in de Bondsdag werkzaam, doch ook in de 
kiesdistricten (Wahlkreise). Het ligt daarom voor de hand dat zij ook ten dele voor 
partijwerk en verkiezingscampagnes worden ingezet.1697 Wat een persoonlijke me-
dewerker precies doet in het kiesdistrict is echter nauwelijks vast stellen. Bovendien 
ontbreken duidelijke regels over waar de grens ligt tussen verhulde partijfinanciering 
en legitieme ondersteuning bij de vervulling van parlementaire arbeid.1698 
 
VI.5   Private financiering van politieke partijen in Duitsland 

 
Waar de vorige paragraaf was gewijd aan de publieke financiering van politieke 
partijen in Duitsland, heeft deze paragraaf de private financiering van politieke par-
tijen als onderwerp. Drie belangrijke private financieringsbronnen en de daarop 
betrekking hebbende regelgeving zullen nader bekeken worden. Het gaat hier om de 
contributies van de leden, om de afdrachten van politieke functionarissen en vooral 
om de giften en andere bijdragen van partijleden en van derden. Andere private 
bronnen van inkomsten, zoals winst uit partijondernemingen of inkomsten uit eve-

                                                 
1693 Zie ook Morlok 1995, p. 30; Drysch 1998, p. 186-188. 
1694 Vgl. Landfried 1990, p. 102; Drysch 1998, p. 184. 
1695 Landfried 1990, p. 101. 
1696 Morlok 1995, p. 31; Drysch 1998, p. 173. 
1697 Lösche 2006, p. 48-49. 
1698 Drysch 1998, p. 222-223. 
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nementen blijven verder onbesproken. Hier wordt de drieslag van artikel 27 PartG 
gevolgd: contributies/bijdragen van leden (Mitgliedsbeiträge) zijn ‘nur solche regel-
mäßigen Geldleistungen, die ein Mitglied auf Grund satzungsrechtlicher Vorschrif-
ten entrichtet’, afdrachten van politieke functionarissen (Mandatsträgerbeiträge) zijn 
‘regelmäßige Geldleistungen, die ein Inhaber eines öffentlichen Wahlamtes über 
seinen Mitgliedsbeitrag hinaus leistet’ en giften (Spenden) zijn ‘darüber hinausge-
hende Zahlungen’. 

Met name als het gaat om giften aan politieke partijen speelt het beginsel van de 
Transparenz een belangrijke rol. Dit beginsel, dat tot uitdrukking komt in artikel 21 I 
vierde volzin GG, heeft betrekking op de openbaarheid en de transparantie van de 
partijfinanciën. Welke invloed het op de partijfinancieringswetgeving heeft is een 
belangrijke vraag, die in deze paragraaf behandeld zal worden. 
 
VI.5.1  Contributies (Mitgliedsbeiträge) 
 
Zoals gezegd gaat het bij contributies of Mitgliedsbeiträge om ‘regelmäßigen Geld-
leistungen, die ein Mitglied auf Grund satzungsrechtlicher Vorschriften entrichtet’ 
(artikel 27 PartG). Het zijn dus de partijstatuten (Satzung) of daarop gebaseerde 
voorschriften (Beitragsordnungen) die bepalen hoe hoog de vaste bijdragen van de 
leden van de partij zijn. Alle partijen hebben inkomensafhankelijke contributierege-
lingen, waarbij de hoogte van de te betalen bijdrage gerelateerd is aan het inkomen. 
De koppeling aan het inkomen geschiedt echter niet bij elke partij op dezelfde ma-
nier en ook heeft iedere partij zijn eigen maximumcontributies.1699 Het Parteienge-
setz bevat hierover verder geen regels. Specifieke juridische of maatschappelijke 
problemen met contributies doen zich niet voor. Dat hoeft niet te verbazen, immers 
“die Mitgliedsbeiträge werden als die demokratischste und als die einzig völlig un-
problematische Form der Parteienfinanzierung angesehen”.1700 Ingevolge de artike-
len 10b en 34g EStG zijn contributies, net als giften, tot een bepaald bedrag fiscaal 
aftrekbaar.1701 

Vandaag de dag zijn de contributies voor de in de Bondsdag vertegenwoordigde 
politieke partijen nog steeds een zeer belangrijke bron van inkomsten, zoals uit on-
derstaande tabel moge blijken. De ‘dip’ vanaf het jaar 2003 is niet het gevolg van 
gedaalde contributie-inkomsten, maar van het feit dat vanaf dat jaar de Mandatsträ-
gerbeiträge (weer1702) apart in de financiële verslagen van de partijen, de Rechen-
schaftsberichte, moeten worden vermeld. Voorheen werden zij doorgaans onder de 
post Mitgliedsbeiträge geboekt.1703 
 

                                                 
1699 Drysch 1998, p. 76. Vgl. Cordes 2002, p. 10. 
1700 Drysch 1998, p. 71. 
1701 Zie hiervoor paragraaf VI.4.8.4. 
1702 Zie paragraaf VI.5.2. 
1703 Alleen de Groenen boekten de afdrachten onder de post Spenden. Zie Drysch 1998, p. 79. 
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Tabel P: inkomsten van de in de Bondsdag vertegenwoordigde politieke partijen uit contribu-
ties in de periode 1994-2005. Bedragen in miljoenen euro’s (afgerond tot één cijfer achter de 
komma). Bron: BT-Drucksache 15/6010, S. 5; BT-Drucksache 16/1270; BT-Drucksache 
16/5090. 
 
Jaar CDU SPD Grüne CSU FDP PDS/Linke 

1994 47,9 
(33,44%) 

78,0 
(43,19%) 

7,9 
(29,11%) 

9,4 
(26,97%) 

6,5 
(17,98%) 

7,5 
(42,52%) 

1995 50,5 
(45,22%) 

80,0 
(54,84%) 

9,4 
(37,81%) 

9,5 
(35,04%) 

5,8 
(24,58%) 

8,3 
(39,70%) 

1996 51,3 
(45,29%) 

78,3 
(54,07%) 

10,4 
(40,49%) 

10,0 
(31,46%) 

5,6 
(27,08%) 

8,7 
(46,71%) 

1997 51,4 
(46,09%) 

80,7 
(56,19%) 

11,0 
(42,10%) 

10,0 
(34,77%) 

5,4 
(25,56%) 

8,6 
(45,76%) 

1998 51,5 
(37,28%) 

80,7 
(51,84%) 

11,1 
(37,96%) 

9,8 
(29,37%) 

5,3 
(21,14%) 

8,8 
(44,77%) 

1999 53,8 
(40,67%) 

80,5 
(51,45%) 

10,7 
(40,68%) 

10,1 
(30,99%) 

5,5 
(23,36%) 

9,0 
(42,98%) 

2000 55,5 
(42,38%) 

77,6 
(51,97%) 

9,5 
(40,33%) 

10,5 
(37,42%) 

5,6 
(24,61%) 

9,0 
(44,83%) 

2001 57,0 
(43,53%) 

78,2 
(48,90%) 

9,1 
(38,29%) 

12,6 
(36,52%) 

5,7 
(22,09%) 

8,9 
(43,56%) 

2002 58,0 
(40,94%) 

78,3 
(49,30%) 

9,3 
(35,36%) 

13,4 
(28,99) 

6,3 
(19,86%) 

10,4 
(47,51%) 

2003 42,7 
(30,60%) 

53,9 
(29,97%) 

5,3 
(20,37%) 

10,2 
(21,60) 

6,1 
(22,04%) 

9,9 
(44,57%) 

2004 43,5 
(28,69%) 

50,6 
(29,73%) 

5,4 
(21,26%) 

10,1 
(25,39%) 

6,0 
(20,50%) 

9,3 
(44,19%) 

2005 
 

43,2 
(27,14%) 

49,2 
(29,11%) 

5,5 
(20,58%) 

9,9 
(23,88%) 

6,2 
(19,00%) 

9,3 
(41,17%) 

  
Bij de Kleinparteien is opvallend hoezeer het aandeel van de contributie in de totale 
inkomsten van partij tot partij verschilt. Bij de Republikaner ligt het aandeel in de 
jaren 1994-2003 tussen de 5,9 en 18,35%. Bij Die Grauen daalde het percentage van 
10,22% in 1994 naar slechts 1,94% in 2003. Alleen bij de NPD en de Tierschutz-
partei komen we percentages tegen die enigszins vergelijkbaar zijn met die van de in 
de Bondsdag vertegenwoordigde partijen.1704 
 
VI.5.2  Afdrachten van politieke functionarissen  (Mandatsträgerbeiträge) 

 
Uit artikel 27 PartG vloeit voort dat onder Mandatsträgerbeiträge moet worden ver-
staan ‘regelmäßige Geldleistungen, die ein Inhaber eines öffentlichen Wahlamtes 

                                                 
1704 BT-Drucksache 15/6010, S. 37. 
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über seinen Mitgliedsbeitrag hinaus leistet’. Het gaat dus om regelmatige betalingen 
die een partijlid dat een openbaar ambt vervult (zoals parlementariër of minister), 
doet naast en bovenop zijn contributie. Net als in Nederland worden de afdracht-
verplichtingen opgelegd met het argument dat het partijlidmaatschap heeft bijge-
dragen aan het bereiken van het desbetreffende ambt en dat het partijlid daar nu iets 
tegenover moet stellen.1705 Deze Parteisteuer wordt – en dat is opvallend – bij alle 
politieke partijen geheven, ongeacht hun politieke kleur.1706 De afdrachten zijn fis-
caal aftrekbaar, uiteraard slechts tot de in het EStG genoemde maximumbedra-
gen.1707 

Afdrachten van politieke functionarissen zijn een belangrijke bron van inkom-
sten.1708 De onderstaande tabel laat zien dat dit met name geldt voor CDU, SPD en 
Grüne. Bij de laatste partij waren de inkomsten uit deze bron in 2005 zelfs bijna net 
zo hoog als de inkomsten uit contributies. 
 
Tabel Q: inkomsten van de in de Bondsdag vertegenwoordigde politieke partijen uit afdrach-
ten van politieke functionarissen in de periode 2003-2005. Bedragen in miljoenen euro’s 
(afgerond tot één cijfer achter de komma). Bron: BT-Drucksache 15/6010, S. 5; BT-
Drucksache 16/1270; BT-Drucksache 16/5090. 
 

Jaar CDU SPD Grüne CSU FDP PDS/Linke 

2003 18,1 
(12,92%) 

22,4 
(12,47%) 

4,5 
(17,07%) 

3,3 
(6,86%) 

1,3 
(4,58%) 

1,1 
(5,14%) 

2004 18,5 
(12,21%) 

22,3 
(13,13%) 

4,9 
(19,27%) 

3,3 
(8,32%) 

1,4 
(4,80%) 

1,3 
(6,16%) 

2005 
 

17,7 
(11,12%) 

21,9 
(12,98%) 

5,4 
(20,41%) 

3,3 
(7,84%) 

1,9 
(6,0%) 

1,6 
(7,18%) 

 
Tot en met 1983 waren de politieke partijen verplicht hun inkomsten uit afdrachten 
apart openbaar te maken. De Neuregelung van 22 december 19831709 maakte daar 
nogal ondoordacht een einde aan: vanaf 1984 verdwenen de afdrachten anoniem in 
de overzichten van de ledenbijdragen of de giften, al naar gelang de afdrachten vol-
gens de partijstatuten als contributies of als giften moesten worden beschouwd.1710 
Voor de jaren 1984 tot en met 2002 kan de omvang van de afdrachten daarom alleen 
geschat worden. In het laatstgenoemde jaar is de wetgever weer omgegaan. Sinds de 

                                                 
1705 Vgl. Cordes 2003, p. 56. 
1706 Seifert 1975, p. 33; Landfried 1990, p. 97; Lösche 2006, p. 43. Uiteraard bestaan afdrachtverplichtin-

gen voor politieke functionarissen alleen bij die partijen die ook daadwerkelijk over politieke functio-
narissen (afgevaardigden in parlementen, ministers) beschikken. 

1707 Nassmacher 2003, p. 127. 
1708 Zie onder andere Elzinga 1982, p. 253; Landfried 1990, p. 99. 
1709 BGBl. 1983 I, S. 1577. Zie hiervoor ook paragraaf VI.4.6 en paragraaf VI.5.3. 
1710 Kaltefleiter & Naßmacher 1994, p. 259; Drysch 1998, p. 92. Landfried 1990, p. 99 spreekt van een 

Versteckspiel (verstoppertje). 
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wijzigingen van het Parteiengesetz in de zomer van 20021711 moet in de Rechen-
schaftsberichte wederom een apart plekje voor de afdrachten gereserveerd worden 
(artikel 24 IV nr. 2 PartG).1712 
 
Net als in Nederland is ook in Duitsland omstreden of politieke partijen hun volks-
vertegenwoordigers en bestuurders kunnen verplichten een deel van hun bezoldi-
ging in de partijkas te storten. De door mij geraadpleegde literatuur is, voorzover 
aan de kwestie aandacht wordt besteed, geneigd de afdrachtverplichtingen als on-
grondwettig en dus als nietig te beschouwen. Drysch is het meest uitgebreid in zijn 
kritiek. Zijns inziens zijn de afdrachtverplichtingen in strijd met het in artikel 38 I 
tweede volzin GG vastgelegde vrije mandaat.1713 De Parteisteuer zou voorts in strijd 
zijn met artikel 48 III eerste volzin GG, dat leden van de Bondsdag een recht toekent 
op een billijke, hun onafhankelijkheid waarborgende vergoeding.1714 Volgens Drysch 
zou het met het doel van deze bepaling niet te verenigen zijn dat middelen die de onaf-
hankelijkheid van parlementariërs moeten waarborgen, onder gebruikmaking van de 
afhankelijkheid van diezelfde parlementariërs van hun partij abgezweigt (afgetakt, en 
dus feitelijk afgepakt) zouden worden.1715 

Het is lastig om de juistheid van het betoog van Drysch te beoordelen.1716 In elk 
geval zijn mij geen uitspraken bekend waarin de rechters zich expliciet hebben uitge-
laten over de rechtsgeldigheid van afdrachtverplichtingen. Ook de wetgever heeft op 
deze vraag tot nog toe geen antwoord willen geven. Het Parteiengesetz noemt welis-
waar sinds 2002 weer expliciet de Mandatsträgerbeiträge, maar het is nog maar de 
vraag of daaruit de conclusie getrokken mag worden dat hij de afdrachtverplichtin-
gen als rechtens bindend en afdwingbaar beschouwt.1717 Het lijkt mij het meest 
waarschijnlijk dat de wetgever de zaak in het midden heeft gelaten en enkel het be-
staan van de afdrachten (opnieuw) heeft erkend. 

In de literatuur wordt tenslotte vaak de stelling verdedigd dat de afdrachten ge-
zien moeten worden als een vorm van indirecte partijsubsidiëring. Het argument is 
dan dat de afgevaardigden bij het vaststellen van hun vergoedingen (Diäten) reeds 
rekening houden met hun afdrachtverplichtingen. Dat dit gebeurt, en de vergoedin-
gen dus hoger zijn dan artikel 48 III GG nog als angemessen beschouwt, is publiek 

                                                 
1711 Wet van 28 juni 2002, BGBl. 2002 I, S. 2268. 
1712 Zie ook BT-Drucksache 14/8778, S. 19. 
1713 Artikel 38 I tweede volzin GG luidt: “Sie [= die Abgeordneten, LD] sind Vertreter des ganzen Volkes, 

an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.” 
1714 Artikel 48 III eerste volzin GG luidt: “Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre 

Unabhängigkeit sichernde Entschädigung.” 
1715 Drysch 1998, p. 93. Vgl. Weigelt 1988, p. 66 en 138-139; Schwartmann 1995, p. 23-24. Von Arnim 

2002, p. 1071 spreekt van ‘verfassungswidrige (oder jedenfalls hochproblematische) Leistungen’. 
1716 Ik merk slechts op dat zijn betoog alleen betrekking lijkt te hebben op volksvertegenwoordigers, en 

dan ook nog eens alleen op volksvertegenwoordigers die zitting hebben in de Bondsdag. De artikelen 
38 I en 48 III GG hebben namelijk alleen betrekking op leden van de Bondsdag. Bestuurders (ook re-
gelmatig afdrachtplichtig) vallen buiten het bereik ervan. 

1717 Tot die conclusie komt Von Arnim 2002, p. 1072 wél, zonder zijn standpunt overigens nader te 
motiveren. 
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geheim.1718 Constitutioneelrechtelijk is dat zeer problematisch en het Bundesver-
fassungsgericht heeft het in 1975 zelfs expliciet verboden.1719 Met deze uitspraak 
staat echter alleen vast dat het ‘ophogen’ van de Diäten ongrondwettig is, niet dat de 
afdrachtverplichtingen dat zelf ook zijn. 
 
VI.5.3  Giften aan politieke partijen (Spenden)  
 
Ook giften van particulieren en van rechtspersonen (Spenden) zijn nog steeds een 
zeer belangrijke bron van inkomsten voor alle in de Bondsdag vertegenwoordigde 
politieke partijen. Dat moge onder meer blijken uit de volgende tabel, waaruit duide-
lijk blijkt dat het belang van giften het grootst is bij de ‘burgerlijke’ partijen, CDU, 
CSU en FDP. 
 
Tabel R: inkomsten van de in de Bondsdag vertegenwoordigde politieke partijen uit giften in 
de periode 1994-2005. Bedragen in miljoenen euro’s (afgerond tot één cijfer achter de kom-
ma). Bron: BT-Drucksache 15/6010, S. 5; BT-Drucksache 16/1270; BT-Drucksache 
16/5090. 
 
Jaar CDU SPD Grüne CSU FDP PDS 

1994 29,1 
(20,32%) 

17,8 
(9,83%) 

4,6 
(17,07%) 

9,2 
(26,47%) 

8,5 
(23,59%) 

3,3 
(18,68%) 

1995 18,4 
(16,45%) 

12,7 
(8,72%) 

4,5 
(18,06%) 

7,3 
(27,17%) 

5,6 
(23,80%) 

2,6 
(12,33%) 

1996 18,4 
(16,23%) 

14,3 
(9,87%) 

5,1 
(19,71%) 

11,6 
(36,33%) 

7,2 
(34,51%) 

2,8 
(15,29%) 

1997 17,3 
(15,50%) 

11,8 
(8,24%) 

4,6 
(17,73%) 

7,1 
(24,67%) 

7,3 
(34,31%) 

3,0 
(15,94%) 

1998 33,8 
(24,48%) 

18,8 
(12,10%) 

5,8 
(20,07%) 

12,5 
(37,40%) 

11,2 
(44,30%) 

3,8 
(19,17%) 

1999 33,4 
(25,20%) 

17,2 
(11,02%) 

5,1 
(19,57%) 

7,8 
(23,94%) 

9,8 
(41,74%) 

3,8 
(18,43%) 

2000 28,5 
(21,79%) 

12,6 
(8,46%) 

4,3 
(18,37%) 

6,9 
(24,75%) 

8,5 
(36,9%) 

3,5 
(17,33%) 

2001 25,5 
(19,43%) 

16,5 
(10,33%) 

5,1 
(21,48%) 

10,9 
(31,47%) 

10,8 
(41,99%) 

3,7 
(18,05%) 

2002 30,5 
(21,46%) 

17,3 
(10,92%) 

5,3 
(20,06%) 

18,9 
(40,95%) 

13,7 
(43,58%) 

3,8 
(17,11%) 

2003 17,4 
(12,45%) 

10,4 
(5,81%) 

3,4 
(13,12%) 

9,7 
(20,49%) 

7,4 
(26,47%) 

1,8 
(7,91%) 

                                                 
1718 Landfried 1990, p. 99; Kunig 2001, nr. 71; Von Arnim 2002, p. 1071; Cordes 2003, p. 56; 
1719 BVerfG 5 november 1975, E 40, 296 (316): “Anderen Zwecken als dem der Unterhaltssicherung, 

beispielsweise einer Mitfinanzierung der Fraktion oder politischen Partei (…) hat die Entschädigung 
nicht zu dienen.” 
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2004 
 

27,7 
(18,27%) 

13,1 
(7,72%) 

3,6 
(14,32%) 

6,3 
(15,76%) 

8,7 
(29,70%) 

2,0 
(9,51%) 

2005 
 

35,6 
(22,35%) 

14,2 
(8,38%) 

4,4 
(16,65%) 

9,4 
(22,53%) 

11,8 
(36,2%) 

2,2 
(9,92%) 

 
Doorgaans wordt – niet verrassend – in de verkiezingsjaren (1994, 1998, 2002, 
2005) een hoger bedrag aan giften binnengehaald dan in de niet-verkiezings-
jaren.1720 Fundraising met het oog op de verkiezingen is ook in Duitsland een bekend 
fenomeen. Bij bestudering van de cijfers van de Kleinparteien valt op dat deze het nog 
veel meer dan hun collega’s in de Bondsdag moeten hebben van giften. Tussen 1994 
en 2003 bestonden de inkomsten van een partij als de Republikaner bijvoorbeeld 
gemiddeld voor 44,59% uit giften. Bij de NPD was dit percentage 52,76%, bij Die 
Tierschutzpartei 42,36%, bij Die Grauen 59,27%, bij FAMILIE 51,33% en bij de ÖDP 
51,30%.1721 Het verbaast niet dat giften vaak de belangrijkste inkomstenbron voor 
Kleinparteien zijn.1722 Zij beschikken immers doorgaans niet over grote ledenbestan-
den, zodat hun inkomsten uit contributies bescheiden zijn. Startende Kleinparteien 
zullen bovendien vaak nog geen aanspraak op overheidssubsidie kunnen maken. 
Wanneer dat eenmaal wel het geval is, daalt het giftenaandeel in de totale inkomsten 
vaak spectaculair. De Tierschutzpartei moge als voorbeeld dienen. Deze partij ver-
wierf in 1999 recht op overheidssubsidie en prompt daalde het giftenaandeel van 
69,57% naar 28,24%.1723 
 
In tegenstelling tot wat voor contributies en afdrachten van politieke functionarissen 
geldt, bevat het Parteiengesetz wel een grote hoeveelheid regels inzake giften aan 
politieke partijen. In Duitsland heeft men namelijk vanaf de beginjaren van de BRD 
de invloed van het ‘grote geld’ op de politiek willen begrenzen.1724 Daarnaast hebben 
er – ook in het recente verleden – de nodige partijfinancieringsschandalen plaatsge-
had, die tot aanscherping van de regels hebben geleid. De regelgeving betreffende 
giften aan politieke partijen is het onderwerp van deze subparagraaf. Onderzocht zal 
worden welke regels er gelden, wat de geschiedenis van deze regels is en welke be-
ginselen eraan ten grondslag liggen. Het belangrijkste beginsel vloeit alvast 
rechtstreeks uit het Grundgesetz voort: het beginsel van de Transparenz, vast veran-
kerd in artikel 21 I vierde volzin GG: “Sie müssen über die Herkunft und Verwen-
dung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.” Toege-
geven: het artikel heeft formeel ook betrekking op ledenbijdragen en afdrachten van 
politieke functionarissen. Het feit echter dat het artikel voornamelijk van belang is 
als het gaat om giften rechtvaardigt een bespreking in dit aan de Spenden gewijde 

                                                 
1720 Vgl. Drysch 1998, p. 79. 
1721 BT-Drucksache 15/6010, S. 37. 
1722 Een interessant fenomeen is de Duitser Michael May. Deze ingenieur geeft miljoenen aan de marxis-

tisch-leninistische splinterpartij MLPD en is daarmee de grootste donateur van de Bondsrepubliek. 
Zie bijvoorbeeld BT-Drucksache 16/5094. 

1723 BT-Drucksache 15/6010, S. 37. 
1724 Drysch 1998, p. 138. 
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gedeelte van het onderzoek. Het vervolg van deze subparagraaf opent dan ook met 
een bespreking van artikel 21 I vierde volzin GG. 
 
VI.5.3.1  Zonder het Parteiengesetz (1949-1966) 
 
Het Grundgesetz verplicht politieke partijen sinds 1949 om publiekelijk rekening en 
verantwoording af te leggen over hun inkomsten. Deze Rechenschaftspflicht was niet 
in de laatste plaats ingegeven door de slechte ervaringen die men in de Weimar Re-
publiek met grote giften (Großspenden) aan politieke partijen had gehad.1725 Vooral 
de financiële hulp van het Duitse bedrijfsleven en de Duitse industrie aan de NSDAP 
van Hitler in de jaren 1932 en 1933 had een bijzonder nare smaak achtergelaten.1726 
Tot een (grondwettelijk) verbod op giften vanuit het bedrijfsleven leidde dat echter 
niet, naar ik vermoed omdat met name de niet-socialistische partijen (CDU, CSU en 
FDP) zelf sterk van dergelijke giften afhankelijk waren.  

Wel werd gekozen voor openbaarheid. Duidelijk moest worden ‘wer hinter einer 
politischen Gruppe steht’. Artikel 21 I vierde volzin GG beoogt het proces van de 
politieke wilsvorming voor de kiezer transparant te maken en aan hem duidelijk te 
maken welke groepen, organisaties en particuliere personen door middel van het 
verstrekken van geld invloed proberen uit te oefenen op politieke partijen ter wille 
van hun eigen belangen.1727 De informatie die de kiezer aldus verkrijgt kan weer van 
invloed zijn bij het uitbrengen van zijn stem bij de verkiezingen, zo is althans de 
gedachte.1728 Het Bundesverfassungsgericht heeft het doel van artikel 21 I vierde 
volzin GG in 1968 als volgt onder woorden gebracht: “Dieser Bestimmung liegt die 
Erwägung zugrunde, daß die politische Willensbildung innerhalb einer Partei von 
Personen oder Organisationen erheblich beeinflußt werden kann, die den Parteien 
in größerem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Eine derartige Ver-
flechtung von politischen und wirtschaftlichen Interessen soll offengelegt werden. 
Der Wähler soll über die Kräfte unterrichtet werden, die die Politik der Parteien 
bestimmen, und er soll die Möglichkeit haben, die Übereinstimmung zwischen den 
politischen Programmen und dem Verhalten derer zu prüfen, die mit Hilfe finanziel-
ler Mittel auf die Parteien Einfluß zu nehmen suchen.”1729  

                                                 
1725 Zie voor de grote afhankelijkheid van politieke partijen van giften uit het bedrijfsleven ten tijde van de 

Weimar Republiek ook paragraaf VI.4.1. 
1726 Schlichting 1958, p. 112; Seifert 1975, p. 316-317; Prantl 2000, p. 544. Oorspronkelijk was de situatie 

aldus dat de NSDAP voornamelijk op ledenbijdragen en inzamelingen voor verkiezingen moest teren, 
terwijl de burgerlijke partijen konden rekenen op bijdragen vanuit het bedrijfsleven en de industrie. 
Aan het begin van de jaren ’30 begonnen industrie en bedrijfsleven echter steeds meer financiële steun 
te leveren aan de partij van Hitler, vermoedelijk vooral uit opportunistische overwegingen. Tot de do-
nateurs behoorden onder andere het Thyssen-Konzern, IG Farben, AEG en Siemens. Zie Leyende-
cker 2000, p. 27-28 en ‘Totaler Krieg, totaler Profit’, Die Zeit 12 augustus 2004. 

1727 Vgl. BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56 (106). 
1728 Kunig 2001, nr. 60; Battis & Kersten 2003, p. 655. 
1729 BVerfG 3 december 1968, E 24, 300 (356). Herhaald in BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (319) en 

BVerfG 17 juni 2004, E 111, 54 (83). 
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Maar niet alleen het informeren van de kiezer is het doel van het gebod tot Trans-
parenz. De opstellers van het Grundgesetz gingen er eveneens vanuit dat openbaar-
heid en de mogelijkheid van kennisneming door de media tot enige terughoudend-
heid bij de geldgevers zou leiden, en dan vooral waar het ging om het verlangen van 
eventuele tegenprestaties van de politieke partijen.1730 Ook zou openbaarheid inza-
ke de financiën de interne partijdemocratie ten goede komen: “Die Offenlegung von 
Finanzströmen macht sie kontrollierbar und entschärft sie als Mittel innerparteili-
cher Machtsicherung”.1731 Tenslotte zou openbaarheid bijdragen aan de Chanceng-
leichheit tussen de partijen.1732 
 
Zonder uitwerking in een Parteiengesetz was artikel 21 I vierde volzin GG echter 
een tamelijk symbolische bepaling. Concrete regels over hoe publiekelijk verant-
woording afgelegd moest worden over ontvangen gelden bevatte het artikel immers 
niet. Dat dergelijke regels onmisbaar waren, bleek al spoedig. De inkt van het op 23 
mei 1949 vastgestelde Grundgesetz was nog maar nauwelijks droog, of er deed zich 
al een affaire voor rondom de keuze van een nieuwe hoofdstad, waarbij een ver-
vlechting van staat, partijen en economie werd vermoed.  

Wat was er gebeurd? Op 3 november 1949 nam de Bondsdag een besluit over de 
nieuwe hoofdstad van de Bondsrepubliek. De kandidaat-hoofdsteden waren Frank-
furt en Bonn, waarbij de Bondsdag uiteindelijk voor de laatste koos. Enige tijd later 
rees de verdenking dat enkele afgevaardigden van de Bayernpartei zich hadden laten 
omkopen om op Bonn te stemmen.1733 Binnen deze Bayernpartei was de zoge-
naamde ‘Gruppe Donhauser’ actief, een groepering die op veel punten van de offici-
ele partijlijn afweek en sterk naar de CSU neigde. Toen de partij na de verkiezingen 
van 14 augustus 1949 weigerde de dissidenten financieel te compenseren voor door 
hen gemaakte verkiezingskosten, zagen Donhauser en enige collega-afgevaardigden 
zich genoodzaakt zich tot een bureau te wenden dat geld voor politieke partijen 
inzamelde en aan hen doorgeleidde. Dit kantoor verleende hun de gevraagde finan-
ciële steun in contanten. Ook kregen Donhauser en de zijnen na bemiddeling door 
minister van Financiën Schäffer (CSU) aanzienlijke bedragen uit inzamelingen van 
grote Wirtschaftsverbände (verenigingen van ondernemingen). Met dit geld onder-
steunden zij andere leden van de Gruppe Donhauser, alsmede leden van de Bayern-
partei die zij voor hun zaak wilden winnen. Toen op 3 november 1949 diverse afge-
vaardigden van de Bayernpartei in strijd met interne afspraken voor Bonn, en niet 
voor Frankfurt stemden, ontstond het vermoeden dat de gelden die Donhauser en 
de zijnen via tussenpersonen hadden verkregen niet slechts dienden ter financiering 

                                                 
1730 Vgl. Kunig 2001, nr. 60. 
1731 Morlok 2000, p. 762. 
1732 Vgl. BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (320); Schlichting 1958, p. 112; Morlok 2000, p. 768; Huber 

2000, p. 746. Misschien kan men het ook zo formuleren: openbaarheid van partijfinanciën draagt er-
toe bij dat duidelijk wordt in hoeverre er sprake is van Chancen(un)gleichheit tussen de partijen. 

1733 Leyendecker 2000, p. 50. 
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van een bepaalde vleugel van de Bayernpartei, doch bestemd waren om omkoping 
(Bestechung) mogelijk te maken.1734 

Een parlementaire enquêtecommissie (Untersuchungsausschuß) die de zaak begin ja-
ren ’50 onderzocht, kon geen bewijzen vinden dat de gelden waren ingezet om par-
lementariërs om te kopen. Daarmee was het dossier echter nog niet gesloten. Tijdens 
het parlementaire debat over het rapport van de commissie kwam het onderwerp 
‘partijfinanciering’ in het algemeen aan de orde. Afgevaardigden van de KPD, Zen-
trum en SPD hekelden het feit dat de partijen van de regeringscoalitie voor de finan-
ciering van de verkiezingscampagne van 1949 een beroep hadden kunnen doen op 
verkiezingsfondsen waarin door de Duitse industrie geld was gestort. Uit deze fond-
sen waren vele duizenden Marken richting de partijkassen gevloeid zonder dat dui-
delijk was wie de geldgevers waren. Een belangrijke rol bij het inzamelen van het 
geld had een afgevaardigde van de CDU, Robert Pferdmenges, gespeeld. Hij was 
behalve politicus ook bankier en had aldus goede contacten met het bedrijfsleven. 
Maar welke contacten dat waren bleef onduidelijk.1735 Een goed voorbeeld van on-
doorzichtige partijfinanciering via tussenpersonen dus.  
 
Het bleef niet bij de hoofdstadkwestie. In de jaren ’50 en ’60 werd een begin gemaakt 
met de opbouw van het nieuwe Duitse leger, de Bundeswehr. Dat leidde tot twee 
partijfinancieringsaffaires. In de eerste plaats was daar het HS 30-schandaal dat zich 
in het midden van de jaren ’50 afspeelde. De HS 30 was een pantservoertuig dat 
onder verantwoordelijkheid van het Spaans-Zwitserse bedrijf Hispano-Suiza ont-
wikkeld zou worden. De daadwerkelijke productie zou echter door Duitse bedrijven 
ter hand worden genomen. Omdat het pantservoertuig nog niet bestond – zelfs een 
prototype was nog niet voorhanden1736 – besloot het ministerie van Defensie een 
commissie van deskundigen in te stellen om over de HS 30 te adviseren. Deze ‘des-
kundigen’ waren echter allen verbonden aan de bedrijven die de HS 30 zouden 
bouwen, Hanomag en Henschel. Van een onpartijdig en onafhankelijk advies kon 
dan ook geen sprake zijn. Uiteraard viel het advies positief uit en voor veel leden van 
de Bondsdag was dat de doorslaggevende reden om met de aanschaf van de HS 30 in 
te stemmen. Ook het ministerie van Defensie was opmerkelijk enthousiast over een 
voertuig dat nog niemand ooit had gezien, laat staan getest. Enkele duizenden pant-
serwagens werden aangeschaft voor meer dan 2 miljard DM.1737 Uiteindelijk bleek 
de HS 30 een ramp. Het voertuig vertoonde grote technische gebreken, hetgeen 
leidde tot enorme reparatiekosten. 

Hoe moet de nogal merkwaardige gang van zaken tijdens het besluitvormings-
proces dat leidde tot de aanschaf van de HS 30 nu verklaard worden? Onderzoek 
door journalisten leidde uiteindelijk tot de verdenking dat er smeergeld was betaald 
aan de CDU (op dat moment de grootste regeringspartij) en aan individuele CDU-

                                                 
1734 Landfried 1990, p. 177-179. 
1735 Landfried 1990, p. 180-182; Leyendecker 2000, p. 51 
1736 Wel een schaalmodel van hout en karton. 
1737 Landfried 1990, p. 182-184. 
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afgevaardigden. Een belangrijke speler in dit vuile spel zou CDU-afgevaardigde 
Otto Lenz geweest zijn. Deze was niet alleen parlementariër, maar ook maat bij een 
advocatenkantoor dat de juridische belangen van Hispano-Suiza in de Bondsrepu-
bliek behartigde. Tegelijkertijd was hij lid van de Bondsdagcommissie voor Defensie 
(en dus belast met de beoordeling van de HS 30), lid van het partijbestuur van de 
CDU én leider van het CDU-campagneteam voor de verkiezingen van 1957. Aldus 
was hem er veel aan gelegen om de partijkas te vullen. Als gevolg van deze opmerkelij-
ke combinatie van functies, waarin wederom een vervlechting van staat, partij en eco-
nomie te constateren is, zou Lenz cheques ter waarde van enige miljoenen DM hebben 
aangenomen, zowel voor hemzelf als voor het verkiezingsfonds voor zijn partij. Een 
parlementaire enquêtecommissie die de zaak onderzocht en in 1969 rapport uit-
bracht, kon daarvoor echter geen bewijzen vinden. Verklaring stond tegenover ver-
klaring en de getuige die het bovenstaande verhaal bevestigde werd als ‘onbetrouw-
baar’ aangemerkt.1738 

De tweede partijfinancieringsaffaire waarbij de Bundeswehr betrokken was, was 
de Duitse versie van de ook in Nederland bekende Lockheed-affaire.1739 Reeds begin 
jaren ’60 rees de verdenking dat wapenfabrikant Lockheed via tussenpersonen aan 
Franz Joseph Strauß en de CSU smeergeld had betaald met het oog op aanschaf van 
de F-104 Starfighter.1740 Strauß zou politieke steun hebben verleend voor de aan-
schaf van dit gevechtsvliegtuig in ruil voor een percentage van de koopprijs voor zijn 
partij. Politiek gemotiveerd waren de betalingen niet en de politieke kleur van de 
politicus of politieke partij was irrelevant: het ging er enkel om dat het genoemde 
vliegtuig werd aangeschaft.1741 Een door het ministerie van Justitie ingestelde werk-
groep kon in 1977 echter geen bewijzen van omkoping vinden, hoewel volstrekt 
onduidelijk bleef waarom in 1958 uiteindelijk de keuze op de Starfighter gevallen 
was. In elk geval heeft de Bondsrepubliek weinig plezier beleefd aan het vliegtuig: in 
1965 stortte iedere 10 dagen een Starfighter neer. Het toestel kreeg de weinig vlei-
ende bijnamen Witwenmacher en fliegender Sarg.1742 
 
VI.5.3.2  Onder het Parteiengesetz (1967-1983) 
 
De genoemde affaires maakten de totstandkoming van een bondswet die de Rechen-
schaftspflicht van artikel 21 I vierde volzin GG uitwerkte in concrete regels, zeer 
wenselijk. Reeds enige tijd voordat deze affaires speelden, te weten in 1951, lag er 
een wetsvoorstel klaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, doch dat voorstel 
werd door bondskanselier Adenauer (CDU) afgekeurd. Het voorstel bevatte name-

                                                 
1738 Landfried 1990, p. 182 en 183-187. 
1739 Daarnaast speelde de affaire in Italië en Japan. 
1740 Ook zou Lockheed politici hebben laten omkopen in verband met de aanschaf van Lockheed toestel-

len door Lufthansa, een Duitse vliegmaatschappij. 
1741 Landfried 1990, p. 208-212. 
1742 Landfried 1990, p. 221. Tegenover Strauß zou verklaard zijn: “Die F-104 sei so schlecht, daß man 

neben jede Piste (startbaan) einen Friedhof (begraafplaats) bauen könnte.” Zie Landfried 1990, p. 213. 
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lijk een openbaarmakingsplicht waarbij de naam van gever genoemd moest worden 
zodra de gift een bepaald bedrag overschreed. Adenauer vond een dergelijke ver-
plichting politiek gevaarlijk en bestempelde de auteur van het voorstel als een lebens-
fremder Mensch.1743 Het wetsontwerp verdween daarop van tafel en het Parteienge-
setz kwam er uiteindelijk pas in 1967, waarmee eerst na ruim 18 jaar aan de ver-
plichting tot nadere regelgeving van artikel 21 III GG – “das Nähere regeln Bundes-
gesetze” – werd voldaan. De totstandkoming van het Parteiengesetz is in het vooraf-
gaande reeds ter sprake gekomen.1744 Het grootste gedeelte van deze wet trad op 28 
juli 1967 in werking. 

Hoofdstuk Vijf van de wet werd gewijd aan het onderdeel Rechenschaftslegung. 
Artikel 23 I PartG (oud) bepaalde dat het bestuur van een politieke partij jaarlijks o-
ver de herkomst van de financiële middelen die in dat jaar aan de partij waren toege-
komen, in een bijzonder verslag (Rechenschaftsbericht) publiekelijk verantwoording 
moest afleggen. Het Rechenschaftsbericht moest worden gecontroleerd door een ac-
countant en werd in de Bundesanzeiger (de Duitse versie van de Staatscourant) gepu-
bliceerd. Het bevatte enkel een inkomstenrekening. Tot het afleggen van verantwoor-
ding over uitgaven en vermogen waren politieke partijen op dat moment noch grond-
wettelijk, noch wettelijk verplicht. Het verslag was ingedeeld in verschillende Tei-
lberichte: één voor het Bundesverband van de partij en één voor ieder Landesverband of 
daarmee gelijk te stellen Gebietsverband van de partij. Vervolgens werden in de ver-
schillende deelverslagen 7 categorieën van inkomsten genoemd, waaronder leden-
bijdragen, afdrachten van politieke functionarissen, inkomsten uit vermogen, evene-
menten, verkoop van drukwerk e.d., giften aan de partij1745, kredieten, Wahlkampfkos-
tenerstattung en overige inkomsten.1746 

Een belangrijke bepaling van de nieuwe wetgeving was te vinden in artikel 25 
PartG (oud). Op grond van deze bepaling waren politieke partijen verplicht om 
giften waarvan de gezamenlijke waarde meer dan 20.000 DM bedroeg, openbaar te 
maken onder vermelding van naam en adres van de gever. De wettekst sprak met 
opzet van de gezamenlijke waarde van de gift: verschillende kleinere giften van de-
zelfde gever golden voor de wet als één gift.1747 Oorspronkelijk maakte de wet on-
derscheid tussen giften van natuurlijke personen en giften van rechtspersonen. Voor 
wat betreft de laatste gold pas een openbaarmakingsplicht vanaf 200.000 DM. Het 
Bundesverfassungsgericht achtte dit echter met een kleine meerderheid – 5 stem-
men tegen 3 – in strijd met het beginsel van de Transparenz van artikel 21 I vierde 
volzin en met het gelijkheidsbeginsel van artikel 3 I GG. De grens van 20.000 DM 
voor giften van natuurlijke personen stootte niet op constitutioneelrechtelijke be-
zwaren: de wetgever mocht ervan uitgaan dat met kleinere giften “ein erheblicher 

                                                 
1743 Leyendecker 2000, p. 28. Vgl. Von Arnim 2002, p. 1068. 
1744 Zie paragraaf VI.3.3. 
1745 Daaronder vielen in principe niet giften aan kandidaten, afgevaardigden, ambtsdragers, fracties of 

nevenorganisaties zoals de politieke Stiftungen. Zie Seifert 1975, p. 322. 
1746 Seifert 1975, p. 320-324 ; Drysch 1998, p. 139. 
1747 Vgl. Seifert 1975, p. 323 ; Morlok 2000, p. 764. 
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politischer Einfluß in der Regel nicht verbunden ist.”1748 Het Hof zag echter niet in 
waarom bij het vaststellen van publicatiegrenzen onderscheid moest worden ge-
maakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen en achtte “eine solche Diffe-
renzierung (…) mit dem Gleichheitssatz unvereinbar, da sich für sie ein vernünfti-
ger, aus der Natur der Sache sich ergebender oder sonstwie einleuchtender Grund 
nicht finden läßt.1749 

De president van de Bondsdag, bij wie de verslagen moesten worden ingeleverd, 
beschikte over één verkapte sanctie om naleving van de wet af te dwingen: het was 
hem verboden om Wahlkampfkostenerstattung of voorschotten op die subsidie uit te 
betalen aan partijen die nog geen aan de wettelijke eisen voldoend Rechenschaftsbe-
richt hadden ingeleverd. Deze toch al beperkte sanctiemogelijkheid werd nog verder 
beperkt doordat het Parteiengesetz de bondsdagpresident alleen toestond te toetsen 
of de Rechenschaftsberichten formeel in overeenstemming met de wet waren. Voor 
wat betreft de inhoudelijke juistheid van de verslagen was hij gebonden aan het oor-
deel van de accountant.1750 De partij kon deze accountant zelf uitkiezen. Dat kon in 
principe ook een partijlid zijn: de wet zonderde slechts enkele partijleden, zoals 
leden van het bestuur, uit van het verrichten van accountantswerkzaamheden.1751 
 
Met het introduceren van de Rechenschaftspflicht in het Parteiengesetz had de wetge-
ver zeker geen waterdicht stuk partijfinancieringsrecht in het leven geroepen. Inte-
gendeel, via allerhande constructies werden de verplichting tot het afleggen van 
verantwoording en vooral de verplichting om giften boven 20.000 DM openbaar te 
maken, ontdoken. Grote giften werden bijvoorbeeld vaak doorgeleid naar stroman-
nen (bijvoorbeeld lagere partijfunctionarissen) en vervolgens door deze stromannen 
verder geleid naar de partij. Het resultaat was dat de stromannen in de Rechenschafts-
berichte genoemd werden en de werkelijke gevers anoniem bleven.1752 Zo maakte de 
SPD in haar financieel verslag over 1982 melding van een gift van 7,6 miljoen DM 
van voormalig penningmeester en medeoprichter van de Friedrich Ebert Stiftung, 
Alfred Nau. Dit enorme bedrag zou het resultaat zijn van een door Nau gehouden 
‘Aktion zur Sammlung von Spenden’, maar wie de gulle gevers waren geweest, bleef 
geheim. Vermoed werd dat op z’n minst een deel van het geld afkomstig was van het 
Flick-concern, dat zo dadelijk nog veelvuldig genoemd zal worden.1753 Ook het feit 
dat het Parteiengesetz geen verbod kende op het aannemen van anonieme giften 
betekende dat een opening geschapen was voor toekomstig misbruik.1754 

Een eveneens zeer beproefde methode was het doen van giften aan politieke par-
tijen via rechtspersonen als tussenpersoon. Een keur aan geschikte rechtspersonen 

                                                 
1748 BVerfG 3 december 1968, E 24, 300 (356). 
1749 E 24, 300 (357). 
1750 Seifert 1975, p. 318. 
1751 Seifert 1975, p. 324-325. 
1752 Elzinga 1982, p. 253. 
1753 Landfried 1990, p. 217-218. 
1754 Seifert 1975, p. 323. 
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diende zich aan: beroepsverenigingen (Berufsverbände)1755, politieke en wetenschap-
pelijke verenigingen die zichzelf als Fördergesellschafte presenteerden en de reeds 
genoemde politieke Stiftungen. Ook hier gold dat de naam van de daadwerkelijke ge-
vers geheim bleef: als er al iets openbaar gemaakt werd, dan verscheen de naam van 
de rechtspersoon-tussenpersoon in het Rechenschaftsbericht en niet die van de wer-
kelijke gever.1756 Het doneren via de genoemde organisaties had echter nog een 
bijkomend voordeel: waar voor giften aan politieke partijen slechts zeer beperkte af-
trekmogelijkheden bestonden1757, gold voor giften aan deze organisaties juist vaak 
een buitengewoon genereus fiscaal regime. Ingevolge artikel 10b EStG waren im-
mers giften voor politieke doelen en andere doelen van algemeen nut tot 10% van 
het inkomen of 2‰ van de omzet fiscaal aftrekbaar. Veel van de ingeschakelde 
rechtspersonen konden worden aangemerkt als organisaties die zich met dergelijke 
gemeinnützige doelen bezighielden en dat bracht met zich mee dat het doen van gif-
ten aan politieke partijen via deze organisaties uitermate aantrekkelijk werd: gevers 
konden tegelijkertijd invloed uitoefenen door geld te schenken, profiteren van het 
belastingvoordeel én anoniem blijven.1758 In sommige gevallen werden zelfs meer-
dere rechtspersonen ingeschakeld, die de giften aan elkaar doorspeelden (soms via 
organisaties in het buitenland), en ergens in het proces kwam het geld dan bij de 
gewenste politieke partijen terecht. De fiscus had het nakijken.1759 

Een goed en berucht voorbeeld van een politieke vereniging die louter was opge-
richt als Durchlaufstelle für Parteispenden was de zogenaamde Staatsbürgerliche Ver-
einigung 1954 (SV). Deze vereniging, die in 1954 te Keulen het levenslicht had ge-
zien, was een initiatief van bankwezen, industrie en bedrijfsleven. Volgens haar sta-
tuten hield zij zich uitsluitend bezig met politieke doelen en stelde zij haar financiële 
middelen noch indirect, noch direct aan politieke partijen ter beschikking.1760 Van-
wege deze statutaire doelen was de vereniging door de bondsregering officieel aan-
gemerkt als rechtspersoon waarop het gunstige fiscale regime van toepassing was, 
met als gevolg dat giften aan de SV tot op grote hoogte aftrekbaar waren.1761 De 
statutaire doelen werden in de praktijk evenwel niet waargemaakt: giften van onder-
nemingen werden zogenaamd gedaan ter bevordering van Volksbildung en internati-
onale Gesinnung, doch in werkelijkheid via organisaties in Liechtenstein (Tarnfirmen) 
en Zwitserse en Luxemburgse bankrekeningen doorgeleid naar de burgerlijke par-

                                                 
1755 Zie voor een voorbeeld Leyendecker 2000, p. 77-79. 
1756 Landfried 1990, p. 217. Vgl. Seifert 1975, p. 317. 
1757 Zie paragraaf VI.4.5. 
1758 Vgl. Elzinga 1982, p. 253-254. 
1759 Vgl. Leyendecker 2000, p. 79-80. Zouden de giften rechtstreeks aan de partijen zijn gedaan, dan zou 

het belastbare inkomen – als gevolg van de bescheiden aftrekmogelijkheden – immers veel hoger zijn 
geweest. 

1760 Landfried 1990, p. 133. Ik herhaal nog maar eens dat giften aan organisaties die zich met politieke 
doelen bezighielden tot op zeer grote hoogte fiscaal aftrekbaar waren. Voor politieke partijen gold 
evenwel een veel minder aantrekkelijk regime. Giften aan partijen waren immers slechts tot een be-
drag van 600 DM (of 1200 DM voor echtelieden) fiscaal aftrekbaar. Zie paragraaf VI.4.5. 

1761 Zie hierover ook BVerfG 24 juni 1958, E 8, 51 (58 en 70). 
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tijen, te weten CDU, CSU en FDP.1762 Met het oog op de verkiezingen van 1957 
ontvingen de genoemde partijen reeds miljoenen uit de kassen van de SV.1763 Niet 
zelden gingen de giften aan de SV gepaard met gedetailleerde begeleidende brieven 
waarin de donerende ondernemingen aangaven voor welk deel van de partij of voor 
welke politicus het geld bedoeld was. Soms was zelfs een verdeelsleutel bijgevoegd. 
Het initiatief voor de giften lag overigens regelmatig bij de politici zelf.1764 Wederom 
een duidelijk bewijs voor vervlechting van staat, partij(prominenten) en economie 
dus. 

In juli 1981 werd op last van het Openbaar Ministerie te Bonn huiszoeking ver-
richt in het kantoor van de SV, terwijl eerder dat jaar al door rechercheurs van de 
belastingdienst een onderzoek was ingesteld naar ondernemingen die giften aan de 
SV deden. De onderzoeken leverden verbijsterende resultaten op: bekend werd dat 
tussen 1969 en 1980 via de SV het astronomische bedrag van 214 miljoen DM naar 
de burgerlijke partijen was gestroomd. De fiscus bleek voor ruim 100 miljoen DM 
benadeeld te zijn.1765 Tot de ondernemingen die dankbaar gebruik hadden gebruikt 
van de diensten van de SV behoorde ook het gigantische industrieconcern Flick. De 
duistere transacties van dit concern en haar pogingen om de politiek in haar greep te 
krijgen groeiden uit tot een zelfstandige affaire die tot de donkerste hoofdstukken 
van de partijfinanciering in de Bondsrepubliek gerekend kan worden.1766 De Flick-
affaire zou ook verstrekkende gevolgen voor het partijfinancieringsrecht hebben. De 
volgende subparagraaf is aan deze affaire en haar gevolgen gewijd. 
 
VI.5.3.3  De Flick-affaire 
 
Friedrich Flick (1883-1972) was een Duitse ondernemer die na de beide Wereldoor-
logen tot de rijkste Duitsers behoorde. Hoewel van eenvoudige komaf, was hij rond 
1930 de belangrijkste speler in de Duitse staalindustrie geworden. Door slim aan- en 
verkopen van kolenmijnen en fabrieken had hij een van de grootste staalconcerns 
van het land opgebouwd. Ofschoon hij zelf lid was van de nationaal-liberale Deut-
sche Volkspartei (DVP), achtte Flick het noodzakelijk dat zijn concern giften deed 
aan alle andere politieke partijen teneinde zich abzusicheren. Aanvankelijk werd de 
NSDAP van Hitler hierbij achtergesteld. Flick was zeker geen nazi uit overtuiging en 
had zelfs een hekel aan het pompeuze optreden van de partij.1767 Toen de Nazi’s 

                                                 
1762 Landfried 1990, p. 133-134. Leyendecker 2000, p. 53 stelt dat het enige doel van de Staatsbürgerliche 

Vereinigung was om de SPD van de macht af te houden en de invloed van de vakbonden aan banden te 
leggen. Zie voor een uitgebreidere analyse van de constructie via Tarnfirmen in Liechtenstein en via 
Zwitserse en Luxemburgse bankrekeningen, Leyendecker 2000, p. 56-58. 

1763 Leyendecker 2000, p. 53. CDU/CSU ontvingen voor hun campagnes 11 miljoen DM, de FDP 4,6 
miljoen DM. In 1980 kreeg de CSU via de SV een bedrag van 7,1 miljoen DM, dat in koffers dwars 
door Duitsland vervoerd werd (Leyendecker 2000, p. 98). 

1764 Landfried 1990, p. 154-157. 
1765 Leyendecker 2000, p. 100. 
1766 Drysch 1998, p. 79. 
1767 ‘Totaler Krieg, totaler Profit’, Die Zeit 12 augustus 2004. 
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echter de macht hadden overgenomen, zag de ondernemer er geen been in de 
NSDAP en haar kopstukken uit opportunistische overwegingen financieel te onder-
steunen. Enkele miljoenen Reichsmarken vloeiden richting de partij en haar promi-
nenten en tijdens de dictatuur draaiden de fabrieken van het Flick-concern overuren 
om zoveel mogelijk kanonnen en staal voor de Duitse oorlogsindustrie te fabrice-
ren.1768 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Flick door de Amerikanen gearresteerd en in 
1947 voor het Neurenberg Tribunaal gedaagd op beschuldiging van oorlogsmisdaden, 
misdaden tegen de menselijkheid, deportatie met het oog op slavernij (het concern had 
in de oorlog veelvuldig gebruik gemaakt van dwangarbeiders1769), plundering van 
bezette gebieden en lidmaatschap van een criminele organisatie.1770 Het proces ein-
digde met de veroordeling van Flick tot 7 jaar gevangenisstraf. In 1950 kreeg hij gratie, 
waarna hij begin 1951 de gevangenis kon verlaten. In de tussentijd waren alle aandeel-
houdersrechten binnen het (inmiddels uitgeklede) concern uitgeoefend door Robert 
Pferdmenges1771, de bankier en CDU-politicus die we in het voorafgaande al zijn te-
gengekomen bij de bespreking van de Hoofdstad-affaire. Na zijn vrijlating begon Flick 
aan de wederopbouw van zijn concern. Daarin slaagde hij door wederom slim te 
kopen en te verkopen met vlag en wimpel. Binnen 10 jaar bestond het concern weer 
uit honderden ondernemingen en draaide het een jaarlijkse miljardenomzet.1772 
Begin jaren zestig droeg de oude Flick zijn concern over aan zijn jongste zoon, Frie-
drich Karl Flick (1927-2006). Het was onder deze Flick dat de Flick-affaire zich 
afspeelde. 
 
De Flick-affaire begon met een toevalstreffer. In 1980 verrichtten fiscaal recher-
cheurs controlewerkzaamheden bij een zendelingengenootschap te Sankt Augustin, 
alwaar zij lijsten met donateurs aantroffen die duidelijk gemanipuleerd waren. Op de 
lijsten was Flick aangegeven als de grootste donateur: het concern had het genoot-
schap grote bedragen geschonken en omdat het giften aan een gemeinnützige organi-
satie betrof had Flick de giften van de belasting af kunnen trekken. De rechercheurs 
vertrouwden de zaak echter niet en vermoedden belastingontduiking. Een onder-
zoek bij een kantoor van Flick in Düsseldorf leverde bewijs voor dit vermoeden op. 
Het bleek dat het Flick-concern het geld aan het genootschap had gedoneerd, daar-
voor kwitanties had ontvangen, en vervolgens het grootste gedeelte van het geld 

                                                 
1768 Leyendecker 2000, p. 112; ‘Totaler Krieg, totaler Profit’, Die Zeit 12 augustus 2004. 
1769 Het ging hier om minstens 40.000 mensen, onder andere Russen, Polen en joodse gevangenen uit 

concentratiekampen. Zij werkten onder erbarmelijke omstandigheden soms wel 98 uur per week. 
Overigens had het Flick-concern ook flink geprofiteerd van de Entjudung van de Duitse industrie en 
het Duitse bedrijfsleven. Zie ‘Totaler Krieg, totaler Profit’, Die Zeit 12 augustus 2004. 

1770 Flick was sinds 1937 lid van de NSDAP en behoorde tot de vriendenkring van Reichsführer Heinrich 
Himmler. 

1771 Leyendecker 2000, p. 112. 
1772 ‘Totaler Krieg, totaler Profit’, Die Zeit 12 augustus 2004. 
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weer terug had gekregen via een Zwitserse omweg. De fiscus was hierdoor een flink 
bedrag misgelopen.1773 
 Tijdens een vervolgonderzoek richtten de rechercheurs hun aandacht op de 
hoofdboekhouder van Flick, een zekere Diehl. In een aktetas in het genoemde Flick-
kantoor werden twee enveloppen gevonden met daarin drie sleutelparen. Deze 
bleken te passen op een reeks kluisjes in een filiaal van de Dresdner Bank. In een van 
de kluisjes werd het zwarte kasboek van het concern gevonden met daarin lange 
Spendenlisten. Het doorbladeren van deze lijsten leverde een verbijsterend vermoe-
den op: het leek er sterk op dat belangrijke politici van álle politieke partijen op de 
payroll van het Flick-concern stonden.1774 Giften aan toppolitici zoals Helmut Kohl 
(CDU) en minister van Economische Zaken Otto Graf Lambsdorff (FDP) bleken 
netjes (maar voor de buitenwereld uiteraard onzichtbaar) te zijn genoteerd. Verder 
onderzoek leidt tot de conclusie dat bij het Flick-concern drie kassen bestonden: een 
officiële, een onofficiële en een inktzwarte.1775  

Uit de diverse kassen zou tussen 1969 en 1980 ruim 26 miljoen DM richting de 
politieke partijen, hun Stiftungen en hun voornaamste politici zijn gevloeid. De CDU 
was favoriet en zou 10,4 miljoen DM ontvangen hebben, de CSU kreeg 4,8 miljoen 
DM, de FDP 6,5 miljoen DM en de SPD tenslotte moest zich tevreden stellen met 
‘slechts’ 4,5 miljoen DM, voornamelijk giften aan de Friedrich Ebert Stiftung, be-
doeld om de SPD – die tussen 1969 en 1982 de grootste regeringspartij vormde – 
gunstig te stemmen ten aanzien van het concern.1776 Onderscheiden kon worden 
tussen officiële en onofficiële betalingen. De officiële betalingen (ca. 18 miljoen 
DM) geschiedden meestal aan Fördergesellschafte als de SV of aan politieke Stiftun-
gen. Deze betalingen werden vervolgens als giften aan gemeinnützige organisaties van 
de belasting afgetrokken, hoewel uit interne documenten van het concern bleek dat 
het geld meestal bedoeld was voor bepaalde partijen, afdelingen binnen die partijen 
of politici. Gezien dit doel waren het dus vaak helemaal geen aftrekbare giften.1777  

Onofficiële betalingen uit de onofficiële en de zwarte kassen (ca. 8,5 miljoen 
DM) aan politici als Kohl zouden in veel gevallen geschied zijn in contant geld (Bar-
geldspenden), dat in enveloppen bij de desbetreffende politici werd afgeleverd of, in 
het geval van Kohl, door persoonlijk secretaresses werd afgehaald. Wat er vervol-
gens met het geld gebeurde, bleef onbekend: het werd aan de ontvanger overgelaten 
of deze het geld aan de partij doorgeleidde of niet.1778 Of al het geld ook daadwerke-
lijk betaald was, kon trouwens moeilijk bewezen worden, aangezien afgezien van het 
kasboek geen andere bescheiden beschikbaar waren.1779 De naam ‘Flick’ was in ieder 
geval in geen enkel Rechenschaftsbericht terug te vinden. En als de politici het geld 

                                                 
1773 Landfried 1990, p. 188-189. 
1774 Landfried 1990, p. 189. 
1775 Leyendecker 2000, p. 113. 
1776 Landfried 1990, p. 133 en 187-188. 
1777 Landfried 1990, p. 192. 
1778 Landfried 1990, p. 193. 
1779 Leyendecker 2000, p. 116-117 en 131-132. 
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daadwerkelijk in de partijkassen hadden gestort, had dat natuurlijk wel gemoeten. 
Derhalve bestond sterk het vermoeden dat artikel 21 I vierde volzin GG en de bepa-
lingen over Rechenschaftslegung in het Parteiengesetz niet waren nageleefd.1780 
 
Waarom betaalde Flick deze bedragen aan politieke partijen en politici en waarom 
moest dit alles geheim blijven? Waarom werd gekozen voor betalingen in contanten 
en omwegen via andere organisaties dan de partijen zelf? Het antwoord lag besloten 
in een aandelentransactie die het Flick-concern in 1975 had uitgevoerd. In dat jaar had 
het concern voor 1,9 miljard DM aan aandelen Daimler-Benz verkocht aan de Deut-
sche Bank. Daarover zou Flick normaal gesproken zeker 900 miljoen DM aan belas-
ting hebben moeten betalen. Echter, ingevolge de Duitse belastingwetgeving was het 
onder bepaalde omstandigheden mogelijk om winst op fiscaal aantrekkelijke wijze te 
herinvesteren: wanneer zij ‘volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig’ werd 
belegd, hoefde over de winst geen belasting betaald te worden.1781 

Wat precies onder de term ‘volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig’ 
moest worden verstaan was onduidelijk. De ministers van Financiën en Economi-
sche Zaken, die voor de herinvestering een goedkeuringsbesluit moesten afgeven, 
hadden op dit punt de nodige beoordelingsvrijheid. Voor het concern was dit alle 
reden om te trachten hen en hun partijen gunstig te stemmen. Met succes: de minis-
ters van Economische Zaken Friderichs en Graf Lambsdorf (beiden FDP) hono-
reerden de meeste verzoeken om goedkeuring van de herinvesteringen. Ook de 
aanvankelijk zeer kritische SPD – de partij vond dat de belastingwetgeving was be-
doeld voor kleine en middelgrote ondernemingen, niet voor mega-concerns – kreeg 
opeens veel meer financiële aandacht: waar de partij vóór 1975 door Flick slechts 
karig bedeeld werd, kon de Friedrich Ebert Stiftung van deze partij zich vanaf 1975 
verheugen over bedragen met vijf of zes nullen. Dat de kritiek vanuit de bovenste 
lagen van de partij vervolgens steeds zwakker werd, kon toch geen toeval zijn.1782 
 
VI.5.3.4  De Neuregelung van 1984 
 
De Flick-affaire had vele gevolgen, zowel op politiek als op juridisch terrein. De 
Bondsdag stelde in 1984 een enquêtecommissie in die moest onderzoeken of Flick 
ministers, topambtenaren, parlementariërs en partijen had omgekocht met het oog 
op het verkrijgen van belastingvoordeel. De meerderheid van de commissie vond 
daarvoor ‘keinen Anhaltspunkt’.1783 Omkoping stond ook centraal in de strafrechte-

                                                 
1780 Landfried 1990, p. 193, 207 en 215; Leyendecker 2000, p. 122. 
1781 Leyendecker 2000, p. 112-113. 
1782 Landfried 1990, p. 192-200. 
1783 Landfried 1990, p. 189 en 206. Misschien was deze uitkomst ook niet geheel verwonderlijk. Men zou 

immers kunnen volhouden dat in deze enquêtecommissie de partijen zichzelf moesten onderzoeken. 
Het waren immers afgevaardigden van de Bondsdag die het handelen van hun eigen partijen en partij-
prominenten onder de loep moesten nemen. Aanvankelijk waren alleen de Groenen, die niet bij de 
Flick-affaire betrokken waren, voorstander van het houden van een enquête. De SPD werd pas voor-
stander toen de partij in de loop van 1982 in de oppositie geraakte. De enquêtecommissie viel in nega-
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lijke procedure die was gestart tegen Flick-topman Von Brauchitsch, oud-minister 
van Economische Zaken Friderichs en diens opvolger Graf Lambsdorff. Zij werden 
in februari 1987 strafrechtelijk veroordeeld, echter niet wegens corruptie.1784 Vol-
gens het Landgericht Bonn bestonden er weliswaar zware verdenkingen dat de 
eerstgenoemde zich schuldig had gemaakt aan omkoping (Bestechung) en dat de 
laatstgenoemden zich hadden laten omkopen (Bestechlichkeit), doch die zware ver-
denkingen waren niet genoeg voor een strafrechtelijke veroordeling wegens de ge-
noemde delicten. Wel was er voldoende bewijs voor belastingontduiking en mede-
plichtigheid daaraan. Een veroordeling tot forse geldboetes volgde.1785 Ook CDU-
penningmeester Kiep liep tegen een strafrechtelijke veroordeling aan1786, terwijl een 
strafrechtelijk onderzoek naar het optreden van de zittende bondskanselier Kohl – 
hij zou meineed hebben gepleegd door tijdens een parlementaire enquête in Mainz 
te liegen over de SV en zijn bekendheid met de activiteiten van deze organisatie – 
uiteindelijk gestaakt werd.1787 

Misschien nog wel belangrijker was dat de Flick-affaire leidde tot een enorm ver-
trouwensverlies van de burgers in de politieke partijen. Reeds het zware vermoeden 
van verknoping van staat, bewindslieden, partijen, partijprominenten en een groot 
concern had een desastreus effect op het vertrouwen van de gewone Duitser in ‘de 
politiek’. Schertsend werd van de BRD gesproken als die gekaufte Republik1788 en 
berichten over omwegfinancieringen via organisaties als de SV en contant geld dat 
in bruine enveloppen aan politici werd overgebracht, leidden tot buitengewoon veel 
argwaan en cynisme.1789 De houding van partijen en politici droeg daar nog aanzien-
lijk aan bij, want erg boetvaardig toonden zij zich niet. Waar schendingen van het 
recht waren vastgesteld, stelden zij dat álle partijen toch zo gehandeld hadden en dat 
álle partijen toch giften hadden aangenomen. Bovendien werd er luid geklaagd dat 
men niet anders kon, omdat via de legale wegen niet voldoende geld kon worden 
binnengehaald om de politieke partijen draaiende te houden. Vooral de beperkte 
mogelijkheid om giften aan partijen van de belasting af te trekken werd gelaakt. Er 
was dan misschien wel sprake van onrechtmatig handelen, maar in dit geval ging het 

                                                 

tieve zin op door interne verdeeldheid: leden van de Groenen en de SPD beklaagden zich er menig-
maal over dat zij gehinderd werden door de coalitie van CDU/CSU en FDP. Deze laatste zouden bij-
voorbeeld alleen vóór bewijsbesluiten (met het oog op het verkrijgen van informatie) stemmen als zij 
veronderstelden dat hun eigen partijen daar geen schade van zouden ondervinden. Zie Landfried 
1990, p. 238-240. 

1784 LG Bonn 16 februari 1987, 27 F 7/83. 
1785 Landfried 1990, p. 206, 215 en 222; Prantl 2000, p. 496. Overigens had het Openbaar Ministerie te 

Bonn ruim 1.800 onderzoeken naar belastingontduiking lopen. Slechts in 8 (!) van deze gevallen volg-
de een aanklacht. Zie Leyendecker 2000, p. 134-135, alsmede Prantl 2000, p. 582 over de wanhoop bij 
het OM en de tegenwerking door de politiek. 

1786 Leyendecker 2000, p. 152-153. 
1787 Leyendecker 2000, p. 131. 
1788 Leyendecker 2000, p. 117. 
1789 Landfried 1990, p. 222-223. 
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om een Kavaliersdelikt dat even gebruikelijk als noodzakelijk was, zo betoogde 
men.1790 

Een deel van de politieke klasse vond het zelfs meer dan normaal om een amnes-
tiewet vast te stellen, op basis waarvan de deelnemers aan de illegale financierings-
praktijken van strafvervolging zouden worden gevrijwaard. Zover kwam het niet, 
omdat een dergelijke wet niet aan de bevolking én aan een groot deel van de eigen 
achterban uit te leggen was.1791 Wel werd op 4 maart 1982 door bondspresident 
Carstens (CDU) een commissie van deskundigen ingesteld, die voorstellen moest 
doen voor nieuwe partijfinancieringswetgeving. Haar advies verscheen op 18 april 
1983.1792 De voorstellen van de commissie voor een nieuw systeem van overheidssub-
sidiëring van politieke partijen en de daarop volgende wetgevende maatregelen zijn 
hiervoor reeds aan de orde geweest en hoeven dus niet herhaald te worden.1793 Wel 
kan nog opgemerkt worden dat de herintroductie1794 van het fiscale regime waarbij 
giften aan politieke partijen tot op grote hoogte aftrekbaar waren, volgens critici het 
probleem van de illegale partijfinanciering alleen daardoor bestreed, dat dergelijke 
praktijken voortaan overbodig waren: men kon nu immers gewoon geld aan de par-
tijen zelf doneren en men hoefde geen creatieve omwegen meer te bedenken om van 
het belastingvoordeel te profiteren.1795  

Belangrijker zijn de voorstellen die de commissie deed om de transparantie van 
de partijfinanciering te vergroten en de daarop volgende reactie van de wetgever. De 
commissie stelde voor om de Rechenschaftspflicht, die tot dan toe alleen voor inkom-
sten gold, uit te breiden. Voortaan zouden partijen ook over uitgaven en vermogen 
verantwoording af moeten leggen. Geldtransacties van parteinahe Stiftungen naar 
partijen zouden verboden moeten worden en niet-naleving van de regels zou tot 
sancties moeten leiden.1796 De grondwetgever reageerde allereerst met een wijziging 
van het Grundgesetz. Artikel 21 I vierde volzin GG bepaalde voortaan dat partijen 
niet alleen over de Herkunft, maar ook over de Verwendung van hun financiële midde-
len verantwoording af dienden te leggen, alsmede over hun Vermögen.1797  

Bij wet van 22 december 1983 werden vervolgens wijzigingen in het Parteienge-
setz doorgevoerd.1798 Ook hier werd bepaald dat partijen voortaan tevens over hun 

                                                 
1790 Landfried 1990, p. 224-229; Leyendecker 2000, p. 124-125. 
1791 Landfried 1990, p. 227-233; Leyendecker 2000, p. 101-102. In plaats van amnestie kwam er wel 

amnesie, want de getuigen en beklaagden in de diverse parlementaire en strafrechtelijke onderzoeken 
werden doorgaans geteisterd door hun slechte geheugen. Zij konden zich niets meer herinneren van 
de giften aan de SV en andere organisaties en wisten ook niets meer van Bargeldzahlungen. Het was 
ook allemaal zo lang geleden! Het voornemen om een amnestiewet vast te stellen had overigens bij de 
CDU tot tienduizenden opzeggingen van het lidmaatschap geleid. Zie Prantl 2000, p. 495. 

1792 Schwartmann 1995, p. 46-47. 
1793 Zie paragraaf VI.4.6. 
1794 Eerder was een dergelijk systeem immers in 1954 ingevoerd en in 1958 door het Bundesverfassungs-

gericht ongrondwettig verklaard. Zie paragraaf VI.4.2. 
1795 Landfried 1990, p. 242. 
1796 Weigelt 1988, p. 69-70. 
1797 Wet van 21 december 1983, BGBl. 1983 I, S. 1481. Zie ook Prantl 2000, p. 545. 
1798 BGBl. 1983 I, S. 1577. Zie ook BT-Drucksache 10/183, 10/684 en 10/702. 
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uitgaven en over hun vermogen verantwoording moesten afleggen (artikel 23 PartG 
(oud)). Net als de inkomsten, moesten nu ook de uitgaven en het vermogen gespeci-
ficeerd in de Rechenschaftsberichte worden weergegeven (artikel 24 PartG (oud)). Op 
grond van artikel 25 PartG (oud) was het partijen voortaan verboden giften aan te 
nemen van een aantal met name genoemde personen en organisaties. Hieronder vie-
len onder meer giften van politieke Stiftungen, giften van rechtspersonen die gemein-
nützige doelen dienden, giften van beroepsverenigingen die aan deze verenigingen 
gedaan waren om door te geleiden aan politieke partijen, anonieme giften van meer 
dan 1.000 DM1799 en giften die duidelijk met het oog op een bepaald economisch of 
politiek voordeel gedaan werden. Illegale giften dienden direct te worden afgedragen 
aan het presidium van de Bondsdag. De Publizitätspflicht1800 voor giften boven de 
20.000 DM bleef gehandhaafd (artikel 25 II PartG (oud)). De controle van de Re-
chenschaftsberichte door de president van de Bondsdag werd aangescherpt: voortaan 
mocht hij ook een inhoudelijke toets verrichten. De Rechenschaftsberichte zelf werden 
voortaan apart gepubliceerd als Bundestags-Drucksache (Kamerstuk) en moesten 
verplicht op de partijdagen aan de leden worden voorgelegd voor discussie. 

Belangrijk was ook dat de nieuwe wet sancties invoerde: partijen die in strijd met 
het Parteiengesetz giften hadden aangenomen werden gekort op hun Wahlkampfkos-
tenerstattung. Hetzelfde gold voor partijen die in strijd met de Publizitätspflicht giften 
boven de 20.000 DM niet openbaar hadden gemaakt. De korting bedroeg ingevolge 
artikel 23a PartG (oud) het tweevoudige van het illegaal aangenomen of niet open-
baar gemaakte bedrag.1801 Had een partij een gift van 25.000 DM niet openbaar 
gemaakt, dan bedroeg de korting dus 50.000 DM. Een niet onaanzienlijk bedrag1802, 
ware het niet dat het oorspronkelijke wetsvoorstel had geopperd de korting op maar 
liefst het tienvoudige van het illegale bedrag vast te stellen.1803 De mogelijk afschrik-
kende werking van de sanctie werd bovendien nog verder afgezwakt doordat in 
1988 een verandering in het Parteiengesetz werd doorgevoerd, op basis waarvan 
voortaan alleen giften boven de 40.000 DM openbaar gemaakt hoefden te wor-
den.1804 De wijzigingen van het Parteiengesetz in de jaren ’80 waren derhalve welis-
waar grotendeels als een verbetering te zien, doch waren zeker niet zaligmakend. 
 

                                                 
1799 Dan wel formeel niet-anonieme giften van meer dan 1.000 DM die eigenlijk toch anoniem zijn omdat 

de feitelijke gevers ‘erkennbar nur die Spende nicht genannter Dritter weiterleiten’. Giften van stro-
mannen dus. Overigens wilde het oorspronkelijk wetsvoorstel anonieme giften helemaal verbieden. 
Zie BT-Drucksache 10/183, S. 5. 

1800 Dat wil zeggen de verplichting om giften boven een bepaald bedrag openbaar te maken onder vermel-
ding van naam en adres van de gever. 

1801 Nam een partij verboden giften aan, dan moesten deze bovendien aan het presidium van de Bondsdag 
worden afgedragen. Het geld werd vervolgens aan goede doelen besteed. Vgl. Von Arnim 2002, p. 
1076. 

1802 Vgl. Landfried 1990, p. 243. 
1803 Zie BT-Drucksache 10/183, S. 4. Dit oorspronkelijke voorstel was conform het advies van de door 

bondspresident Carstens ingestelde deskundigencommissie. Zie Ipsen 2002, p. 1913. 
1804 Wet van 22 december 1988, BGBl. 1988 I, S. 2615. 
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VI.5.3.5  De jaren ’90 
 
In het reeds uitvoerig besproken Teilallgemeinfinanzierungsurteil van 9 april 1992 
heeft het Bundesverfassungsgericht de verhoging van de Publizitätsgrenze van 
20.000 naar 40.000 DM in strijd met het Transparenz-beginsel van artikel 21 I vierde 
volzin GG geoordeeld.1805 Volgens het Hof heeft de wetgever weliswaar een zekere 
beoordelingsvrijheid bij het vaststellen van deze grens en bij het beantwoorden van 
de vraag met welke bedragen, gelet op hun omvang, politieke invloed uitgeoefend 
kan worden, doch daarbij moet hij wel doel en strekking van artikel 21 I vierde vol-
zin GG in het oog houden. Genoemd artikel eist een zo volledig mogelijke Rechen-
schaftslegung en biedt geen steun aan de aanname dat de wetgever bij het inschatten 
van de mogelijkheden om door giften invloed op partijen uit te oefenen alleen naar 
de Gesamtpartei moet kijken. Integendeel, ook Landesverbände en lokale afdelingen 
moeten hierbij betrokken worden. Het Hof concludeert dat de wetswijziging van 
1988 de toets aan artikel 21 I vierde volzin GG niet kan doorstaan: “Durch eine 
Geldleistung oder geldwerte Zuwendung in einer Höhe von 20.000 DM kann auch 
unter heutigen Gegebenheiten wennschon nicht auf Bundes- oder Landesebene, so 
doch auf örtlicher und mitunter auch auf Kreisebene, ein nicht unerheblicher politi-
scher Einfluß ausgeübt werden.”1806 Artikel 25 II PartG was voortaan dus weer zo te 
verstaan, dat giften vanaf 20.000 DM met naam en toenaam van de gever openbaar 
gemaakt moesten worden.1807  

Bij het invoeren van het nieuwe systeem van Teilallgemeinfinanzierung heeft de 
wetgever vervolgens de oude Publizitätsgrenze in ere hersteld.1808 Ook werden nog 
enige andere wijzigingen in het hoofdstuk over Rechenschaftslegung doorgevoerd. 
Giften van natuurlijke personen en van rechtspersonen moesten voortaan apart 
worden opgevoerd. Bijdragen en giften van natuurlijk personen moesten op hun 
beurt worden onderverdeeld in bedragen tot 6.000 DM en bedragen van boven de 
6.000 DM. Dit hing samen met het feit dat op grond van het nieuwe subsidiesys-
teem de Duitse Staat op iedere verworven Mark een bedrag van 0,5 DM toelegde 
(het Zuwendungsanteil) en met het feit dat hierbij alleen Zuwendungen van natuurlijke 
personen tot een bedrag van 6.000 DM werden meegenomen, zoals hiervoor reeds 
is beschreven.1809 Verder werd het politieke partijen verboden giften aan te nemen 
van parlementsfracties1810 en werd duidelijk gemaakt dat partijen überhaupt geen 

                                                 
1805 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (318-326). Zie over dit arrest ook paragraaf VI.4.7. 
1806 E 85, 264 (323). 
1807 E 85, 264 (328). 
1808 Wet van 28 januari 1994, BGBl. 1994 I, S. 142. Zie ook BT-Drucksache 12/5774, S. 17. Zie voor het 

systeem van Teilallgemeinfinanzierung paragraaf VI.4.8. 
1809 Zie paragraaf VI.4.8.1. Zie ook BT-Drucksache 12/5774, S. 16. 
1810 Doel van dit verbod is onder meer te voorkomen dat voor fractieactiviteiten bedoelde overheidssubsi-

dies voor partijdoeleinden worden gebruikt. Tevens moet het verbod tegengaan dat giften die eigenlijk 
voor de politieke partij zijn bestemd, aan de fractie worden gedaan met het oogmerk dat deze giften 
aan de partij worden doorgeleid. Aldus zou de Rechenschaftspflicht van het Parteiengesetz kunnen 
worden ontdoken. Zie Morlok 2000, p. 764-765 en zie ook paragraaf VI.4.10. 
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giften aan mochten nemen van personen die duidelijk als stromannen handelden 
voor een anonieme derde. Al met al ging het dus om kleine aanpassingen. 
 
VI.5.3.6  Helmut Kohl, de CDU-Spendenaffäre en haar nasleep 
 
Eind 1999 werd Duitsland geconfronteerd met het grootste partijfinancierings-
schandaal van de twintigste eeuw, de CDU-Spendenaffäre, waarin de voormalige 
bondskanselier Helmut Kohl een belangrijke rol speelde. Net als bij de Flick-affaire 
het geval was, begon de CDU-Spendenaffäre met een toevalstreffer. Begin novem-
ber 1999 probeerden fiscaal rechercheurs en een officier van justitie een arrestatie-
bevel tegen de voormalige CDU-penningmeester Walther Leisler Kiep ten uitvoer 
te brengen. Deze Kiep was reeds enkele jaren voorwerp van een onderzoek naar 
belastingontduiking en had ook in de Flick-affaire een rol gespeeld. Nu zou hij in een 
smeergeldaffaire betrokken zijn geweest. In deze affaire zou de wapenhandelaar 
Schreiber in verband met de levering van drie dozijn Fuchs pantserwagens aan Sau-
di-Arabië smeergeld hebben betaald aan onder meer politici. Tot deze politici zou 
ook Kiep behoren, die 1 miljoen DM in contanten zou hebben ontvangen in Zwit-
serland. Als ambtenaren van politie zich bij het huis van Kiep melden, blijkt deze niet 
thuis te zijn. Na overleg met onder meer zijn advocaat meldt hij zich de volgende dag 
bij justitie. Daar bevestigt hij dat hij 1 miljoen DM heeft ontvangen. Maar, zo voegt 
hij er aan toe, dat geld was niet voor hem, maar voor de partij. Het geld zou op een 
fiduciaire rekening van de partij zijn gestort.1811 

Het probleem is echter dat noch partijvoorzitter Schäuble, noch algemeen secre-
taris Merkel iets van het miljoen terug kunnen vinden in de partijdocumenten en bij 
hun pogingen de zaak op te helderen stuiten op merkwaardige tegenstand van Hans 
Terlinden, een vertrouweling van Helmut Kohl. Op 11 november 1999 verrichten 
rechercheurs, in een poging bewijzen betreffende de miljoenengift te achterhalen, 
huiszoeking bij Horst Weyrauch, een aan de CDU verbonden belastingadviseur. De 
rechercheurs nemen documenten in beslag die betrekking hebben op een fiduciaire 
rekening en al gauw wordt duidelijk dat het geld inderdaad voor de partij bedoeld 
was, en niet voor Kiep persoonlijk. Echter, het miljoen van Kiep is nimmer in de 
Rechenschaftsberichte van de CDU vermeld. Dat kan de partij, gelet op de sanctiebe-
palingen van het Parteiengesetz, veel geld gaan kosten. Nu is dat op zichzelf al verve-
lend genoeg, maar de bij Weyrauch in beslag genomen documenten blijken nog 
meer voor de partij belastende informatie te bevatten. Uit de stukken blijkt dat de 
CDU over diverse geheime rekeningen beschikt. Net als bij de Flick-affaire het geval 
was, zijn er officiële rekeningen, onofficiële rekeningen en zwarte kassen, waarin 

                                                 
1811 Leyendecker 2000, p. 189-192. Bij een fiduciaire rekening (Treuhandkonto) wordt het geld beheerd 

door een financiële tussenpersoon, de Treuhand, en kan het alleen voor bepaalde, in de algemene 
voorwaarden opgenomen doelen worden opgenomen. Vgl. de derdenrekeningen die advocaten en 
notarissen voor hun cliënten aanhouden. 
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anonieme en gesplitste giften gestort zijn. Het geheel is onoverzichtelijk en verwar-
rend, en dat lijkt precies de bedoeling te zijn: er is bewust een labyrint gecreëerd.1812 

Als klap op de vuurpijl blijken zich tussen de in beslag genomen documenten ook 
geldtransferopdrachten te bevinden met daarop de afkorting ‘PV’. Bij de CDU staat 
die afkorting voor Parteivorsitzender. Partijvoorzitter dus. En dat was van 1973 tot 
1998 Helmut Kohl. Al snel wordt duidelijk dat het CDU-partijbureau niets van de 
rekeningen wist.1813 Slechts Kohl en enkele vertrouwelingen bleken van het bestaan 
ervan op de hoogte. Tegenover de verzamelde pers moet Kohl toegeven dat hij in het 
geheim geld heeft aangenomen. Naar eigen zeggen betreurt hij het als deze gang van 
zaken tot gebrekkige transparantie en controle en mogelijkerwijs schending van het 
Parteiengesetz heeft geleid. Maar, zo voegt de oud-bondskanselier eraan toe, hij deed 
het niet om zichzelf te verrijken: “Ich wollte meiner Partei dienen”.1814 Kohl geeft op 
16 december 1999 in het televisieprogramma Was nun, Herr Kohl? toe tussen 1993 en 
1998 tussen de 1,5 en 2 miljoen DM aan giften in contant geld ontvangen te hebben. 
Hij heeft de donateurs zijn woord gegeven om hun identiteit geheim te houden. Het 
gedoneerde geld zou gebruikt zijn voor de opbouw van de CDU in voormalig Oost-
Duitsland. Ook als het partijpresidium hem ruim een week na zijn televisieoptreden 
vraagt de namen bekend te maken, weigert de oud-kanselier en beroept zich op zijn 
erewoord. Dat doet hij tot op de dag van vandaag.1815 Aldus stelt Kohl, zoals in de 
literatuur treffend is opgemerkt, zijn erewoord boven wet en constitutie, boven het 
Parteiengesetz en boven artikel 21 van de Duitse Grondwet.1816 Deze handelswijze 
kon in elk geval niet voorkomen dat de CDU op basis van artikel 23a PartG (oud) 
door bondsdagpresident Thierse (SPD) voor rond de 4,3 miljoen DM gekort werd 
op haar subsidie.1817 
 
De CDU-Spendenaffäre is in de literatuur wel beschreven als een hydra. Op het 
moment dat één kop van het monster is afgeslagen, duiken prompt twee nieuwe 
koppen op.1818 En zo was het ook. De CDU had eind 1999 net op tijd een vernieuwd 

                                                 
1812 Leyendecker 2000, p. 192-197. Prantl 2000, p. 496 merkt hierover op dat het Systeem Kohl op z’n 

eigen wijze heeft gereageerd op de aanscherping van de regels voor giften aan partijen na de Flick-
affaire: niet door zich trouw aan de wet te houden, doch met verfijndere methoden om giften te ver-
donkeremanen en met aanhoudende gewetenloosheid. 

1813 Met als gevolg dat van de Rechenschaftsberichte van de partij van de afgelopen jaren niets meer bleek te 
kloppen. 

1814 Leyendecker 2000, p. 199. 
1815 Leyendecker 2000, p. 206 en 213; Prantl 2000, p. 499-500; Cordes 2003, p. 60; Lösche 2006, p. 46. 

En ook de donateurs zelf hebben hun identiteit geheim gehouden. Zie ook BT-Plenarprot. 14/88, S. 
8198. 

1816 Leyendecker 2000, p. 242-243; Prantl 2000, p. 507; Masing 2001, p. 2356; Janssen 2002, p. 118. 
1817 Besluit van de president van de Bondsdag van 19 juli 2000, te vinden op http://www.bundestag.de/ 

aktuell/ presse/2000/pz_000719.html. De president stelde vast dat de CDU voor rond de 2 miljoen 
DM aan giften had aangenomen van anonieme personen of van personen die als stroman voor onbe-
kende derden fungeerden, hetgeen op grond van artikel 25 I nr. 5 PartG (oud; zie thans artikel 25 II nr. 
6 PartG) verboden was. De sanctie betrof het tweevoudige van het genoemde bedrag. 

1818 “Das System Kohl erwies sich als Hydra – immer wenn man einem Verdacht nachging, wuchsen zwei 
noch schlimmere Befürchtungen nach.” Zie Prantl 2000, p. 490. 
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Rechenschaftsbericht over 1998 ingeleverd en leek daarmee de zaken weer enigszins 
op orde te hebben, toen de affaire zich als een olievlek uitbreidde. Partijvoorzitter 
Schäuble gaf op 10 januari 2000 op televisie toe een gift van 100.000 DM in contan-
ten van wapenhandelaar Schreiber te hebben ontvangen, dezelfde Schreiber die bij 
de omstreden levering van pantserwagens aan Saudi-Arabië betrokken was. Eerder 
had Schäuble in de Bondsdag nog met klem ontkend geld te hebben aangenomen. 
De gift is weliswaar doorgeleid aan de partij – ook hier is dus geen sprake van zelf-
verrijking – doch niet in het Rechenschaftsbericht openbaar gemaakt. Zij is anoniem in 
de categorie ‘overige inkomsten’ opgenomen. Wederom is er dus sprake van een 
schending van het Parteiengesetz.1819 

Maar de affaire rondom Schäuble verbleekt bij de affaire die kort daarop bij de af-
deling Hessen van de CDU de kop opsteekt. Reeds in november en december 1999 
deden – onder meer in het tijdschrift Der Spiegel – verhalen de ronde over dubieuze 
legaten van onbekenden aan de CDU-Hessen, doch pas op 14 januari 2000 blijkt wat 
er daadwerkelijk aan de hand is. Op die dag houdt de minister-president van Hessen, 
de CDU’er Roland Koch, een persconferentie waarin hij bekendmaakt dat de CDU-
Hessen jarenlang heeft beschikt over een zwarte kas in het buitenland. Naast de 
zwarte kas van Helmut Kohl blijkt er dus nog een tweede zwarte kas bij de CDU te 
zijn. De zwarte kas van de CDU-Hessen blijkt te zijn gecreëerd in 1983, vlak voor de 
inwerkingtreding van het aangescherpte Parteiengesetz, dat partijen voor het eerst 
verplichtte ook openbaarheid van zaken te geven voor wat betreft het partijvermo-
gen. Om deze verplichting te ontduiken en een deel van het omvangrijke vermogen 
van de afdeling verborgen te houden, werd een ‘schat’ van maar liefst 20,8 miljoen 
DM via Luxemburg naar Zwitserland doorgesluisd. In 1993 werd Zwitserland ver-
ruild voor Liechtenstein. Daar werd een Tarnfirme met de naam Zaunkönig1820 opge-
richt. Het geld werd vervolgens tussen 1985 en 1999 meestal in contanten opgeno-
men en gebruikt voor onder meer verkiezingscampagnes.1821 Aanvankelijk werden 
de inkomsten geboekt onder de noemer ‘overige inkomsten’, doch later werd in strijd 
met de waarheid in de boeken opgenomen dat het ging om legaten van geëmigreerde 
joodse Duitsers, overlevenden van de Holocaust, die via Liechtenstein grote sommen 
geld aan de afdeling Hessen hadden gelegateerd. De verzonnen ‘joodse connectie’ 
maakte de zaak natuurlijk extra pijnlijk.1822 Voormalig minister van Binnenlandse 
Zaken Manfred Kanther en de voormalige Landesschatzmeister Casimir Prinz zu 
Sayn-Wittgenstein namen de verantwoordelijkheid voor de affaire op zich.1823 

Onduidelijk was waar de 20,8 miljoen DM oorspronkelijk vandaan kwamen. 
Binnen de CDU werd van sommige kanten hardop gefluisterd dat op z’n minst een 

                                                 
1819 Leyendecker 2000, p. 204, 217-218 en 230-231. 
1820 Een Zaunkönig of winterkoninkje is een klein, ietwat gedrongen vogeltje.  
1821 Leyendecker 2000, p. 220-221; Augstein 2001, p. 383; Janssen 2002, p. 119; Ransiek 2007, p. 1727. 

Zie ook BVerfG 17 juni 2004, E 111, 54 (62). 
1822 Leyendecker 2000, p. 198, 214-215 en 220-222; Prantl 2000, p. 532; E 111, 54 (62); BT-Drucksache 

14/9300, S. 28. 
1823 Augstein 2001, p. 383. 
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aanzienlijk deel van het geld afkomstig zou kunnen zijn uit de verdwenen kas van de 
lang geleden opgedoekte Staatsbürgerliche Vereinigung 1954. Dat wordt door de 
CDU-Hessen zelf echter met klem ontkend, kan niet bewezen worden, en voorzo-
ver er al sprake zou zijn van een strafbaar feit, is dit verjaard.1824 Niettemin is sprake 
van een ernstige situatie. Als gevolg van het niet vermelden van de 20,8 miljoen DM 
zijn alle Rechenschaftsberichte van de CDU sinds 1983 onjuist. Bondsdagpresident 
Thierse ging dan ook over tot het opleggen van sancties. Daarbij maakte hij geen ge-
bruik van de sanctiebepaling van artikel 23a PartG (oud)1825, doch volgde een andere 
redenering. Thierse besloot zich uitsluitend op het Rechenschaftsbericht over 1998 te 
richten. Dat was op 30 december 1999 – net op tijd – in gecorrigeerde versie bij hem 
ingeleverd, maar niettemin inhoudelijk onjuist omdat daarin geen melding werd 
gemaakt van de ca. 18 miljoen DM die van de oorspronkelijke 20,8 miljoen nog over 
waren. Nu het Rechenschaftsbericht inhoudelijk onjuist was, stelde de Bondsdagpresi-
dent zich op het standpunt dat géén Rechenschaftsbericht zoals bedoeld door het 
Parteiengesetz was ingezonden, met als gevolg dat het Zuwendungsanteil – het op de 
ledenbijdragen en Kleinspenden gebaseerde deel van de subsidie – kwam te vervallen. 
De CDU moest 41,3 miljoen DM terugbetalen, aldus een besluit van de bondsdag-
president van 15 februari 2000.1826 Dit besluit is door de CDU aangevochten in een 
procedure die hierna nog uitgebreid besproken zal worden. 
 
Ondertussen had de Bondsdag reeds op 2 december 1999 een parlementaire enquê-
tecommissie ingesteld die de CDU-Spendenaffäre tot op de bodem uit moest zoe-
ken. De commissie bestond uit vijf leden van de SPD, drie van CDU/CSU, één van 
de Groenen, één van de FDP en één van de PDS. Zij had niet alleen tot taak de reeds 
genoemde onderdelen van de affaire te onderzoeken, maar ook een reeks andere 
‘koppen van de hydra’.1827 Op 18 februari 2000 werd de taak van de commissie nog 

                                                 
1824 Der Spiegel 37/2000, p. 28-29. 
1825 Naar ik vermoed omdat dat artikel destijds alleen betrekking had op in strijd met de wet aangenomen 

of niet openbaar gemaakte giften. Hier ging het echter vooral om niet openbaar gemaakte vermogensbe-
standdelen. Vgl. Ipsen 2002, p. 1913. 

1826 Leyendecker 2000, p. 232; Prantl 2000, p. 551; Huber 2000, p. 745-746; E 111, 54 (62). 
1827 Om enkele voorbeelden te noemen: 
 – een gift van bijna 5 miljoen DM van vastgoedhandelaar Ehlerding. Deze gift zou mogelijkerwijs in 

verband staan met de verkoop van duizenden woningen van spoorwegarbeiders aan een consortium 
waarin ook Ehlerdings concern deelnam. De woningtransactie was extra verdacht, omdat het bod van 
een concurrent van Ehlerding veel hoger was en de belangen van de huurders beter waarborgde. Bo-
vendien bleken alle documenten betreffende de transactie vernietigd te zijn. 

 – de zogenaamde Leuna-Affäre, waarin het ging om de verkoop van een aardolieraffinaderij te Leuna 
en een reeks Minol-tankstations in de voormalige DDR. Hoewel het voorstel van BP tot modernise-
ring van de raffinaderij beter leek, werden raffinaderij en tankstations uiteindelijk aan het Franse olie-
concern Elf verkocht. Elf zou mogelijk steekpenningen ter waarde van vele miljoenen DM aan Kohl 
en de CDU hebben betaald. 

 – de mogelijke betaling van smeergeld aan ambtsdragers door de reeds genoemde wapenhandelaar 
Schreiber in verband met de verkoop van Airbus-toestellen aan Thaise en Canadese luchtvaartmaat-
schappijen en helikopters aan de Canadese kustwacht. 
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enigszins uitgebreid. Was de onderzoeksopdracht voorheen vooral gericht op onre-
gelmatigheden en corruptie bij CDU en ook bij FDP, nu kreeg de commissie heel in 
het algemeen de opdracht om op te helderen in hoeverre politieke partijen hun wet-
telijke en grondwettelijke verplichting tot öffentliche Rechenschaftslegung hadden 
geschonden en waar de niet in de Rechenschaftsberichte opgenomen inkomsten en 
vermogensbestanddelen vandaan kwamen, voor welke doelen ze werden ingezet en 
waar zij gebleven waren.1828 Dat betekende dus dat de commissie ook bevoegd was 
mogelijke onregelmatigheden bij andere politieke partijen te onderzoeken. Bijvoor-
beeld vermeende onregelmatigheden bij de SPD. Want ook bij deze partij leken 
bepaalde zaken niet helemaal gegaan te zijn zoals dat had gemoeten. Zo hadden 
SPD-leden van de landsregering van Nordrhein-Westfalen op kosten van de West-
deutsche Landesbank privé reizen en reizen naar partijbijeenkomsten mogen ma-
ken. Deze onregelmatigheden waren aanvankelijk evenwel aanmerkelijk kleinschali-
ger dan het grote CDU-schandaal met zijn vele facetten.1829 

Echter, tijdens de zittingsperiode van de enquêtecommissie kwamen er steeds 
meer berichten over verdachte financiële transacties bij de SPD.1830 En de CDU-
minderheid binnen de commissie bleek maar al te bereid om die mogelijke misstanden 
te onderzoeken. Toen de CDU-leden onder meer de Spendensammelpraxis van de SPD 
onder haar penningmeester Alfred Nau1831 en een gift van meer dan 100.000 DM van 
de toenmalige SPD-minister van Justitie aan haar eigen Kreisverband Tübingen onder 
de loep wilden nemen, werd het de vijf SPD-leden allemaal te gortig. Op 15 november 
2001 besloot de commissie daarom – op voorstel van de SPD en tot grote woede 
van de CDU-minderheid – de getuigenverhoren te beëindigen en een begin te ma-
ken met het opstellen van het verslag.1832 Dit besluit bleek echter al gauw onhoud-
baar, want begin 2002 kreeg de SPD te maken met de zogenaamde Kölner Spen-
denaffäre, ook wel bekend onder de naam Müllaffäre. 

Wat was er gebeurd? In 1994 was in Keulen een nieuwe vuilverbrandingsinstal-
latie gebouwd, die in 1998 in gebruik was genomen. De aan de bouw van de installa-
tie deelnemende partijen, onder andere het bouwbedrijf Steinmüller en de vuilnis-
ondernemer Hellmut Trienekens, waren er in een anonieme aangifte van beschul-

                                                 

 – giften van chocoladefabrikant Ferrero aan de afdeling Hessen van de CDU. Ferrero zou gedurende 
een periode van zo’n 20 jaar een bedrag van rond de 1 miljoen DM in contanten hebben geschonken. 
Zwart welteverstaan. De president van de Bondsdag legde de CDU hiervoor in 2004 een sanctie van 
een half miljoen euro op. 
Zie onder meer Der Spiegel 26/2000, p. 54; Leyendecker 2000, p. 158-159 en p. 179-186; Prantl 2000, 
p. 512 en 572-573; Augstein 2001, p. 376-377 en 381; Von Arnim 2002, p. 1067-1068; BT-
Drucksache 14/9300, S. 25-26; http://www.bundestag.de/aktuell/presse/2004/pz_041222.html. 

1828 BT-Drucksache 14/2686; BT-Plenarprot. 14/88, S. 8193-8202. 
1829 Prantl 2000, p. 592-593; Janssen 2002, p. 119-120. Zie ook de uitlatingen van CDU-afgevaardigde 

Friedrich tijdens een debat in de Bondsdag op 18 februari 2000 (BT-Plenarprot. 14/88, S. 8194). Tij-
dens de nogal rumoerige vergadering riep deze in de richting van de woordvoerster van de SPD: 
“WestLB, Frau Kollegin! (…) Wir haben den Koffer un Sie die Bank!”. 

1830 Zie voor een overzicht onder meer BVerfG 8 april 2002, E 105, 197 (197-201). 
1831 Hiervoor reeds genoemd in paragraaf VI.5.3.2. 
1832 E 105, 197 (205-209). Zie ook Burkens/Van Schagen 2004, p. 139. 
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digd dat zij vele miljoenen naar Zwitserland hadden doorgesluisd en van daaruit 
smeergeld hadden betaald aan Keulse ambtenaren en politici. In het Land Nor-
drhein-Westfalen was namelijk sprake van een ware Müllkrieg. In de jaren ’90 werden 
daar vele vuilverbrandingsinstallaties geprivatiseerd en Trienekens en zijn directe con-
current Rethman vochten een bittere oorlog uit om wie de installaties zou mogen 
overnemen. Het Openbaar Ministerie besloot in 2001 een onderzoek te openen we-
gens omkoping en belastingontduiking en verrichtte op verschillende plaatsen huis-
zoeking. Op dat moment begaven klaarblijkelijk de zenuwen van de Keulse SPD-
fractievoorzitter Norbert Rüther het. In maart 2002 biechtte hij tegenover partijgeno-
ten op dat hij tussen 1994 en 1999 voor meer dan 0,5 miljoen DM aan giften had aan-
genomen. De giften waren afkomstig uit de vuilnisbranche, onder meer van Steinmül-
ler en Trienekens.1833 Deze werden door penningmeester Biciste opgesplitst in kleine-
re giften, zodat sprake was van meerdere giften van minder dan 20.000 DM. Vervol-
gens werden aan partijgenoten en partijvrienden kwitanties uitgereikt, waarbij net 
gedaan werd alsof deze personen de gulle gevers waren geweest. Zij werden dan ook 
als gevers in de boeken vermeld.1834 Aldus werd duidelijk in strijd met het Parteienge-
setz gehandeld. Dat bepaalde immers dat verschillende kleinere giften van dezelfde 
gever voor de wet als één gift golden.1835 En die gift moest met naam en toenaam van 
de echter gever openbaar gemaakt worden zodra zij de 20.000 DM oversteeg. 
 Na zijn partijgenoten over de gang van zaken te hebben geïnformeerd, meldde 
Rüther zich bij het Openbaar Ministerie. Twee op het eerste gezicht zelfstandige 
zaken – corruptie bij de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie aan de ene kant en 
het splitsen en niet correct openbaar maken van giften aan de andere kant – werden 
al gauw tot één affaire verknoopt. De strafrechtelijke procedures die volgden tegen 
Trienekens, Rüther en andere bij het schandaal betrokken personen blijven hier 
verder onbesproken. Sommige van deze procedures lopen nog steeds. Wel vermel-
denswaard is de sanctie die bondsdagpresident Wolfgang Thierse in verband met de 
Kölner Spendenaffäre aan de SPD heeft opgelegd. De president, zelf lid van de SPD, 
stelde vast dat een bedrag van 482.110 DM niet in de Rechenschaftsberichte was ver-
antwoord. Daarom verloor de SPD op grond van artikel 23a PartG (oud) het twee-
voudige van het niet openbaar gemaakte bedrag. Dat kwam neer op een bedrag van 
964.220 DM oftewel bijna 493.000 euro.1836 De SPD ging tegen dit besluit niet in 
beroep. 
 Dat deed zij wel toen het om een andere sanctie ging. Tussen 1999 en 2006 
speelde namelijk nog een andere SPD-Spendenaffäre. De ondernemer Clees had in 
1999 een gift van 500.000 DM aan de SPD-Wuppertal gedaan, maar deze gift was 

                                                 
1833 Trienekens was zelf overigens lid van de CDU. Zijn giften gingen zowel naar deze partij, als naar de 

SPD. Landschaftspflege, noemde de ondernemer dat. Zie ‘Der Mann, der Müll, die Korruption’, Die 
Zeit 17 februari 2005. 

1834 ‘Der Abfall der Genossen’, Die Zeit 12/2002. Zie over deze affaire ook ‘Köln, wie es stinkt und kracht’, 
Die Zeit 13 mei 2004 en ‘Der Mann, der Müll, die Korruption’, Die Zeit 17 februari 2005. 

1835 Vgl. Seifert 1975, p. 323. 
1836 Zie o.a. Der Spiegel 23/2002, p. 17 en het persbericht van de Bondsdag van 30 mei 2002, te vinden op 

http://www.bundestag.de/aktuell/presse/2002/pz_0205305.html.  
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als gevolg van manipulaties van hemzelf en een partijfunctionaris op papier omge-
smeed tot giften van particulieren en firma’s die helemaal niets met het geld te maken 
hadden. De gift was bedoeld om de toekomst van een bouwproject zeker te stellen. 
Daarmee was zij aan te merken als een de facto anonieme gift die bovendien duidelijk 
met het oog op een bepaald economisch voordeel gedaan werd en dus illegaal was 
volgens artikel 25 I nr. 5 en 6 PartG (oud). De SPD verloor daardoor het drievoudige 
aan subsidie (afdracht gift + sanctie van tweemaal 500.000 DM). Bondsdagpresident 
Thierse legde de partij in januari 2004 een betalingsverplichting van ruim € 768.000 
op wegens het aannemen van illegale giften.1837 De rechtmatigheid van de sanctie 
werd in juli 2006 bevestigd door het Bundesverwaltungsgericht.1838  
 
We keren terug naar de parlementaire enquête. De enquêtecommissie had dus be-
sloten ‘auf Grund der besonderen Ereignisse in Köln’ de getuigenverhoren te hero-
penen, doch alleen voor wat betreft de Keulse kwestie. De CDU, die al kort na de 
sluiting van 15 november 2001 een Organklage bij het Bundesverfassungsgericht 
aanhangig had gemaakt, nam daar geen genoegen mee en zette haar zaak door. Op 8 
april 2002 deed het Hof uitspraak en stelde de CDU en de CDU-leden van de com-
missie gedeeltelijk in het gelijk1839, waarna de commissie haar werk kort hervatte en 
uiteindelijk op 13 juni 2002 een rapport van 944 pagina’s publiceerde. Van het rap-
port maakte een Abweichender Bericht van de CDU-leden van bijna 70 pagina’s deel 
uit. Deze afwijkende mening was langer dan de Bewertung van de enquêtecommissie 
als geheel, hetgeen wel aangeeft dat de eenheid binnen dit gezelschap ver te zoeken 
was.1840 Dat hoeft ook niet te verbazen. In wezen waren de werkzaamheden van de 
commissie een voortzetting van de politieke strijd tussen de partijen met andere 
middelen.1841 De SPD-leden wensten de enquête te beëindigen toen de mogelijke 
onregelmatigheden binnen de eigen partij te prominent in beeld kwamen en de 
CDU-leden voerden – tot grote ergernis van de overige leden van de commissie – 
uitgebreid vooroverleg met de door de commissie te horen oud-kanselier Helmut 
Kohl.1842 Bovendien stelden zij zich tijdens de enquête eerder op als verdedigers van 
de kanselier dan als kritische ondervragers.1843 En de kanselier zelf beriep zich we-
derom op zijn erewoord. Ook was er kritiek op commissievoorzitter Neumann 
(SPD), die volgens sommigen te slap was en bovendien een faux pas had gemaakt 
door, nog voordat oud-kanselier Kohl gehoord was, op de televisie te verklaren dat 

                                                 
1837 Zie http://www.bundestag.de/aktuell/presse/2004/pz_040127.html. 
1838 Zie BVerwG 26 juli 2006, www.bundesverwaltungsgericht.de. 
1839 BVerfG 8 april 2002, E 105, 197. 
1840 BT-Drucksache 14/9300. 
1841 Vgl. reeds Landfried 1990, p. 238 naar aanleiding van de Flick-enquêtecommissie, die met dezelfde 

verdeeldheid kampte (voornamelijk ten nadele van de Groenen, die als enige in de Bondsdag verte-
genwoordigde partij niet bij de affaire betrokken waren). Zie voor de CDU-Spendenaffäre Prantl 
2000, p. 559. 

1842 Leyendecker 2000, p. 243; Prantl 2000, p. 536 en 562-563. 
1843 Zie Augstein 2001, p. 377: “Anders als beim Theater üblich, hat ein Teil der Schauspieler den Part der 

Buhrufer übergenommen: die Abgeordneten der Union.” 
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persoonlijke omkoopbaarheid bij Kohl kon worden uitgesloten.1844 Kortom, een 
enquêtecommissie gevormd door vertegenwoordigers van politieke partijen lijkt 
geen goed middel om de dubieuze Spendenpraxis van diezelfde partijen te onderzoe-
ken.1845 
 
Tegen Helmut Kohl liep sinds januari 2000 ook nog een strafrechtelijk onderzoek 
wegens het delict Untreue, ontrouw ten nadele van zijn partij, waarbij het nadeel 
volgens het Openbaar Ministerie voornamelijk zou bestaan in de sancties die op 
basis van het Parteiengesetz aan de CDU konden worden opgelegd. De oud-
kanselier kon echter tegen betaling van een transactiebedrag van 300.000 DM straf-
vervolging afkopen. De deal tussen Openbaar Ministerie en Kohl werd op 28 fe-
bruari 2001 door het Landgericht Bonn goedgekeurd.1846 Daarbij liet het Landge-
richt – naast juridisch-technische argumenten – onder meer meewegen de grote 
verdiensten van Kohl op nationaal en Europees niveau, het feit dat van persoonlijke 
verrijking geen sprake was geweest en het feit dat Kohl zelf een grote giften-
inzamelingsactie was gestart om het financiële nadeel dat de CDU door zijn toedoen 
had geleden goed te maken. Hij slaagde erin om van verschillende donateurs in totaal 
8 miljoen DM bij elkaar te verzamelen en doneerde zelf een bedrag van 700.000 
DM uit zijn persoonlijk vermogen. Onder de gevers bevond zich onder meer media-
ondernemer Leo Kirch en opvallend was dat ditmaal geen enkele gever anoniem 
wenste te blijven.1847 Enkele andere betrokkenen in de CDU-Spendenaffäre (Kiep, 
Weyrauch, Kanther, Wittgenstein) moesten zich wel voor de strafrechter verant-
woorden.1848 
  
VI.5.3.7  De Neuregelung van 2002 
 
De CDU-Spendenaffäre en de soortgelijke kwesties bij de SPD leidden niet alleen 
tot een nog grotere Parteienverdrossenheit onder de bevolking1849, maar ook tot een 
aanscherping van de regels in het Parteiengesetz. Na een advies van een commissie 

                                                 
1844 Augstein 2001, p. 375. 
1845 Vgl. Von Arnim 2002, p. 1066, die de resultaten van het werk van de commissie kwalificeert als dürftig 

(schamel, armoedig). 
1846 LG Bonn 28 februari 2001, NJW 2001, p. 1736-1739. Kritiek op de goedkeuring vindt men bij Augs-

tein 2001, p. 385. 
1847 Leyendecker 2000, p. 233-236. 
1848 Kanther en Weyrauch werden aanvankelijk veroordeeld wegens Untreue, doch deze veroordeling 

werd in 2006 door het Bundesgerichtshof ten dele opgeheven en de zaak werd terugverwezen. Zie 
BGH 18 oktober 2006, NJW 2006, p. 1760-1767 waarover Ransiek 2007, p. 1727-1730. De beide 
heren zijn op 27 september 2007 opnieuw wegens Untreue veroordeeld, ditmaal tot geldboetes van 
respectievelijk € 54.000 en € 45.000. Daarmee is de zaak afgedaan. Het proces tegen Wittgenstein 
werd om gezondheidsredenen stopgezet en zal waarschijnlijk niet worden voortgezet (Wittgenstein is 
van januari 1917 en dus hoogbejaard). Over de voortgang van de processen tegen Kiep (ook reeds de 
tachtig gepasseerd) is mij niets bekend. 

1849 Vgl. Prantl 2000, p. 517. 
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van onafhankelijke deskundigen1850, kwam een nieuwe wet op 28 juni 2002 ge-
reed.1851 Deze wet was in een recordtempo door de Bondsdag gejaagd. Een wets-
ontwerp van SPD, CDU/CSU, Groenen en FDP was op 16 april 2002 ingediend en 
reeds drie dagen later aangenomen. Alleen de PDS stemde tegen het voorstel.1852 De 
nieuwe regels zijn gedeeltelijk per 1 juni 2002 en gedeeltelijk – voor zover zij de Re-
chenschaftslegung betroffen – per 1 januari 2003 in werking getreden. Zij zullen hier-
onder besproken worden. Om een goed overzicht van het geldende recht te krijgen 
zullen hierbij ook de vóór de wetswijziging van 2002 geldende regels worden meege-
nomen. Met deze bespreking is het beeld van de Duitse regelgeving betreffende giften 
compleet.1853 
 
Uitbreiding Spendenannahmeverbote 
 
Een van de veranderingen in het Parteiengesetz betrof een aanscherping van artikel 
25 PartG. Op grond van dit artikel zijn partijen in beginsel bevoegd giften aan te 
nemen, waarbij het begrip ‘gift’ in artikel 27 I PartG wordt gedefinieerd. Giften zijn 
boven de Mitgliedsbeiträge en Mandatsträgerbeiträge uitgaande betalingen. Daaronder 
vallen ook Sonderumlagen en inkomsten uit inzamelingsacties, alsmede ‘geldwerte 
Zuwendungen aller Art, sofern sie nicht üblicherweise unentgeltlich von Mitglie-
dern außerhalb eines Geschäftsbetriebes zur Verfügung gestellt werden’. De defini-
tie van ‘gift’ is dus zeer ruim: in principe zijn alle op geld waardeerbare bijdragen 
gedekt. Van belang is wel dat de politieke partij wezenlijke invloed op de besteding 
van die toelage heeft. Een campagne van een uitgever voor het boek van een belang-
rijke kandidaat bij de Bondsdagverkiezingen levert die kandidaat en zijn partij 
weliswaar profijt op, doch valt niet onder het begrip Spende.1854 
 De bevoegdheid om giften aan te nemen geldt ongeacht de hoogte van de gift. De 
wetgever heeft er bewust voor gekozen de bedragen die politieke partijen van bur-
gers en bedrijven mogen aannemen niet te begrenzen.1855 Ook een algemeen verbod 
om giften van rechtspersonen te accepteren was geen optie1856, terwijl een algemeen 
verbod om überhaupt giften aan te nemen in een gezaghebbend Grundgesetz-

                                                 
1850 Dat de leden van de commissie daadwerkelijk ‘onafhankelijk’ en ‘deskundig’ waren, was een standpunt 

dat zeker niet door iedereen werd gedeeld. Von Arnim 2002, p. 1066 spreekt schamper van een Kom-
mission nicht-unabhängiger Nicht-Sachverständiger. 

1851 BGBl. 2002 I, S. 2268. 
1852 Ipsen 2002, p. 1909. 
1853 Het Parteiengesetz is weliswaar na 2002 nog eenmaal gewijzigd (Wet van 22 december 2004, BGBl. 

2004 I, S. 3673), doch deze wijzigingen waren voor het grootste gedeelte van ondergeschikte beteke-
nis.  

1854 Morlok 2000, p. 763-765. 
1855 BT-Drucksache 14/8778, S. 16: “Inhaltlich bleibt es bei dem Grundsatz, dass Parteien Spenden in 

unbegrenzter Höhe annehmen können.” Hiermee weinig gelukkig is Von Arnim 2002, p. 1067-1068. 
Zie ook Prantl 2000, p. 549. 

1856 Von Arnim 2002, p. 1068-1069. 
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Kommentar ongrondwettig wordt geacht.1857 De risico’s die giften met zich mee-
brengen moeten in principe door het openbaarheidsgebod van artikel 21 I vierde 
volzin GG en de relevante bepalingen van het Parteiengesetz worden tegengegaan. 
Wel zijn van de bevoegdheid om giften aan te nemen bepaalde soorten giften uitge-
zonderd, de zogenaamde Spendenannahmeverbote:  
 
a. Giften in contant geld van meer dan 1.000 euro (artikel 25 I tweede volzin 

PartG). Vanwege de grote populariteit van koffers vol met bankbiljetten in zowel 
de Flick-affaire als de CDU-Spendenaffäre, behoeft het niet te verbazen dat de 
Neuregelung van 2002 giften in contant geld boven de Bagatellgrenze van € 1.000 
verbood.1858 Ondanks het feit dat hier sprake is van een echt verbod, staat op het 
niet-naleven ervan geen sanctie (zie hierna). De literatuur spreekt teleurgesteld 
van een onbevredigende vorm van soft law.1859 

 
b. Giften van publiekrechtelijke lichamen, van parlementsfracties en groepen1860, 

alsmede van fracties en groepen in kommunale Vertretungen (artikel 25 II nr. 1 
PartG). Het verbod om giften van parlementsfracties aan te nemen bestond al 
sinds 1994, de overige verboden zijn in 2002 toegevoegd. Reden om ook het lo-
kale niveau bij het Spendenannahmeverbot te betrekken was het feit dat ook daar 
geldstromen tussen fracties en politieke partijen ontdekt waren, waarbij publiek 
geld in de partijkas was verdwenen.1861 

 
c. Giften van politieke Stiftungen en van andere rechtspersonen die op grond van 

hun statuten en daadwerkelijke activiteiten uitsluitend en onmiddellijk doelen 
van algemeen nut, charitatieve of kerkelijke doelen dienen (artikel 25 II nr. 2 
PartG). Deze bepaling was ingevoerd met de Neuregelung van 1984.1862 Zij is in 
2002 niet gewijzigd. 

 
d. Giften buiten het geldingsbereik van het Parteiengesetz (artikel 25 II nr. 3 

PartG). Hier gaat het in wezen om giften vanuit het buitenland. Op het verbod 
worden direct diverse uitzonderingen gemaakt, namelijk voor: 

 

                                                 
1857 Kunig 2001, nr. 61: “Dieses verfassungsrechtliche Bild hindert den Gesetzgeber nicht, bestimmte 

Arten von Spenden zu verbieten, wobei ein generelles Spendenverbot zu weitgehend in die Betäti-
gungsfreiheit der Parteien eingriffe.” 

1858 BT-Drucksache 14/8778, S. 16. De term Bagatellgrenze is overigens van de wetgever zelf. 
1859 Ipsen 2002, p. 1914-1915. Vgl. Von Arnim 2002, p. 1069; Battis & Kersten 2003, p. 660. 
1860 Hieronder vallen zowel fracties en groeperingen in de Bondsdag als fracties en groeperingen in de 

Landdagen. In de Bondsdag is voor de vorming van een fractie (Fraktion) een minimum aantal leden 
vereist, te weten 5% van het aantal leden van de Bondsdag. Wanneer afgevaardigden van een bepaalde 
partij deze 5%-drempel niet halen, kunnen zij zich aaneensluiten in een groep (Gruppe). Zie verder 
Pötzsch 2003, p. 55. 

1861 BT-Drucksache 14/8778, S. 16. 
1862 Zie paragraaf VI.5.3.4. 
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 – giften uit het vermogen van Duitse burgers, van burgers van de Europese 
Unie of van ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen toebe-
hoort aan dergelijke burgers of waarvan het hoofdkantoor in een EU-lidstaat 
is gevestigd. 

 – giften aan partijen van nationale minderheden. Hierbij moet men denken aan 
minderheden als de Friezen, de Sorben en de Deense minderheid in Schles-
wig-Holstein, die tevens over een eigen regionale partij beschikt, het Süd-
schleswigsche Wählerverband (SSW). 

 – giften van buitenlanders van niet meer dan 1.000 euro. 
 
 Deze bepaling bestaat in de kern sinds 1984. Zij is in 1994 en 2002 bijgewerkt. 
 
e. Giften van beroepsverenigingen (Berufsverbände) die aan deze verenigingen 

gedaan worden met het oogmerk het geld door te geleiden aan politieke partijen 
(artikel 25 II nr. 4 PartG). Let wel: giften van beroepsverenigingen zélf zijn ge-
woon toegestaan. Enkel de constructie waarbij zij als tussenpersoon optreden is 
– reeds sinds 1984 – verboden.1863 

 
f. Giften van ondernemingen die geheel of gedeeltelijk (meer dan 25%) in eigen-

dom toebehoren aan de overheid of door deze beheerd of geëxploiteerd worden 
(artikel 25 II nr. 5 PartG). Zulke giften komen, als het aandeel van de overheid 
aanzienlijk is, neer op een verhulde overheidssubsidiëring, waarbij bovendien 
geldt dat de partijen op z’n minst indirect op deze staatsondernemingen (en dus 
op het doen van de giften) invloed kunnen uitoefenen.1864 Derhalve zijn dergelij-
ke giften sinds 2002 verboden. 

 
g. Giften van meer dan 500 euro waarvan de gever onbekend is, dan wel giften 

waarbij het duidelijk gaat om giften van personen die als stromannen handelen 
voor een anonieme derde (artikel 25 II nr. 6 PartG). Een absoluut verbod op 
anonieme giften bestaat dus niet, terwijl daar in de literatuur wel voor gepleit 
is.1865 Anonieme giften zijn thans toegestaan tot de Bagatellgrenze van 500 eu-
ro.1866 In de kern dateert deze bepaling van 1984. Zij is in 1994 alleen verduide-
lijkt (zie hierboven) en in 2002, op aanpassing van het bedrag na, niet verder ge-
wijzigd. 

 
h. Giften die aan een politieke partij duidelijk met het oog op of als tegenprestatie 

voor een bepaald economisch of politiek voordeel gedaan worden (artikel 25 II 
nr. 7 PartG). Het eerste gedeelte van het verbod (‘met het oog op’) dateert van 
1984, het tweede gedeelte, dat rept van giften als Gegenleistung, is in 2002 nieuw 

                                                 
1863 Aldus ook Von Arnim 2002, p. 1069-1070. 
1864 BT-Drucksache 14/8778, S. 17; Von Arnim 2002, p. 1069. 
1865 Prantl 2000, p. 549. 
1866 Battis & Kersten 2003, p. 659. 
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ingevoerd. Vóór 2002 waren giften die weliswaar in verband stonden met een 
bepaald voordeel, doch pas ná het behalen van dat voordeel door de gever aan de 
partij werden betaald, misschien wel moreel laakbaar, doch niet juridisch ontoe-
laatbaar.1867 Nu zijn dergelijke Dankeschönspenden dus wel uitdrukkelijk verbo-
den. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het verband tussen de gift en het 
verkregen voordeel vaak moeilijk te bewijzen is.1868 

 
i. Giften die door een derde tegen betaling worden ingezameld indien de beloning 

voor die derde meer dan 25% van de ingezamelde gift bedraagt (artikel 25 II, nr. 
8 PartG). Het geenszins onomstreden fenomeen Spendenakquisition is daarmee 
sinds 2002 gedeeltelijk toegestaan en gedeeltelijk verboden.1869 

 
Aanscherping publicatieplicht en Rechenschaftslegung 
 
De bepaling die politieke partijen verplicht om giften van meer dan 10.000 euro 
(voorheen 20.000 DM) met naam en adres van de gever in het Rechenschaftsbericht 
openbaar te maken, is in de Neuregelung van 2002 gehandhaafd. Thans vindt men de 
bepaling in artikel 25 III PartG. Dit artikel spreekt nog steeds van “Spenden (…) 
deren Gesamtwert in einem Kalenderjahr 10.000 Euro übersteigt” en brengt daar-
mee tot uitdrukking dat meerdere giften van dezelfde gever als één gift te gelden 
hebben. Dat neemt niet weg dat meerdere giften van verschillende juridisch zelfstan-
dige dochterondernemingen van één en hetzelfde concern als giften van verschillende 
gevers moeten worden aangemerkt. Een concern kan dus anoniem blijven door meer-
dere giften via haar juridisch zelfstandige dochterondernemingen aan de partij door te 
sluizen. In de literatuur is kritisch op het ontbreken van een Konzernklausel gerea-
geerd.1870 Voorts is in de literatuur wel geklaagd dat het bedrag van 10.000 euro te 
hoog is aangezet en dat niet wordt gedifferentieerd naar bestuurslaag: vooral op lokaal 
niveau zou al met veel lagere giften een aanzienlijke politieke invloed kunnen worden 
uitgeoefend.1871  

Aan artikel 25 III PartG is als gevolg van de Neuregelung nog een interessante be-
paling toegevoegd. Voortaan zijn politieke partijen namelijk verplicht giften van 
meer dan 50.000 euro onverwijld bij de president van de Bondsdag te melden. Deze 
maakt de gift vervolgens openbaar als Bundestags-Drucksache. De bepaling waarin 
deze ad-hoc publicatieverplichting is neergelegd, vindt veel toepassing.1872 Niette-

                                                 
1867 Ipsen 2002, p. 1915. 
1868 De term Dankeschönspenden is afkomstig van de hoofdrolspeler in de Kölner Spendenaffäre, SPD-

politicus Norbert Rüther. Zie Von Arnim 2002, p. 1069. 
1869 Ipsen 2002, p. 1915. 
1870 Von Arnim 2002, p. 1068. Zie ook het interview met Ulrich von Alemann, lid van de door bondspre-

sident Rau ingestelde commissie van deskundigen in Der Spiegel 22/2002, p. 51. 
1871 Von Arnim 2002, p. 1068; Cordes 2003, p. 59. 
1872 Zie het .pdf-bestand op de website van de Bondsdag, http://www.bundestag.de/bic/finanz/index.html 

(onder Zeitnahe Veröffentlichung von Spenden über 50.000 €). Vrijwel iedere maand verschijnt een nieu-
we Drucksache. Om enige voorbeelden te geven: volgens BT-Drucksache 16/4829 ontving de CDU in 
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min staat op het niet melden van giften boven de 50.000 euro momenteel geen sanc-
tie.1873 
 
De wet van 2002 heeft ook de plicht tot Rechenschaftslegung op punten aangescherpt. 
Het bestuur van een politieke partij moet nog steeds ieder jaar in een Rechenschafts-
bericht rekening en verantwoording afleggen over de herkomst en het gebruik van de 
financiële middelen, alsmede over het vermogen van de partij (artikel 23 I PartG). 
Het gaat hierbij nog steeds alleen om inkomsten, uitgaven en vermogen van de partij. 
De financiële activiteiten van de politieke Stiftungen en de parlementsfracties zijn 
niet onder de werking van het Parteiengesetz gebracht, dit ondanks een aanbeveling 
van de door bondspresident Rau ingestelde deskundigencommissie.1874 Het Rechen-
schaftsbericht bestaat allereerst uit een zogenaamde Ergebnisrechnung die zelf weer 
bestaat uit een inkomsten- en een uitgavenrekening. Een vermogensbalans en een 
toelichtingsdeel completeren het verslag (artikel 24 I PartG). Het verslag omvat net 
als voorheen een reeks Teilberichte en bestaat dus uit een verslag voor het Bundesver-
band, een verslag voor elk Landesverband afzonderlijk en een verslag voor ieder on-
der de Landesverbände ressorterend Gebietsverband (doorgaans de Kreisverbände en 
Ortsvereine). De grotere partijen hebben enkele duizenden van zulke Gebietsverbän-
de.1875 Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat een volledig Rechenschafts-
bericht zo’n 400-500 pagina’s beslaat. Een dik pak papier derhalve.1876  
 
De inkomstenrekening bestaat uit een elftal posten (artikel 24 IV PartG): 
 
1.  Ledenbijdragen; 
2.  Afdrachten van politieke functionarissen en soortgelijke regelmatige bijdragen; 
3.  Giften van natuurlijke personen; 
4.  Giften van rechtspersonen; 
5.  Inkomsten uit (deelneming aan) ondernemingen; 
6.  Inkomsten uit overig vermogen; 
7.  Inkomsten uit evenementen, verkoop van drukwerk en publicaties en overige 

met inkomsten verbonden activiteiten; 

                                                 

februari 2007 een gift van € 125.000,- van Altana AG (een Duits chemieconcern), terwijl de SPD zich 
eind december 2006 mocht verheugen over een gift van € 64.134,08 van Ralf Pollmeier, eigenaar van 
het Pollmeier Concern, dat onder meer twee grote houtzagerijen exploiteert. CDU, CSU en SPD ont-
vingen bovendien alledrie van BMW AG een ‘gift’ die bestond uit het gratis gebruik van auto’s van het 
bedrijf. Dergelijke prestaties gelden op grond van artikel 27 I PartG als giften en zijn dus onderworpen 
aan het regime van artikel 25 III PartG. In maart 2007 ontvingen zowel CDU als SPD een gift van € 
150.000,- van Daimler Chrysler AG. De Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands ontving een 
bedrag van € 200.000,- van een particulier, de ingenieur Michael May (BT-Drucksache 16/5094). De 
ad-hoc publicatieverplichting geldt ook voor niet in de Bondsdag of een Landdag vertegenwoordigde 
politieke partijen. 

1873 Battis & Kersten 2003, p. 660. 
1874 Von Arnim 2002, p. 1072. 
1875 Von Arnim 2002, p. 1075. 
1876 Cordes 2003, p. 60. 
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8.  Overheidssubsidies (zoals bedoeld in artikel 18 PartG; staatliche Teilfinanzie-
rung); 

9.  Overige inkomsten; 
10.  Bijdragen van afdelingen (interne Transfereinnahmen) en 
11.  De totale inkomsten uit de onder 1 t/m 10 genoemde bronnen. 
    
De afdachten van politieke functionarissen zijn zoals gezegd sinds 2002 weer terug 
als aparte inkomstencategorie.1877 Een grote verbetering is dat de mogelijkheden om 
te knoeien met de categorie ‘overige inkomsten’ aanzienlijk ingeperkt zijn. Voorheen 
hoefden de inkomsten in deze categorie pas onderverdeeld en toegelicht te worden 
wanneer zij meer dan 5% van de totale inkomsten (inclusief de overheidssubsidies) 
van een politieke partij uitmaakten. Deze oude regeling kon misbruik door onder 
meer de afdeling Hessen van de CDU niet voorkomen.1878 In de Neuregelung van 
2002 is het percentage daarom verlaagd tot 2%. Bovendien gaat het niet langer om 
een percentage van de totale inkomsten, maar om 2% van de inkomsten onder nr. 1 
t/m 6 genoemd (dus ditmaal exclusief de overheidssubsidies, zie artikel 27 II PartG). 
Het genoemde artikel voegt hier nog aan toe dat inkomsten die op zichzelf meer dan 
10.000 euro bedragen, altijd opengelegd moeten worden. Erfenissen en legaten, 
eveneens bekend uit de CDU-Spendenaffäre, moeten, wanneer zij meer dan 10.000 
euro bedragen, met naam en laatste adres van de erflater of legataris en onder ver-
melding van de hoogte van het bedrag in het Rechenschaftsbericht worden ver-
meld.1879 In de literatuur is wel betreurd dat inkomsten uit kredieten niet apart op-
gevoerd hoeven te worden, hoewel het hier om een inkomstenbron gaat die voor de 
onafhankelijkheid van de partijen gevaarlijk kan zijn.1880 
 
De uitgavenrekening (artikel 24 V PartG) vermeldt de: 
 
1. Personeelsuitgaven; 
2. Zakelijke uitgaven. Deze moeten worden onderverdeeld in uitgaven voor de lo-

pende bedrijfsvoering, voor algemeen politiek werk, voor de verkiezingen, voor 
vermogensbeheer (inclusief renten), overige renten en overige uitgaven; 

3. Bijdragen aan afdelingen (interne Transferausgaben) en 
4. Totale uitgaven. 
 
De vermogensbalans vermeldt de vaste en de vlottende activa, de passiva (reserve-
ringen en verplichtingen) en het positieve of negatieve Reinvermögen (artikel 24 VI 
PartG). Aan de vermogensbalans moet als gevolg van de Neuregelung van 2002 een 

                                                 
1877 BT-Drucksache 14/8778, S. 21. 
1878 Deze boekte in het buitenland opgenomen of opgehaalde bedragen immers onder de categorie ‘overi-

ge inkomsten’ en verzon later het verhaal dat het om legaten van geëmigreerde joodse Duitsers ging. 
Zie hiervoor paragraaf VI.5.3.6. 

1879 Von Arnim 2002, p. 1075-1076. Zie hierover ook Morlok 2000, p. 763-764. 
1880 Von Arnim 2002, p. 1076. 
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Erläuterungsteil worden toegevoegd (artikel 24 VII PartG). Deze toelichting moet 
onder meer een opsomming bevatten van de deelnemingen van de partijen in on-
dernemingen, onder vermelding van de naam en de plaats van vestiging van de on-
dernemingen, alsmede het aandeel en de hoogte van het nominale kapitaal. Runt een 
partij media-ondernemingen of neemt zij daaraan deel, dan moeten de namen van de 
hoofdproducten van deze ondernemingen genoemd worden. De bedoeling van dit 
voorschrift is het publiek erop te wijzen dat sprake kan zijn van partijpolitieke in-
vloed op de inhoud van deze media.1881 Tenslotte moet iedere vijf jaar een door een 
accountant gemaakte schatting van het huis- en grondvermogen en van de deelne-
mingen aan ondernemingen worden bijgevoegd. Crediteurs hoeven in de vermo-
gensbalans echter niet met naam en toenaam genoemd te worden.1882 
 
Het Rechenschaftsbericht moet door een accountant of een accountantsmaatschappij 
worden gecontroleerd (artikel 23 II PartG). De controle omvat de bondspartij, de 
Landesverbände en minstens 10 door de accountant uit te zoeken nachgeordnete Ge-
bietsverbände (artikel 29 I PartG).1883 De politieke partij heeft een medewerkings-
plicht. Zij moet op verzoek aan de accountant inlichtingen verstrekken en deze toe-
staan de stukken waarop het Rechenschaftsbericht is gebaseerd en andere financiële 
bescheiden te controleren (artikel 29 II PartG). Van de controle wordt door de ac-
countant een verslag gemaakt, het zogenaamde Prüfungsbericht (artikel 30 I PartG). 
Heeft de accountant na afloop van de controle geen bedenkingen, dan brengt hij op 
het Rechenschaftsbericht een Prüfungsvermerk (korte notitie) aan. Daarmee geeft hij 
aan dat het Rechenschaftsbericht “in dem geprüften Umfang den Vorschriften dieses 
Gesetzes entspricht” (artikel 30 II en III PartG). De president van de Bondsdag pu-
bliceert de Rechenschaftsberichte als Bundestags-Drucksachen (artikel 23 II PartG). 

Artikel 31 PartG bevat een reeks incompatibiliteiten. Een accountant mag in ver-
schillende situaties niet als controleur van het Rechenschaftsbericht optreden. Dat is 
onder meer het geval wanneer de accountant een ambt of functie in of voor de te 
controleren partij uitoefent of de laatste drie jaar uitgeoefend heeft, alsmede wan-
neer hij bij de boekhouding of het opstellen van het Rechenschaftsbericht heeft mee-
gewerkt. Een voorstel om de accountants een mandaat van maximaal 6 jaar te geven 
(een soort rotatiesysteem dus) is uiteindelijk niet in de wet overgenomen. Een derge-
lijke regeling zou de partijen te veel belasten en de accountants van de partijen te-
genover hun collega’s die werkzaam zijn voor ondernemingen teveel benadelen.1884 
Von Arnim is daarover kritisch. Zijns inziens blijft nu het gevaar bestaan dat de ac-

                                                 
1881 BT-Drucksache 14/8778. S. 19. 
1882 Tot ongenoegen van onder meer Von Arnim 2002, p. 1076. 
1883 Dat is overigens slechts een zeer klein percentage (als het al niet een promillage is) van het totaal aantal 

eenheden waaruit een Duitse politieke partij bestaat. Kritisch dan ook Von Arnim 2002, p. 1071 en 
1076. Deze auteur merkt op dat verreweg de meeste bijdragen en giften (meer dan twee derden) op 
het laagste niveau worden binnengehaald en hekelt de gebrekkige controle op deze niveaus. 

1884 BT-Drucksache 14/8778. S. 17. 
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countants het hun opdrachtgevers te veel naar de zin willen maken om ook in de 
toekomst weer de controle-opdracht in de wacht te slepen.1885 

Niet alleen de accountant, maar ook de president van de Bondsdag dient het Re-
chenschaftsbericht te controleren, zowel op formele als op inhoudelijke juistheid (ar-
tikel 23a PartG). Doorgaans zal zijn controle echter voornamelijk formeel zijn.1886 
De Neuregelung van 2002 heeft de controlebevoegdheid van de president voor wat 
betreft het inhoudelijke aspect zelfs enigszins ingeperkt: slechts wanneer de presi-
dent concrete aanknopingspunten heeft dat er onjuistheden in het Rechenschaftsbe-
richt staan, kan hij de procedure van artikel 23a II PartG opstarten.1887 Die bestaat 
erin dat de politieke partij allereerst gelegenheid krijgt stelling te nemen ten opzichte 
van de vermoedens van de president. Leidt die stellingname niet tot het wegnemen 
van de twijfels van de laatstgenoemde, dan kan deze in overleg met de partij1888 een 
accountant naar eigen keuze aanstellen om te toetsen of het Rechenschaftsbericht in 
overeenstemming met het Parteiengesetz is. Hier wordt dus gebruik gemaakt van 
een onpartijdige derde (artikel 23a III PartG). Na afloop van deze procedure neemt 
de president een beslissing, waarin hij eventuele onregelmatigheden vaststelt alsme-
de de hoogte van het onjuist opgegeven bedrag. Tevens geeft hij aan of de onjuist-
heid de inkomstenrekening, de uitgavenrekening, de vermogensbalans of het toe-
lichtingsdeel betreft (artikel 23a IV PartG). De partij is vervolgens verplicht de fou-
ten te corrigeren (artikel 23a V PartG) en kan worden blootgesteld aan sancties. 
 
Sancties 
 
De sancties op het niet naleven van de regels van het Parteiengesetz hebben in de 
nieuwe wet van 2002 een eigen hoofdstuk gekregen. Bovendien zijn ze aanzienlijk 
uitgebreid, zodat nu een veel groter aantal handelingen onder het bereik van de sanc-
tiebepalingen valt. Tenslotte zijn ook strafbepalingen ingevoerd. De uitbreiding van 
de sancties kan worden gezien als de belangrijkste wijziging die de Neuregelung van 
2002 heeft gebracht. Wat houdt het nieuwe Hoofdstuk Zes van het Parteiengesetz 
in? 

Artikel 31a PartG regelt de terugvordering van ten onrechte verstrekte subsidie 
door de president van de Bondsdag. Het gaat hierbij om gevallen waarin de subsidie 

                                                 
1885 Von Arnim 2002, p. 1076. Zie voor een voorstel voor een rotatiesysteem ook Prantl 2000, p. 551. 
1886 Von Arnim 2002, p. 1076. 
1887 BT-Drucksache 14/8778, S. 18. De inperking wordt onder meer met een beroep op de Staatsfreiheit 

gemotiveerd. Dat klinkt nogal als een gelegenheidsargument, want de Staatsfreiheit is hier niet in het 
geding. Door middel van de controle wordt immers uitsluitend nagegaan of de wet is nageleefd. Er is 
geen sprake van dat de president de politieke partijen in een bepaalde politieke richting zou willen du-
wen of anderszins inhoudelijk zou willen beïnvloeden. Het Parteiengesetz kent ook helemaal geen 
controle op effectiviteit of efficiency van – bijvoorbeeld – de uitgaven. 

1888 Artikel 23a III PartG spreekt van “im Einvernehmen mit der Partei”. Einvernehmen betekent hier 
overleg, niet toestemming, aldus Ipsen 2002, p. 1912, die overigens van mening is dat een politieke 
partij gelet op het Transparenzgebot dit overleg niet kan weigeren. Zie echter ook Von Alemann in Der 
Spiegel 22/2002, p. 51, die juist spreekt van een vetorecht voor de politieke partij. 
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als gevolg van ten onrechte in de Rechenschaftsberichte opgenomen ledenbijdragen, 
afdrachten of giften op een onjuist bedrag is vastgesteld. De president treedt bij de 
terugvordering op als bestuursorgaan en tegen zijn besluit (Verwaltungsakt) staat de 
gebruikelijke bestuursrechtelijke rechtsgang open.1889 

Stelt de president onjuistheden in het Rechenschaftsbericht vast, dan ontstaat op 
grond van artikel 31b PartG jegens de partij die voor de onjuistheid verantwoorde-
lijk is een vordering (Anspruch) ter hoogte van het tweevoudige van het onjuist op-
gegeven bedrag.1890 Gaat het om onjuistheden in de vermogensbalans of de toelich-
ting daarop en betreffen deze het huis- of grondvermogen of de deelnemingen aan 
ondernemingen, dan bedraagt de Anspruch 10% van de niet of onjuist opgevoerde 
vermogenswaarde. De verplichting tot betaling wordt door de president bij Verwal-
tungsakt vastgesteld. Artikel 31b PartG is in twee opzichten een grote verbetering ten 
opzichte van zijn voorgangers. In de eerste plaats zag het oude artikel 23a PartG alleen 
op het in strijd met wet aannemen of niet-openbaar maken van giften. Het nieuwe 
artikel 31b bestrijkt daarentegen alle onjuistheden in het Rechenschaftsbericht en fun-
geert daarmee als Auffangvorschrift. Voor giften bestaat overigens nog wel een lex 
specialis in artikel 31c PartG, waarover zo dadelijk meer. In de tweede plaats houdt 
de sanctie thans geen verlies van subsidie meer in, doch leidt zij tot het ontstaan van 
een vordering tot betaling van een geldsom. Dat betekent dat de sancties thans ook 
kunnen worden toegepast op niet-gesubsidieerde partijen.1891 

Artikel 31c PartG heeft zoals gezegd uitsluitend betrekking op rechtswidrig er-
langte oder nich veröffentlichte Spenden. Heeft een politieke partij in strijd met artikel 
25 II PartG giften aangenomen en deze niet onverwijld aan de president van de 
Bondsdag doorgeleid, dan ontstaat jegens haar een vordering ter hoogte van het 
drievoudige van het illegaal aangenomen bedrag.1892 Anders dan men wellicht op het 
eerste gezicht zou denken is deze regeling inhoudelijk identiek aan de oude sanctie-
bepaling. Die sprak weliswaar van verlies van het tweevoudige bedrag aan subsidie, 
maar kende tevens de verplichting tot afdracht van het illegaal aangenomen bedrag. 
Materieel komt dat dus overeen met het ontstaan van een vordering ter hoogte van 
het drievoudige van het illegaal aangenomen bedrag.1893 Heeft een partij giften van 
boven de 10.000 euro niet conform artikel 25 III PartG in haar Rechenschaftsbericht 
openbaar gemaakt, dan ontstaat jegens haar een vordering ter hoogte van het twee-
voudige van het niet openbaar gemaakte bedrag. Ook hier wordt de verplichting tot 
betaling bij Verwaltungsakt vastgesteld. 
 

                                                 
1889 BT-Drucksache 14/8778, S. 17. 
1890 Daarmee is dus bedoeld: tweemaal het verschil tussen het juiste bedrag en het onjuiste (doorgaans 

lagere) bedrag dat de partij heeft opgegeven. 
1891 Ipsen 2002, p. 1913. 
1892 Ingevolge artikel 31c II PartG komen de aan de president doorgeleide illegale giften ten goede aan 

instellingen die zich met liefdadigheid, kerkelijke, religieuze of wetenschappelijke doelen bezighouden. 
Voor de geïnde boetes geldt dat niet: die komen ten goede aan de staatskas. Op grond van artikel 31a 
III PartG vindt verrekening met de volgende subsidie-uitbetaling plaats. 

1893 Von Arnim 2002, p. 1076. Voor het oude Parteiengesetz reeds Morlok 2000, p. 765. 
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Hierboven is er reeds op gewezen dat twee belangrijke regels inzake giften niet van 
een sanctie zijn voorzien: de regel dat partijen geen giften van meer dan 1.000 euro 
in contant geld mogen aannemen (artikel 25 I PartG) en de regel dat giften van meer 
dan 50.000 euro direct bij de president van de Bondsdag gemeld moeten worden 
(artikel 25 III PartG). Op overtreding van deze bepalingen is artikel 31b PartG niet 
van toepassing, aangezien dat artikel alleen ziet op fouten in Rechenschaftsberichte. 
Ook artikel 31c PartG kan hier geen toepassing vinden. Dat artikel ziet weliswaar op 
giften, doch verwijst uitsluitend naar artikel 25 II PartG, en naar artikel 25 III PartG 
alleen voorzover het openbaarmaking in het Rechenschaftsbericht betreft. De litera-
tuur is kritisch over dit gat in de wet.1894 
 De wet voorziet overigens in artikel 23b PartG in een mogelijkheid om de sanc-
ties te ontlopen. Politieke partijen zijn verplicht om, wanneer zij op de hoogte gera-
ken van onjuistheden in reeds ingeleverde Rechenschaftsberichte, deze onverwijld bij 
de president van de Bondsdag schriftelijk te melden (de zogenaamde Selbstanzeige). 
Wanneer vervolgens aan een aantal voorwaarden voldaan is, treden de rechtsgevol-
gen van artikel 31b en 31c PartG niet in. Deze voorwaarden zijn: 
 
– op het moment van de melding mogen er niet reeds aanknopingspunten voor 

deze onjuistheden publiekelijk bekend zijn, dan wel bij de president van de 
Bondsdag op tafel liggen of in een officiële procedure ontdekt zijn en 

– de partij moet volledig open kaart spelen en de onjuistheden corrigeren. 
 
Achtergrond van deze bepaling is het feit dat in de Rechenschaftsberichte van met 
name de grote partijen miljoenen boekingen moeten worden samengevat en dat 
daardoor “nach menschlichen Ermessen Fehler nicht ausgeschlossen werden (kön-
nen).”1895 Is aan de in artikel 23b PartG genoemde voorwaarden niet voldaan, dan 
moet de president sancties opleggen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt bovendien dat 
wanneer sprake is van het opzettelijk verzwijgen van informatie, de bepaling over 
Selbstanzeige geen toepassing kan vinden en dus wel degelijk sancties volgen.1896 Ten 
onrechte ontvangen financiële voordelen moeten tenslotte uiteraard worden afge-
dragen aan de president, binnen een door hem te bepalen termijn. 
 
Zoals gezegd heeft de Neuregelung van 2002 ook strafbepalingen in het Parteienge-
setz ingevoerd. Voordien moest men zich behelpen met het niet specifiek op politie-
ke partijen toegesneden commune strafrecht, zoals de bepalingen inzake Untreue in 

                                                 
1894 Von Arnim 2002, p. 1069; Ipsen 2002, p. 1914-1915; Battis & Kersten 2003, p. 660-661. De Bunde-

stagsverwaltung stelt zich overigens wel op het standpunt dat wanneer een partij een gift van meer dan 
1.000 euro aanneemt in contant geld, van een rechtmatig verkregen gift geen sprake kan zijn en deze 
gift dus ook niet meegenomen kan worden bij de berekening van het Zuwendungsanteil van de subsidie. 
Voert een politieke partij in haar Rechenschaftsbericht toch een dergelijke gift op conform artikel 24 VIII 
PartG (Zuwendungen van natuurlijke personen tot 3.300 euro), dan is volgens de Bundestagsverwal-
tung het Rechenschaftsbericht onjuist en kan de sanctie van artikel 31b PartG alsnog toepassing vinden. 

1895 BT-Drucksache 14/8778, S. 16. 
1896 Vgl. Von Arnim 2002, p. 1077. 
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het geval van oud-kanselier Kohl. Dat leverde geen bevredigende resultaten op.1897 
De nieuwe strafbepalingen kan men vinden in artikel 31d PartG. Dit artikel stelt – 
kort gezegd – straf op het opzettelijk doen van onjuiste opgaven in een Rechen-
schaftsbericht en het inleveren van een onjuist Rechenschaftsbericht, op het als ontvan-
ger van een gift splitsen (stückeln) en vervolgens boeken van deze giften en op het 
niet aan de partij doorgeleiden van giften door partijleden. De straf bedraagt maxi-
maal 3 jaar vrijheidsstraf of een geldboete. Artikel 23b PartG (Selbstanzeige), hier-
voor reeds besproken, is van overeenkomstige toepassing en wie aan de voorwaar-
den van dat artikel voldoet, gaat vrijuit.  

Artikel 31d II PartG bevat een aparte strafbepaling die speciaal gericht is op het 
optreden van de accountant die de partij heeft aangesteld om het Rechenschaftsbericht 
te controleren. Wie als accountant of assistent van een accountant onjuist verslag 
uitbrengt over de controle van een Rechenschaftsbericht, in het Prüfungsbericht belang-
rijke zaken verzwijgt of een inhoudelijk onjuist Vermerk afgeeft, wordt gestraft met 
een vrijheidsstraf van maximaal 3 jaar of een geldboete. De vrijheidsstraf kan oplo-
pen tot 5 jaar wanneer de dader tegen betaling handelt of in het vooruitzicht zichzelf 
of een ander te verrijken, dan wel een ander te schaden. 
 
VI.5.3.8  Ontwikkelingen sinds de Neuregelung van 2002 
 
Wat sinds de wetgeving van 2002 niet langer mogelijk is, is het opleggen van sanc-
ties zoals bondsdagpresident Thierse dat in februari 2000 deed naar aanleiding van 
de onregelmatigheden bij de CDU-Hessen.1898 Zoals hiervoor reeds vermeld ba-
seerde hij zich niet op artikel 23a PartG (oud), doch volgde hij de redenering dat, nu 
in het Rechenschaftsbericht van de CDU over 1998 een bedrag van rond de 18 mil-
joen DM niet was vermeld, er géén Rechenschaftsbericht zoals door de wet bedoeld 
was ingeleverd, namelijk een Bericht dat inhoudelijk juist was. Daarom zou hij geen 
acht mogen slaan op de Zuwendungen die de CDU in 1998 had verworven. De partij 
verloor daardoor het Zuwendungsanteil van de subsidie en moest een bedrag van 41,3 
miljoen DM terugbetalen.1899 De president baseerde zijn beslissing onder meer op 
artikel 19 IV PartG (oud), dat bepaalde dat wanneer het Rechenschaftsbericht niet 
vóór 31 december van het vaststellingsjaar was ingeleverd, de vaststelling van de 

                                                 
1897 BT-Drucksache 14/8778, S. 17. 
1898 Krüger 2004, p. 310. 
1899 Hoewel vanwege het verzwegen vermogen de facto alle Rechenschaftsberichte van de partij sinds 1983 

onjuist waren, zag de president ervan af om de besluiten tot vaststelling van de subsidie voor eerdere 
jaren met terugwerkende kracht te herzien. Dat zou volgens hem disproportioneel zijn. Zie BVerfG 
17 juni 2004, E 111, 54 (77). Volgens Leyendecker 2000, p. 221 had bij strikte wetstoepassing een half 
miljard DM kunnen worden teruggevorderd, maar het is de vraag of dat standpunt juist is. Het door de 
president toegepaste artikel 19 IV PartG is namelijk pas sinds 1994 in werking (zie Huber 2000, p. 
746) en kon niet met terugwerkende kracht worden aangewend. De president sprak zelf overigens 
niet van een sanctie, een term die hij reserveerde voor toepassing van artikel 23a PartG (oud), doch 
van ‘die Versagung einer freiwilligen Leistung des Staates’. Om de CDU niet financieel te ruïneren had 
de president een tot 2007 lopende betalingsregeling met deze partij getroffen (E 111, 54 (79)). 
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subsidie behoorde te geschieden zonder de Zuwendungen van de nalatige partij in 
ogenschouw te nemen.1900  

De grote vraag was natuurlijk of de wet hier doelde op het enkele inleveren van 
een financieel verslag, of ook (impliciet) de eis stelde dat het verslag inhoudelijk juist 
moest zijn. Hierover is in de literatuur uitgebreid gediscussieerd.1901 Uiteindelijk 
moest het Bundesverfassungsgericht in 2004 over deze kwestie uitspraak doen, 
maar het juridische steekspel voor het Hof was in zekere zin al een gevecht om des 
keizers baard geworden. De Neuregelung van 2002 had namelijk in artikel 19a III 
PartG (nieuw) weliswaar uitdrukkelijk bepaald dat niet op tijd ingeleverde Rechen-
schaftsberichte tot verlies van (een deel van) de subsidie zou leiden, maar had daar 
direct aan toegevoegd dat “die Fristen unabhängig von der inhaltlichen Richtigkeit 
gewahrt (werden), wenn der Rechenschaftsbericht der in § 24 vorgegebenen Glie-
derung entspricht und den Prüfungsvermerk gemäß § 30 Abs. 2 trägt.” Voortaan 
zouden inhoudelijke onjuistheden alleen nog maar met behulp van de artikelen 31b 
en 31c PartG kunnen worden bestraft.1902 Op deze wetswijziging is in de literatuur 
wisselend gereageerd. Von Arnim spreekt spottend van een Lex CDU, aangezien de 
tamelijk draconische maatregelen die in 2000 tegen die partij getroffen waren nu 
niet meer mogelijk zijn.1903 Ipsen, die in 2004 als gemachtigde voor de CDU zou 
optreden in de procedure bij het Bundesverfassungsgericht, was stukken positiever 
en hoopte zelfs dat het Hof de redenering van de wetgever als het ware met terug-
werkende kracht zou overnemen.1904 
 
Dat gebeurde echter niet. Het Hof deed op 17 juni 2004 uitspraak en wees de Ver-
fassungsbeschwerde van de CDU af.1905 Eerder in de procedure had de partij alleen bij 
het Verwaltungsgericht Berlijn gelijk gekregen.1906 Het Verwaltungsgericht meende 
dat uit het Parteiengesetz niet méér kon worden afgeleid dan dat er op tijd een Re-
chenschaftsbericht moest worden ingeleverd dat voldeed aan de formele vereisten van 
de wet, en dat was gebeurd. Het Oberverwaltungsgericht had in hoger beroep echter 
de wetsuitleg van de president van de Bondsdag voor de juiste gehouden en dus de 
eis van een materiell richtiger Rechenschaftsbericht in de wet gelezen.1907 Cassatie bij 
het Bundesverwaltungsgericht had geen succes1908, waarna de CDU een procedure 
bij het Bundesverfassungsgericht begon. Ook die procedure bracht dus niet het 

                                                 
1900 Zie Koch 2000, p. 1004; Krüger 2004, p. 311-312; Wieland 2005, p. 110. 
1901 Slechts een formeel juist Rechenschaftsbericht vereist: Koch 2000, p. 1005-1006; Huber 2000, p. 750. 

Materieel juist Rechenschaftsbericht vereist: Morlok 2000, p. 766; Masing 2001, p. 2355. 
1902 Vgl. BT-Drucksache 14/8778, S. 15. 
1903 Von Arnim 2002, p. 1077. 
1904 Ipsen 2002, p. 1911. 
1905 BVerfG 17 juni 2004, E 111, 54. Over deze uitspraak Wieland 2005, p. 110-112. 
1906 VG Berlin 31 januari 2001, NJW 2001, p. 1367-1372. 
1907 OVG Berlin 12 juni 2002, NJW 2002, p. 2896-2900. 
1908 BVerWG 4 februari 2003, NJW 2003, p. 1135-1138. 
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gewenste resultaat.1909 Er was volgens het Hof geen sprake van een schending van 
de Handlungsfreiheit in verbinding met het Rechtsstaatprinzip (artikel 2 I jº 20 III GG) 
en evenmin was er sprake van een schending van de Chancengleichheit (artikel 3 I jº 
21 I GG).  

Van een schending van het rechtsstaatprincipe is volgens het Hof geen sprake 
wanneer de aangevallen maatregelen en de rechterlijke beslissingen die deze maat-
regelen sauveren, hun grondslag vinden in de verfassungsmäßige Ordnung en dienen 
ter bescherming van een Verfassungsgut dat in de gewone wet verankerd is en door 
het Grundgesetz zelf als elementair bestanddeel van zijn waardesysteem wordt 
aangemerkt. Het Verfassungsgut waarop het Hof hier in de eerste plaats doelt, is het 
Transparenzgebot van artikel 21 I vierde volzin GG. Dit voorschrift eist ‘eine mög-
lichst vollständige Rechenschaftslegung’. Bij de uitleg van de bepalingen uit het 
Parteiengesetz die de Rechenschaftspflicht betreffen, is daarom steeds ook het Trans-
parenzgebot van artikel 21 I vierde volzin GG in ogenschouw te nemen. De vooraf-
gaande instanties hebben terecht aangenomen dat in het licht van dat artikel en 
daarom ook in het licht van het Parteiengesetz slechts aan de plicht tot het afleggen 
van rekening en verantwoording kan worden voldaan door een materiell richtiger 
Rechenschaftsbericht in te leveren. Alleen zo’n financieel verslag voldoet aan de eisen 
van het Vijfde Hoofdstuk van het Parteiengesetz en kan dienen als grondslag voor de 
vaststelling van de overheidssubsidie.1910  

Deze uitleg vindt volgens het Hof tevens steun in de tekst en systematische sa-
menhang van de voorschriften van het Parteiengesetz, zin en doel van die voor-
schriften en de wetsgeschiedenis.1911 De conclusie van het Hof toont de kracht van 
artikel 21 GG bij de interpretatie van de gewone wet: “Das Gesetz geht deshalb 
folgerichtig davon aus, dass die Rechenschaftsberichte der Parteien nicht nur for-
mell, sondern auch inhaltlich (materiell) richtig abgefasst sein müssen. Der Fünfte 
Abschnitt des Parteiengesetzes 1994 will nicht lediglich die nackte Form eines for-
melle Rechtssicherheit gewährenden Zahlenwerks verbürgen, damit irgendwelche 
Berechnungen eine bestandskräftige Grundlage finden; er will und muss die Trans-
parenz der tatsächlichen Parteifinanzen sicherstellen. Denn Art. 21 Abs. 1 Satz 4 
GG soll gewährleisten, dass jede durch Geld eröffnete Einflusschance offen gelegt 
und dadurch die Integrität des demokratischen Willensbildungsprozesses gesichert 
wird. Die These, eine lediglich formell ordnungsgemäße Rechenschaftslegung erfül-
le die Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 Satz 3 PartG, ist demzufolge nicht nur ein-
fach-rechtlich unhaltbar, sondern auch mit den in Art. 21 Abs. 1 GG zum Ausdruck 

                                                 
1909 De procedure was overigens al bijzonder rommelig begonnen. Verfassungsrichter Jentsch had zich 

genoodzaakt gezien zichzelf als befangen aan te merken aangezien Manfred Kanther, de spil in de Hes-
sische CDU-affaire, werkzaam was op het door hem opgerichte advocatenkantoor. Het Hof verklaar-
de zijn Selbstablehnung gegrond en verving Jentsch voor deze procedure door een andere rechter. Zie 
BVerfG 18 juni 2003, 2 BvR 383/03. Jentsch was tevens van 1976 tot 1982 voor de CDU lid van de 
Bondsdag geweest en van 1987 tot 1990 lid van de Landdag te…… Hessen! 

1910 E 111, 54 (81-86). 
1911 Tekst en wetssysteem: E 111, 54 (86-89); zin en doel: E 111, 54 (89-91); wetsgeschiedenis: E 111, 54 

(91-92). 
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kommenden institutionellen Garantien und Grundsätzen unvereinbar.”1912 Met andere 
woorden: de stelling dat volstaan kan worden met een formeel juist financieel ver-
slag is niet alleen met de wet, maar zelfs met de constitutie onverenigbaar.1913 

Artikel 21 lid 1 vierde volzin GG vereist overigens geen uneingeschränkt richtiger 
und vollständiger Rechenschaftsbericht. Het Transparenzgebot eist wel een zo volledig 
mogelijk financieel verslag. Dat betekent volgens het Hof niet dat iedere fout in het 
Rechenschaftsbericht leidt tot verlies van het Zuwendungsanteil van de subsidie. Inte-
gendeel, het Hof hecht zijn goedkeuring aan het door de president van de Bondsdag 
gemaakte onderscheid tussen wezenlijke onjuistheden, die leiden tot verlies van een 
deel van de subsidie, en niet-wezenlijke onjuistheden, waarbij van subsidieverlies 
geen sprake kan zijn. Dat het de president is die moet uitmaken of een onjuistheid 
wezenlijk is of niet, is volgens het Hof constitutioneelrechtelijk bezien niet bezwaar-
lijk. De president heeft bij het nemen van deze beslissing namelijk geen enkele be-
leidsvrijheid en zijn besluit kan in volle omvang door de onafhankelijke en onpartij-
dige rechter getoetst worden. En dat in casu grenzen zijn overschreden en van een 
möglichst vollständige Rechnungslegung geen sprake kan zijn, is volgens het Hof zon-
neklaar.1914 

Van een sanctie is ondertussen volgens het Bundesverfassungsgericht geen spra-
ke: het Hof spreekt van het Nichtentstehen eines Anspruchs. Dat geen aanspraak op 
subsidie ontstaat is geheel en al het gevolg van het feit dat een politieke partij onvol-
doende medewerking verleent in de procedure die moet leiden tot vaststelling van de 
subsidie. Disproportioneel is dat geenszins: “Zieht man weiter in Betracht, dass die 
betroffene Partei durch (...) das Einreichen eines wesentlich unrichtigen Rechen-
schaftsberichts den Anforderungen eines elementaren Verfassungsgrundsatzes, des 
Transparenz- und Publizitätsgebots des Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG, nicht genügt hat, 
erscheint die Rechtsfolge des Nichtentstehens eines Anspruchs auf staatliche Teilfi-
nanzierung auch keineswegs unverhältnismäßig, ohne dass es wegen des fehlenden 
Eingriffscharakters hierauf noch ankäme.”1915 Het Hof herhaalt in zijn uitspraak nog 
maar eens dat uit het Grundgesetz geen aanspraak op overheidssubsidiëring voort-
vloeit. De Staat is al helemaal niet verplicht politieke partijen te subsidiëren die op 
toerekenbare wijze hun verplichting om een juist financieel verslag in te leveren niet 
nagekomen zijn. Sterker nog: “Aus diesem Grunde ist der Staat zu deren gleicher 
Finanzierung nicht nur nicht verpflichtet, sondern grundsätzlich auch nicht berech-

                                                 
1912 E 111, 54 (90-91). Cursivering LD. Het Hof had deze overwegingen al door bijzonder harde woorden 

laten voorafgaan: natuurlijk was een inhoudelijk juist Rechenschaftsbericht bedoeld, “andernfalls könnte 
jede in hinreichende Form gebrachte Lüge in vollem Umfang zum Bezug staatlicher Mittel berechti-
gen”. Aldus ook Masing 2001, p. 2356. 

1913 Het Hof volgt hiermee de opvatting van Morlok 2000, p. 766. Vgl. Wieland 2005, p. 110-111. Overi-
gens wordt deze opvatting bestreden door de rechters Di Fabio en Mellinghof in hun dissenting opi-
nion: E 111, 54 (109-115). In hun optiek is de door het Oberverwaltungsgericht gegeven wetsuitleg 
weliswaar constitutioneelrechtelijk verdedigbaar, doch zeker niet constitutioneelrechtelijk vereist. 

1914 E 111, 54 (94-97). 
1915 E 111, 54 (97-101). Zie ook Masing 2001, p. 2358 over het karakter van de door de president getrof-

fen maatregel. 
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tigt.” De Staat mág dergelijke partijen niet eens subsidiëren.1916 Tenslotte is het Hof 
niet onder de indruk van het feit dat het Parteiengesetz inmiddels veranderd is. Voor 
de interpretatie van de oude wet heeft dat geen gevolgen: “Es (kommt) dem Gesetz-
geber nicht zu, ein Gesetz rückwirkend authentisch zu interpretieren.”1917 
 
VI.6   Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is stilgestaan bij het Duitse partijfinancieringsrecht en de daaraan 
ten grondslag liggende beginselen en ontwikkelingsgeschiedenis. Daarbij is, net als 
in de aan Nederland gewijde hoofdstukken, onderscheiden tussen publieke en priva-
te financiering van politieke partijen. Bij de publieke financiering spelen vooral de 
beginselen van Staatsfreiheit, Chancengleichheit en gleiche Teilhabe an der politischen 
Willensbildung (Bürgergleichheit) een belangrijke rol, terwijl bij de private financiering 
met name het Transparenz-beginsel van belang is. 
 Duitsland was het eerste Europese land dat rechtstreekse subsidiëring van politie-
ke partijen invoerde.1918 Bij de beslissing om tot deze vorm van overheidsondersteu-
ning van politieke partijen over te gaan, speelde een aantal motieven een rol. De be-
langrijkste waren aan de ene kant de wens om het politieke wilsvormingsproces te 
beschermen tegen corruptie en ‘ongewenste invloeden’ – dat wil zeggen geldschieters 
met een grote beurs en een verlanglijstje waarvan politieke partijen afhankelijk zou-
den kunnen worden – en aan de andere kant de wens het democratisch proces te 
ondersteunen. Beide argumenten gaan eigenlijk hand in hand: door de overheidssub-
sidies wordt de vrijheid en onafhankelijkheid van de politieke partijen versterkt, zodat 
zij niet afhankelijk worden van bijvoorbeeld grote bedrijven, die sowieso door velen 
gewantrouwd werden gezien de steun die de NSDAP had ontvangen van onder meer 
IG Farben, AEG en Siemens. Daarnaast werd als argument aangevoerd dat een 
nieuwe inkomstenbron voor politieke partijen geschapen moest worden omdat bij-
dragen van leden en giften niet meer voldoende waren om in de financiële behoeften 
van de partijen te voorzien.1919 Politieke partijen zijn niet alleen voor hun eigen leden 
werkzaam. Integendeel, zij vervullen op basis van artikel 21 GG en het Parteiengesetz 

                                                 
1916 E 111, 54 (98). Hierover ook Wieland 2005, p. 111. Hoewel het Hof het niet met zoveel woorden 

zegt, mag worden aangenomen dat dit subsidiëringsverbod uit het Transparenzgebot van artikel 21 I 
vierde volzin GG voortvloeit. Zie echter de dissenting opinion van Di Fabio en Mellinghof. De beide 
rechters zijn van mening dat de consequenties van een schending van de Rechenschaftspflicht niet 
voortvloeien uit het Grundgesetz, doch door de wetgever in het Parteiengesetz geregeld moeten wor-
den. Is dat gebeurd? Di Fabio en Mellinghof hebben zo hun twijfels. De wetgever heeft één duidelijke 
sanctiebepaling in het Parteiengesetz opgenomen, namelijk artikel 23a PartG (oud), op grond waarvan 
partijen die in strijd met de wet giften aannemen of niet openbaar maken een deel van hun subsidie 
verliezen. Voor het overige zwijgt hij waar het fouten in de Rechenschaftsberichte betreft: “Das Schwei-
gen spricht danach dafür, dass es eine solche weiter reichende Rechtsfolge [nl. verlies van het Zuwen-
dungsanteil van de subsidie, LD] nach dem Willen des Gesetzes gar nicht geben sollte.” Zie E 111, 54 
(111). 

1917 E 111, 54 (107). 
1918 Drysch 1998, p. 122; Von Arnim 2005, p. 253. 
1919 Landfried 1990, p. 276. 
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een öffentliche Aufgabe voor de samenleving als geheel. Door middel van subsidiëring 
geeft de wetgever aan dat de kosten verbonden aan het vervullen van deze taak niet 
alleen op grond van de Eigenfinanzierung gedekt behoeven te worden.1920 
 Rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen werd echter in 1966 door het 
Bundesverfassungsgericht in strijd met het Grundgesetz geoordeeld. Het Hof ba-
seerde zich daarbij op het door hemzelf ontwikkelde beginsel van de Staatsfreiheit: 
het leidt uit artikel 21 I GG af dat het proces van de politieke wilsvorming van het 
volk zich principieel staatsfrei moet voltrekken. Dit wil niet zeggen dat iedere over-
heidsinterventie in dit proces ongeoorloofd is, maar wel dat dergelijke interventies 
gerechtvaardigd dienen te worden ‘durch einen besonderen, sie verfassungsrechtlich 
legitimierenden Grund’.1921 Algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring was volgens 
het Hof in elk geval in strijd met het Grundgesetz, doch het verstrekken van een 
vergoeding van verkiezingskosten (Wahlkampfkostenerstattung) kon wel door de 
beugel. Deelname aan de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen was 
namelijk een aan de politieke partijen door artikel 21 I GG zugewiesene Aufgabe, met 
als gevolg dat daarmee de bijzondere rechtvaardigingsgrond voor de overheidsin-
terventie in de vorm van een Wahlkampfkostenerstattung gegeven was.1922 
 Op basis van deze uitspraak heeft de wetgever vervolgens een systeem van over-
heidssubsidiëring van politieke partijen gebouwd dat zich volgens critici weinig 
onderscheidde van de zojuist afgekeurde algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring. 
Het systeem ging uit van vaste bedragen per verworven Zweitstimme en bood partij-
en de mogelijkheid voorschotten op te nemen, zodat nauwelijks nog kon worden 
volgehouden dat sprake was van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten in 
verband met een in de tijd begrensd verkiezingsproces. Niettemin oordeelde het 
Bundesverfassungsgericht in 1968 dat het nieuwe Parteiengesetz op dit punt in 
overeenstemming met het Grundgesetz was.1923 
 
In 1992 heeft het Hof zijn rechtspraak radicaal omgegooid.1924 Waar het voorheen 
steeds oordeelde dat algemene rechtstreekse partijsubsidiëring niet te verenigen was 
met de Staatsfreiheit, stelde het zich nu op het standpunt dat het Grundgesetz zich 
tegen een dergelijke vorm van subsidiëring niet principieel verzet. Het arrest van 
1992 is buitengewoon belangrijk, omdat het Hof het beginsel van de Staatsfreiheit op 
een nieuwe leest schoeide, daarmee de weg vrijmaakte voor de wetgever om een 
Allgemeinfinanzierung van politieke partijen in te voeren, maar tegelijkertijd duidelijk 
grenzen stelde waaraan die algemene, rechtstreekse partijsubsidiëring moest vol-
doen.  

Het beginsel van de Staatsfreiheit schrijft voor dat altijd slechts sprake mag zijn 
van een Teilfinanzierung. Niet alleen moet het proces van de politieke wilsvorming 

                                                 
1920 Schwartmann 1995, p. 24-25. 
1921 BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56 (98-99). 
1922 E 20, 56 (112-115). 
1923 BVerfG 3 december 1968, E 24, 300 
1924 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264. 
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vrijgehouden worden van overheidsinterventies, ook dienen politieke partijen staats-
fern oftewel bürgernah te zijn en te blijven. Schwartmann heeft gesteld dat het Hof in 
zijn arrest van 1992 een grondwettelijk Gebot zur Sicherung der Verankerung der 
Parteien in der Gesellschaft heeft gecreëerd.1925 Uit het beginsel van de Staatsfreiheit 
volgt dan ook niet alleen dat de overheid niet verplicht is politieke partijen te subsi-
diëren1926 en dat het Grundgesetz hen niet beschermt tegen het risico dat zij er niet 
in slagen hun eigenfinanciering rond te krijgen – dat was vaste rechtspraak sinds 
1966 – maar tevens dat politieke partijen actief aan hun maatschappelijke basis ge-
bonden moeten worden. Partijen dienen hun karakter als vrij gevormde, in de sa-
menleving wortelende groepen te behouden. Met andere woorden: teveel subsidie 
levert niet zozeer een risico van afhankelijkheid van de Staat, als wel van onafhanke-
lijkheid van de wortels van de partij op. 

Het gevolg is dat de subsidiëring zowel aan een relatieve als aan een absolute bo-
vengrens gebonden is. De relatieve bovengrens (relative Obergrenze), thans vastge-
legd in artikel 18 V PartG maar in wezen reeds in 1966 geïntroduceerd1927, houdt in 
dat de overheidssubsidies waarop een partij aanspraak heeft nooit groter mogen zijn 
dan de eigen inkomsten van die partij. Dit kan er dus toe leiden dat een politieke 
partij gekort moet worden op haar subsidies omdat zij te weinig eigen inkomsten uit 
bijvoorbeeld ledenbijdragen, afdrachten of giften heeft gegenereerd. Dit kan op 
gespannen voet komen te staan met het beginsel van de Chancengleichheit, doch het 
Hof heeft bepaald dat bij een dergelijk conflict tussen Staatsfreiheit en Chancengleich-
heit het eerstgenoemde beginsel prevaleert. De plicht tot naleving van het beginsel 
van de Staatsfreiheit is een besonderer zwingender Grund die een eventuele ongelijke 
behandeling kan rechtvaardigen.1928 

De subsidiëring is voorts gebonden aan een absolute bovengrens (absolute 
Obergrenze), thans een bedrag van 133 miljoen euro per jaar (artikel 18 II PartG). De 
wetgever mag dat bedrag niet zo maar verhogen. Dat komt in strijd met de Staats-
freiheit. Hier gelden op grond van het arrest van 1992 een proportionaliteits- en een 
subsidiariteitstoets: de hoogte van de subsidie moet beperkt blijven tot wat voor de 
instandhouding van het goede functioneren (Funktionsfähigkeit) van partijen nood-
zakelijk is (proportionaliteit) en bovendien tot wat niet door de partijen zelf kan 
worden opgebracht (subsidiariteit). De gedachte hierachter is duidelijk: overdaad 
schaadt, want kan het beeld oproepen dat partijen zich overmatig tegoed doen aan 
gelden uit de staatskas, waarover zij ook nog grotendeels zelf beslissen. De wetgever 
is daarom gehouden aan te tonen dat de politieke en maatschappelijke omstandig-
heden dusdanig veranderd zijn, dat een verhoging van het subsidiebudget noodzake-

                                                 
1925 Schwartmann 1995, p. 106. 
1926 Ik herhaal dat het Hof in het midden laat of de Staat de politieke partijen iedere financiële ondersteu-

ning mag onthouden, wanneer een voldoende eigenfinanciering niet meer mogelijk blijkt (E 85, 264 
(288)). Daar staat de deur voor een uit artikel 21 GG voortvloeiende verplichting tot subsidiëring nog 
altijd op een kier. 

1927 E 20, 56 (102). 
1928 BVerfG 14 juli 1986, E 73, 40 (96-97). 
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lijk en proportioneel is en partijen niet op een andere manier hun financiële nood 
kunnen lenigen. Het Bundesverfassungsgericht heeft de wetgever aangeraden zich 
daarbij te bedienen van onafhankelijke deskundigen, die enig tegenwicht kunnen 
bieden in deze situatie, waarin aan politieke partijen gelieerde volksvertegenwoordi-
gers en bewindslieden beslissen over subsidies waarbij hun eigen partijen belang-
hebbende zijn.1929 Het Parteiengesetz kent ook al jarenlang bepalingen die de 
bondspresident aanvankelijk verplichtten en thans bevoegd verklaren een commis-
sie van onafhankelijke deskundigen in te stellen. De beslissing ligt uiteindelijk echter 
bij de wetgever, terwijl het Bundesverfassungsgericht het laatste woord heeft over 
de grondwettigheid van iedere Novellierung van het Parteiengesetz. 

Ondanks de aanwezigheid van een absolute en een relative Obergrenze moet wor-
den geconstateerd dat het aandeel van de overheidssubsidie in de totale inkomsten 
van de Duitse politieke partijen aanzienlijk groter is dan de Rechenschaftsberichte van 
de politieke partijen doen vermoeden. Dat komt omdat een deel van de subsidies die 
aan de zogenaamde parteinahe Stiftungen worden toegekend – ondanks een anders-
luidende uitspraak van het Bundesverfassungsgericht1930 – moet worden aange-
merkt als een vorm van verhulde, indirecte partijsubsidiëring. Een deel van deze 
subsidie komt namelijk rechtstreeks ten goede aan partijactiviteiten. Hetzelfde geldt 
voor een deel van de subsidies die aan de in de Bondsdag vertegenwoordigde fracties 
wordt toegekend. Formeel is dit geld alleen voor fractieactiviteiten bedoeld en er 
geldt zelfs een verbod het geld voor partijactiviteiten in te zetten (artikel 50 IV 
AbgG). Materieel zijn er echter sterke aanwijzingen dat een deel van de subsidie wel 
degelijk aan partijwerk wordt besteed en bovendien ondermijnt het Abgeordneten-
gesetz de muur tussen fractie- en partijwerk zelf door te bepalen dat de subsidie voor 
Öffentlichkeitsarbeit van de fractie mag worden ingezet. Het gevolg daarvan is dat 
activiteiten gesubsidieerd kunnen worden die (mede) tot de verkiezingscampagnes 
van de partijen gerekend moeten worden. Hoewel de Rechenschaftsberichte van de 
partijen dus aangeven dat het aandeel van de subsidies onder de 50% blijft, zullen in 
de praktijk veel partijen voor meer dan de helft van hun inkomsten van de Staat 
afhankelijk zijn. 
 
Naast Staatsfreiheit speelt ook het beginsel van de Chancengleichheit in het Duitse 
partijfinancieringsrecht een belangrijke rol, zo is in dit hoofdstuk gebleken. Dit uit 
artikel 21 I in combinatie met artikel 3 GG (gelijkheidsbeginsel) afgeleide rechtsbe-
ginsel ziet op gelijke kansen voor alle politieke partijen in de politieke strijd. Het 
Bundesverfassungsgericht heeft echter al vroeg duidelijk gemaakt dat het beginsel de 
Staat niet verplicht de bestaande feitelijke ongelijkheden tussen partijen voor wat 
betreft hun Wettbewerbschancen uit te bannen. Het volledig elimineren daarvan is dan 
ook een operatie die waarschijnlijk op een vergaande staatsinterventie in de partijen-

                                                 
1929 E 85, 264 (290-292). 
1930 BVerfG 14 juli 1986, E 73, 1 (31): “Die Stiftungen erfüllen ihre satzungsgemäßen Aufgaben in hinrei-

chender organisatorischer und personeller Unabhängigkeit von den ihnen nahestehenden Parteien; 
eine verdeckte Parteienfinanzierung wird dadurch nicht bewirkt.” 
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strijd neerkomt en dus op zeer gespannen voet met de Staatsfreiheit staat. Het Bun-
desverfassungsgericht accepteert dat sommige partijen een kapitaalkrachtigere ach-
terban hebben dan anderen. De Staat hoeft die verschillen niet glad te strijken. Het is 
hem echter op grond van het beginsel van de Chancengleichheit verboden de verschil-
len te verscherpen door wetgeving in te voeren of vormen van overheidssteun te 
introduceren waarvan met name bepaalde politieke partijen profiteren. 
 Bij het bepalen van de kring van politieke partijen die voor overheidssubsidie of 
een andere vorm van overheidssteun in aanmerking komen, moet het beginsel van 
de Chancengleichheit worden gezien als een streng gelijkheidsbeginsel. Iedere onge-
lijke behandeling die niet wordt gerechtvaardigd door een bijzondere ‘dwingende 
reden’ (“durch einen besonderen “zwingenden Grund”) is ongrondwettig. Een be-
perking tot partijen die zetels in de Bundestag hebben verworven kan niet door de 
beugel.1931 De wetgever mag wel bepalen dat partijen pas subsidie krijgen wanneer 
zij een bepaald percentage van de stemmen hebben behaald, maar dat minimum 
percentage moet erheblich onder de kiesdrempel van 5% liggen.1932 Thans geldt dat 
partijen die bij de verkiezingen voor de Bondsdag of het Europees Parlement 0,5% 
van de Zweitstimmen hebben behaald voor subsidiëring in aanmerking komen1933, 
alsmede partijen die 1,0 % van de stemmen bij een Landdagverkiezing hebben ver-
worven (artikel 18 IV PartG). Het Bundesverfassungsgericht ziet er streng op toe dat 
de wetgever de kring van subsidiegerechtigde partijen niet zonder absolute nood-
zaak verkleint. Toen de wetgever een Drie-Länder-Quorum wilde invoeren, op basis 
waarvan zwaardere eisen werden gesteld aan partijen die aanspraak wilden maken 
op het Zuwendungsanteil van de subsidie, verklaarde het Hof de desbetreffende wet 
in strijd met de Chancengleichheit. Het benadrukte daarbij het belang van een open 
politiek systeem, waarin te allen tijde nieuwe politieke partijen kunnen toetreden. 
Het toetreden van nieuwe partijen houdt de gevestigde partijen scherp en voorkomt 
verstarring van het partijbestel, aldus het Hof. Nieuwe partijen zijn belangrijk. 
Daarom mag hun toetreden tot en functioneren op de ‘politieke markt’ niet onnodig 
bemoeilijkt worden.1934 

Komt een partij eenmaal voor subsidie in aanmerking, dan speelt het beginsel 
van Chancengleichheit nog steeds een rol bij het bepalen van de omvang van de subsi-
die waarop de partij aanspraak kan maken. Het lijkt het er echter op dat hier – anders 
dan bij de vraag welke partijen überhaupt voor subsidiëring in aanmerking komen – 
niet zozeer sprake is van een streng gelijkheidsbeginsel, maar eerder van een abge-
stuft of proportioneel gelijkheidsbeginsel: is eenmaal bepaald welke partijen subsi-
diewaardig zijn, dan mag vervolgens op ruimere schaal tussen die partijen gediffe-
rentieerd worden. Iedere partij wordt dan behandeld op basis van zijn Bedeutung, 

                                                 
1931 Zie reeds BVerfG 21 februari 1957, E 6, 273 voor aftrekmogelijkheden voor giften aan politieke 

partijen. Zie tevens E 20, 56 (117-118). 
1932 E 20, 56 (117-118). 
1933 In wezen is deze drempel van 0,5% in 1968 door het Bundesverfassungsgericht geïntroduceerd en 

door de wetgever overgenomen. Zie E 24, 300 (339-343). 
1934 BVerfG 26 oktober 2004, E 111, 382 (403-404). 
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welke in de periode 1967-1994 werd bepaald aan de hand van verkiezingssucces en 
op grond van het huidige Parteiengesetz zowel op basis van verkiezingssucces 
(Wählerstimmenanteil), als op basis van de som van de ledenbijdragen, de afdrachten 
van politieke functionarissen en de giften (Zuwendungsanteil).  

Iedere geldige Zweitstimme levert de partij een bedrag van € 0,70 op, terwijl de 
Staat op iedere verworven euro aan Zuwendungen een bedrag van € 0,38 toelegt. 
Daarbij geldt in het licht van de beginselen van Chancengleichheit en gleiche Teilhabe 
dat niet elke bijdrage mag meetellen. Dat zou immers de partijen met een kapitaal-
krachtige achterban (en die achterban zelf) onredelijk bevoordelen. Daarom worden 
thans alleen Zuwendungen tot 3.300 euro van natuurlijke personen meegeteld (arti-
kel 18 III nr. 3 PartG). Men zou kunnen verdedigen dat de invoering van een basis-
bedrag voor alle subsidiabele partijen de Chancengleichheit tussen de partijen nog 
verder versterkt, doch een Sockelbetrag is in 1992 door het Bundesverfassungsge-
richt ongrondwettig verklaard. Een basisbedrag is niet gebaseerd op verkiezingssuc-
ces of verworven ledenbijdragen of giften, en daarom volgens het Hof in strijd met 
het beginsel van de Staatsfreiheit.1935 De redenering lijkt te zijn dat een partij geen 
subsidie mag krijgen zonder iets te hebben gepresteerd waaruit blijkt van onder-
steuning door de bevolking en maatschappelijke worteling.1936 Overigens heeft de 
wetgever wel een pseudo-basisbedrag ingevoerd door voor de eerste 4 miljoen 
stemmen niet € 0,70, maar € 0,85 toe te kennen. 

Uit het beginsel van de Chancengleichheit vloeit niet zonder meer voort dat de 
overheid, wanneer zij politieke partijen op bonds- en deelstaatniveau subsidieert, 
tevens verplicht is subsidie te verstrekken aan lokale politieke partijen. Hoewel het 
Bundesverfassungsgericht in zijn arrest van 9 april 1992 de wetgever heeft opgedra-
gen om ook rekening te houden met de positie van de op het lokale niveau met de 
politieke partijen concurrerende Wählergemeinschaften1937, heeft het tot nog toe geen 
aanleiding gezien het uitblijven van subsidiëring van lokale partijen ongrondwettig 
te achten. Het Hof had al eerder duidelijk gemaakt dat de wetgever zeker mag diffe-
rentiëren tussen partijen die op bondsniveau en landsniveau werkzaam zijn en par-
tijen die alleen lokaal politieke activiteiten ontplooien: hij mag rekening houden met 
het ‘sehr viel weiter gesteckte Tätigkeitsfeld der politischen Parteien’1938, de rol die 
hen door het Grundgesetz en het Parteiengesetz is toegedacht en de daaruit volgen-
de noodzaak van een hoge kosten veroorzakende, bovenregionale partijorganisa-
tie.1939 Als echter vast komt te staan dat bonds- en landspartijen een aanzienlijk deel 
van hun subsidie doorsluizen naar hun Kreisverbände en Ortsvereine én dat daardoor 
de Wettbewerbslage op de lagere niveaus aanzienlijk word veranderd ten nadele van 
lokale partijen, dan is een schending van de Chancengleichheit zeker niet uitgesloten. 

                                                 
1935 E 85, 264 (292-295). 
1936 Vgl. Cordes 2003, p. 58. 
1937 E 85, 264 (328). 
1938 Dat wil zeggen de politieke partijen in de zin van artikel 2 I Parteiengesetz. Lokale partijen (Rat-

hausparteien) vallen niet onder de aldaar gegeven definitie. 
1939 BVerfG 21 juni 1988, E 78, 350 (358-359). 
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Zo’n schending is tot nog toe niet geconstateerd omdat simpelweg niet kon worden 
aangetoond wat voor effect de bestaande subsidiëring had voor het lokale niveau. 

Wat radicale politieke partijen betreft geldt tenslotte artikel 21 II GG. Zolang het 
Bundesverfassungsgericht hen niet inconstitutioneel heeft verklaard en heeft ont-
bonden dienen zij volstrekt hetzelfde behandeld te worden als andere politieke par-
tijen.1940 Artikel 21 II GG heeft dus een zogenaamde Sperrwirkung. Pas met een 
partijverbod komt het recht op subsidie te vervallen (artikel 18 VIII PartG). Men ziet 
hierin zowel het beginsel van de Staatsfreiheit als dat van de Chancengleichheit. 
 
Het recht van iedere burger op gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung is net 
als het beginsel van de Chancengleichheit afgeleid van het algemene gelijkheidsbegin-
sel, dat in artikel 3 GG is vastgelegd. Het is zeker verwant aan de Chancengleichheit, 
maar kan daarmee niet op één lijn worden gesteld. Waar het laatste beginsel inhoudt 
dat het de overheid niet toegestaan is maatregelen te nemen die (onevenredig) posi-
tief of negatief uitpakken voor bepaalde politieke partijen, houdt de Bürgergleichheit 
in dat de overheid evenmin maatregelen mag nemen die bepaalde burgers een grote-
re invloed op het proces van de politieke wilsvorming geven dan andere, uiteraard 
behoudens de aanwezigheid van een bijzonder dwingende grond. Daarbij wordt het 
beginsel wel getemperd door het beginsel van ‘minima non curat praetor’: een klein 
beetje meer invloed levert geen schending van het Grundgesetz op. 
 Voor wat betreft het partijfinancieringsrecht speelt de Bürgergleichheit eigenlijk 
alleen maar een rol als het gaat om de mogelijkheden om giften aan politieke partijen 
van de belasting af te trekken. Het Bundesverfassungsgericht beschouwt sinds 1958 
het doen van dergelijke giften als het gebruik maken van het recht op deelname aan 
het proces van de politieke wilsvorming.1941 Wie een gift aan een partij doet, doet dat 
niet uit belangenloze vrijgevigheid, maar op grond van politieke motieven, aldus 
vaste rechtspraak van het Hof. Wanneer de overheid dan zeer royale aftrekmoge-
lijkheden creëert en daardoor, mede in combinatie met het progressieve belastingta-
rief, met name de vermogende burger in de kaart speelt – hij kan immers zowel in 
absolute als in relatieve zin meer aftrekken – dan schendt de overheid het beginsel 
van de Bürgergleichheit, dat ook hier als een streng formeel gelijkheidsbeginsel moet 
worden opgevat. Even leek het erop dat het Hof dit beginsel had afgezwakt, toen het 
in 1986 leek te overwegen dat het niet ging om een grotere invloed, maar om een 
bepalende invloed op het proces van de politieke wilsvorming.1942 Hoe het arrest van 
1986 ook moet worden opgevat, het standaardarrest van 9 april 19921943 heeft dui-
delijk gemaakt dat het Hof nog steeds het strenge gelijkheidsbeginsel hanteert, al is 
het duidelijk dat de wetgever door het verhogen van de aftrekmogelijkheden wel de 
grenzen daarvan opzoekt. 
 

                                                 
1940 E 111, 382 (407-410). 
1941 E 8, 51 (68-69). 
1942 E 73, 40. Daarover Landfried 1990, p. 82-83. 
1943 E 85, 264. 
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Artikel 21 I vierde volzin GG bepaalt dat de politieke partijen verplicht zijn over de 
herkomst en de besteding van hun financiële middelen, alsmede over hun vermogen, 
openlijk rekenschap en verantwoording af te leggen.1944 Deze bepaling vormt de 
verankering van het Transparenz-beginsel, het beginsel dat beoogt te bewerkstelligen 
dat de financiën van de politieke partijen zo transparant mogelijk zijn. Transparantie 
van partijfinanciën is in de eerste plaats bedoeld om aan de kiezer duidelijk te maken 
welke groepen, organisaties en particuliere personen financieel achter een politieke 
partij staan en dus mogelijkerwijs invloed op die partij willen uitoefenen door mid-
del van hun financiële bijdragen. De kiezer kan dan zijn oordeel over de financie-
ringspraktijken van de partij tot uitdrukking brengen in zijn stem bij de verkiezin-
gen. Openbaarheid en transparantie van partijfinanciën konden er volgens de opstel-
lers van het Grundgesetz tevens toe leiden dat dubieuze geldschieters van hun bij-
drage zouden afzien, omdat die in de openbaarheid zou komen. Het openleggen van 
geldstromen naar politieke partijen zou voorts in zijn algemeenheid duidelijk kun-
nen maken hoe het met de Chancengleichheit tussen de politieke partijen gesteld is. 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat het Transparenz-beginsel op twee manie-
ren in de Duitse rechtspraak – met name die van het Bundesverfassungsgericht – 
functioneert. In de eerste plaats is het beginsel een norm waaraan de rechter wetge-
ving kan toetsen. De bepaling in het Parteiengesetz, dat giften van rechtspersonen 
pas openbaar gemaakt moesten worden wanneer zij de 200.000 DM overstegen, 
was onder meer in strijd met het Transparenz-beginsel en dus verfassungswidrig.1945 
Voor de beslissing van de wetgever in 1988 om de Publizitätsgrenze van 20.000 DM 
naar 40.000 DM te verhogen, gold hetzelfde: deze was in het licht van het Transpa-
renz-beginsel ongrondwettig.1946 

In de tweede plaats fungeert het beginsel als interpretatiehulpmiddel wanneer 
wetgeving onduidelijk is. Deze functie vinden we terug in het arrest van het Bundes-
verfassungsgericht inzake de terugbetalingsverplichting die aan de CDU werd opge-
legd naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hessen die deel uitmaakten van de 
CDU-Spendenaffaire. In dit arrest maakte het Hof nogmaals duidelijk dat artikel 21 
I vierde volzin GG ‘eine möglichst vollständige Rechenschaftslegung’ eist. Dat 
bracht in het onderhavige geval mee dat de bepalingen van het Parteiengesetz die de 
Rechenschaftspflicht betroffen in het licht van het Transparenzgebot van het genoemde 
artikel moesten worden uitgelegd. Die uitleg kwam er in deze zaak op neer dat, hoe-
wel de wet er zelf over zweeg, alleen wanneer een materiell richtiger Rechenschaftsbe-
richt was ingeleverd aan de eisen van het Parteiengesetz voldaan was.1947 Men ziet 
hier de kracht van het Transparenz-beginsel: de stelling dat ook met een formeel juist 

                                                 
1944 De verplichting over de Herkunft van de financiële middelen verantwoording af te leggen dateert van 

1949. In 1983 heeft de grondwetgever daar een verantwoordingsplicht ten aanzien van de Verwendung 
van de financiële middelen en ten aanzien van het Vermögen aan toegevoegd. Zie paragraaf VI.5.3.4. 

1945 E 24, 300 (356-357). De bepaling was tevens in strijd met het gelijkheidsbeginsel van artikel 3 I GG 
aangezien voor giften van natuurlijke personen een veel lager bedrag gold en voor dit onderscheid 
geen rechtvaardiging bestond. 

1946 E 85, 264 (318-326). 
1947 E 111, 54 (81-86). 
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Rechenschaftsbericht kon worden volstaan was volgens het Hof met het Grundgesetz 
onverenigbaar. 
 
Het Transparenz-beginsel is verder uitgewerkt in de bepalingen over Rechenschaftsle-
gung in het Parteiengesetz (artikel 23 e.v. PartG). Politieke partijen zijn verplicht 
ieder jaar een financieel verslag over de herkomst en het gebruik van hun financiële 
middelen, alsmede over het vermogen van de partij (Rechenschaftsbericht) bij de pre-
sident van de Bondsdag in te leveren (artikel 23 I PartG). Het Rechenschaftsbericht 
bestaat uit een Ergebnisrechnung (die zelf weer bestaat uit een inkomsten- en uitga-
venrekening), een vermogensbalans en een toelichtingsdeel (artikel 24 PartG). Het is 
samengesteld uit een reeks Teilberichte, dat wil zeggen afzonderlijke verslagen van 
het Bundesverband, de afzonderlijke Landesverbände en de onder de Landesverbände 
ressorterende Gebietsverbände. De wet schrijft gedetailleerd voor welke categorieën 
inkomsten en uitgaven in het Rechenschaftsbericht genoemd en verantwoord moeten 
worden. Tevens schrijft de wet voor hoe de vermogensbalans eruit moet zien.  

De inkomstenrekening bestaat verplicht uit elf posten: ledenbijdragen, afdrach-
ten van politieke functionarissen en soortgelijke regelmatige bijdragen, giften van 
natuurlijke personen, giften van rechtspersonen, inkomsten uit (deelneming aan) 
ondernemingen, inkomsten uit overig vermogen, inkomsten uit evenementen, ver-
koop van drukwerk en publicaties e.d., overheidssubsidies, overige inkomsten, bij-
dragen van afdelingen en de totale inkomsten (artikel 24 IV PartG). Op de uitgaven-
rekening treft men personeelsuitgaven, zakelijke uitgaven (waaronder verkiezings-
uitgaven), bijdragen aan afdelingen en de totale uitgaven aan (artikel 24 V PartG). 
De vermogensbalans vermeldt de vaste en de vlottende activa, de passiva (reserve-
ringen en verplichtingen) en het positieve of negatieve Reinvermögen (artikel 24 VI 
PartG). Aan de vermogensbalans dient een Erläuterungsteil te worden toegevoegd 
(artikel 24 VII PartG). Het feit dat de wet zo gedetailleerd voorschrijft hoe de inkom-
sten, uitgaven en het vermogen moeten worden verantwoord, maakt dat vergelijkin-
gen tussen partijen veel gemakkelijker te maken zijn dan bijvoorbeeld in Nederland, 
waar de wet niet voorschrijft hoe het financieel verslag eruit moet zien. 

Het Rechenschaftsbericht moet door een accountant worden gecontroleerd, waar-
bij de politieke partij een medewerkingsplicht heeft. Van de controle maakt de ac-
countant een verslag (Prüfungsbericht; artikel 30 I PartG) en indien hij het Rechen-
schaftsbericht in overeenstemming met de wet oordeelt, dan brengt hij daarop een 
Prüfungsvermerk (korte notitie) aan, waarmee hij aangeeft dat het Rechenschaftsbericht 
“in dem geprüften Umfang den Vorschriften dieses Gesetzes entspricht” (artikel 30 
II en III PartG). Na de controle door de accountant dient nog controle door de presi-
dent van de Bondsdag – in de praktijk: de Bundestagsverwaltung – plaats te vinden, 
waarbij in principe zowel de formele als de inhoudelijke juistheid van het verslag aan 
de orde kunnen komen (artikel 23a PartG). Doorgaans zal de controle echter voor-
namelijk formeel zijn en zal de bondsdagpresident sterk op het oordeel van de ac-
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countant vertrouwen.1948 De Rechenschaftsberichte worden als Bundestags-
Drucksachen gepubliceerd en zijn daarmee voor iedereen te raadplegen (artikel 23 II 
PartG). 

Een reeks van partijfinancieringsschandalen en affaires heeft geleid tot een sys-
teem van regels over giften aan politieke partijen dat steunt op drie pijlers die, zo kan 
men betogen, zelf uiteindelijk allemaal gebaseerd zijn op het beginsel van de Trans-
parenz of in elk geval in het verlengde van dit beginsel liggen. Deze pijlers zijn Publi-
zitätspflicht (openbaarmakingsverplichtingen), Spendenannahmeverbote en Sanktio-
nen. De risico’s die giften met zich meebrengen – belangenverstrengeling, kopen van 
politieke macht, ongelijke kansen voor burgers en partijen – moeten in principe door 
artikel 21 I vierde volzin GG en de bepalingen van Hoofdstuk Vijf van het Parteienge-
setz bestreden worden. Voor het limiteren van giften door middel van het vaststellen 
van maximumbedragen of door bijvoorbeeld het verbieden van giften van rechtsper-
sonen heeft de Duitse wetgever nog geen grond gezien. 

De Publizitätspflicht houdt in dat giften (en afdrachten van politieke functionaris-
sen) waarvan de Gesamtwert de 10.000 euro overstijgt openbaar moeten worden 
gemaakt in het Rechenschaftsbericht van de politieke partij, onder vermelding van 
naam en adres van de gever en de hoogte van de gift. Giften van meer dan 50.000 
euro moeten zelfs onverwijld bij de president van de Bondsdag gemeld worden, 
waarna deze ze als Bundestags-Drucksache openbaar maakt (artikel 25 III PartG). 
Hoewel dit laatste deel van de Publizitätspflicht – de snelle openbaarmaking – erg 
belangrijk is, staat op overtreding ervan geen sanctie. 

De Spendenannahmeverbote zijn opgesomd in artikel 25 I en II PartG. Het is poli-
tieke partijen niet toegestaan de aldaar genoemde giften van bepaalde gevers aan te 
nemen.1949 Deze verboden giften zijn in de loop der tijd steeds verder uitgebreid. De 
wetgever is begonnen met uitsluitend een Publizitätspflicht, doch toen naar aanlei-
ding van diverse affaires bleek dat dat niet voldoende was, heeft hij bij de Neurege-
lungen van 1984, 1994 en 2002 Spendenannahmeverbote ingevoerd en later uitge-
breid. Op overtreding van de regels over Rechenschaftslegung staan in de regel sanc-
ties, welke geregeld worden in de artikelen 31b tot en met 31d PartG. Staan er on-
juistheden in het Rechenschaftsbericht of heeft een partij in strijd met het Parteienge-
setz giften aangenomen of niet openbaar gemaakt in haar financieel verslag dan 
ontstaat jegens haar een vordering (Anspruch). Deze bedraagt het tweevoudige van 
het onjuist opgegeven bedrag1950, het drievoudige van de illegale gift, dan wel het 
tweevoudige van de niet conform de wet openbaar gemaakte gift. Deze sancties 
bestaan voor een deel al sinds de Neuregelung van 1984. Zij zijn in het verleden reeds 
enkele malen toegepast en naar aanleiding van met name de CDU-Spendenaffaire 
aanzienlijk uitgebreid qua werkingssfeer. De sanctiebepalingen bestrijken momen-

                                                 
1948 Von Arnim 2002, p. 1076. 
1949 Zie paragraaf VI.5.3.7 voor een overzicht. 
1950 Daarmee is dus bedoeld: tweemaal het verschil tussen het juiste bedrag en het onjuiste (doorgaans 

lagere) bedrag dat de partij heeft opgegeven. 
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teel alle onjuistheden in de Rechenschaftsberichte, terwijl voor giften nog een lex speci-
alis bestaat. 

De conclusie kan zijn dat de het Duitse partijfinancieringsrecht voor wat betreft 
de private financiering van politieke partijen een tamelijk omvangrijk systeem van 
regels kent, waarbij openbaarmakingsverplichtingen worden gecombineerd met 
verboden en sancties. Het systeem functioneert redelijk tot goed, maar kent niette-
min enige gaten. Bovendien zullen politieke partijen waarschijnlijk altijd wel nieuwe 
mazen in de wet vinden en daar gebruik van maken. Dat is eigenlijk inherent aan het 
stellen van regels: de wetgever kan nooit alles overzien en zal aan bepaalde zaken bij 
het maken van de regels helemaal niet gedacht hebben. Bovendien veranderen de 
maatschappelijke omstandigheden. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat er zich 
in de toekomst nog meer affaires rondom quasi-legale en illegale private financiering 
van partijen zullen voordoen, waardoor de roep om nieuwe regels weer sterker 
wordt. Daaraan kan worden toegevoegd dat de omvangrijke overheidssubsidiëring 
die men in Duitsland kent vreemd genoeg niet heeft kunnen verhinderen dat politici 
en partijen via niet altijd even legale omwegen grote giften van particulieren en or-
ganisaties hebben gekregen. Daarvan getuigen de diverse in dit hoofdstuk beschre-
ven financieringsschandalen en affaires. Klaarblijkelijk bestaat er ondanks de uitge-
breide financiering door de Staat nog altijd een grote honger naar privaat geld. Mis-
schien worden politieke partijen al etende wel steeds hongeriger. 
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Hoofdstuk VII 

Eindconclusies en aanbevelingen 
 
VII.1  Algemeen 
 
De voorgaande hoofdstukken vormen de weerslag van een onderzoek naar de finan-
ciering van politieke partijen in Nederland en Duitsland. In het onderzoek stond de 
vraag centraal hoe de Nederlandse en Duitse wetgeving betreffende de financiering 
van politieke partijen zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld, welke beginselen 
daarbij een rol hebben gespeeld en hoe de geldende Nederlandse regelgeving in het 
licht van deze beginselen van partijfinancieringsrecht moet worden gewaardeerd. In 
de hoofdstukken I tot en met VI is allereerst een beschrijving en een analyse gegeven 
van het partijfinancieringsrecht in de beide landen.1951 Daarmee hoop ik een leesbaar 
overzicht te hebben gecreëerd van het geldende recht betreffende de financiering van 
politieke partijen, een bijdrage waarop andere schrijvers kunnen en hopelijk ook zullen 
voortbouwen. Het onderwerp partijfinanciering heeft in Nederland nooit veel aan-
dacht gekregen in de juridische literatuur. De literatuur tot nu toe bleef beperkt tot 
het proefschrift van Elzinga uit 1982 en enkele artikelen van diezelfde Elzinga, als-
mede van Nehmelman en Koole.1952 
 De regelgeving in Nederland is verder beoordeeld in het licht van enige in het 
eerste hoofdstuk geïntroduceerde beginselen van partijfinancieringsrecht, te weten 
het onafhankelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen en het transparan-
tiebeginsel. In dit onderzoek is geprobeerd de nog zwak ontwikkelde beginselen van 
wat meer ‘body’ te voorzien. Aan de hand van de parlementaire geschiedenis, de juris-
prudentie, het Duitse recht en (vooral) mijn eigen normatieve oordeel heb ik getracht 
de beginselen in specifieke situaties vorm en inhoud te geven. Uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt toch duidelijk dat de wetgever niet expliciet aan bepaalde beginse-
len van partijfinancieringrecht toetst en met name pragmatisch en soms zelfs oppor-
tunistisch te werk gaat. Dat is ook niet zo vreemd. In dit onderzoek is immers meer-
malen gewezen op de nauwe band tussen de wetgever die de regels stelt en de poli-
tieke partijen voor wie de regels gelden. De jurisprudentie was een iets rijkere bron 
van inspiratie. Hoewel de rechtspraak over de Wet subsidiëring politieke partijen 
nog niet bijzonder omvangrijk is, hebben verschillende Nederlandse rechtscolleges 
zich inmiddels wel gebogen over de principiële vraag onder welke omstandigheden 
het de overheid verboden is politieke partijen te subsidiëren.1953 
 Voor mij vormde het Duitse partijfinancieringsrecht zonder meer de belangrijk-
ste bron van inspiratie. Dat recht is opgebouwd rondom vier belangrijke beginselen 
van partijfinanciering: Staatsfreiheit, Chancengleichheit, Bürgergleichheit en Transpa-

                                                 
1951 De Hoofdstukken I tot en met V waren gewijd aan Nederland. In Hoofdstuk VI kwam het Duitse 

partijfinancieringsrecht aan de orde. 
1952 Zie voor dit proefschrift en de artikelen de literatuurlijst achter in dit boek. 
1953 Rb. Den Haag 7 september 2005, AB 2005, 398; Rb. Den Haag 30 november 2006, LJN AZ5393; 

ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35; Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133. 
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renz. Het zal de lezer direct duidelijk zijn dat er een aanzienlijke overlap bestaat tus-
sen deze Duitse beginselen en de hierboven genoemde Nederlandse. Er zijn echter 
belangrijke verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse beginselen. De Neder-
landse beginselen zijn theoretische beginselen, politieke beginselen zo men wil. De 
wetgever toetst er niet systematisch aan en de rechter kan dat niet, aangezien deze 
beginselen geen (specifieke) weerslag hebben gevonden in het geschreven recht en 
het de rechter bovendien niet toegestaan is formele wetten zoals de Wet subsidiëring 
politieke partijen te toetsen aan ongeschreven rechtsbeginselen. Hooguit kan de 
rechter nog iets met de verenigingsvrijheid of het gelijkheidsbeginsel, maar ook daar 
is – in de context van de partijfinancieringswetgeving – nauwelijks jurisprudentie 
over. Het financiële onafhankelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel hebben 
al helemaal geen banden met het geschreven recht. Wel kunnen zij worden afgeleid 
uit enige niet-bindende aanbevelingen die zijn opgesteld door de Commissie van 
Venetië en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.1954  

In Duitsland is de situatie geheel anders. De beginselen zijn daar echte rechtsbe-
ginselen. Zij zijn verankerd in het Grundgesetz (artikel 21 GG, vaak in combinatie 
met artikel 3 en 38 GG in kwesties van gelijkheid) en hoewel de toetsing aan deze 
beginselen door de Duitse wetgever vaak slordig en opportunistisch is, is in Duits-
land het Bundesverfassungsgericht regelmatig bereid geweest de wetgever te corri-
geren. Wetgeving die volgens het Hof de toets aan de Staatsfreiheit, Chancengleichheit, 
Bürgergleichheit of Transparenz niet kon doorstaan, is bij meerdere gelegenheden 
ongrondwettig verklaard. Direct moet worden toegegeven dat ook dit constitutione-
le hof niet altijd even consequent is1955, maar toch vormen zijn uitspraken een zeer 
belangrijke en diepe bron van inspiratie. 
 In dit onderzoek is niet getracht een zeer uitgebreide theorie van de beginselen 
van Nederlands partijfinancieringsrecht te ontwerpen. Veeleer heb ik een aantal 
concrete onderwerpen en problemen in het recht genomen en geprobeerd aan de 
hand van de genoemde drie beginselen – onafhankelijkheid, gelijke kansen, transpa-
rantie – te beredeneren wat volgens mij de meest redelijke oplossing is. Volstaan kan 
hier dan ook worden met een korte, abstracte uiteenzetting van deze beginselen. 
Vervolgens zal worden teruggekomen op enkele van de belangrijkste conclusies uit 
de vorige hoofdstukken. Het gaat hier met name om conclusies ten aanzien van 
gebreken in de Nederlandse wetgeving. Voorzover dat in de voorgaande hoofdstuk-
ken nog niet gebeurd is, zullen tevens verbeteringen worden voorgesteld, die in een 
aantal gevallen gebaseerd zijn op het Duitse recht. 
 

                                                 
1954 Zie bijvoorbeeld de verwijzing naar het beginsel van ‘a reasonable balance between public and private 

funding’ in overweging 7 van Aanbeveling 1516 (2001) van de Parlementaire Vergadering van de 
Raad van Europa. Zie tevens onderdeel C (‘as regards transparency’) van deze aanbeveling en de richt-
lijnen 5 en 7 van de Commissie van Venetië. 

1955 Prantl 2000, p. 546. 
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VII.2 Onafhankelijkheid, gelijke kansen en transparantie 

 
Het onafhankelijkheidsbeginsel moet in de eerste plaats inhouden dat het de over-
heid in beginsel niet is toegestaan door middel van de partijfinancieringswetgeving 
het handelen van politieke partijen te beïnvloeden, behoudens de aanwezigheid van 
een zwaarwegende rechtvaardigingsgrond. Een democratische rechtsstaat als de 
onze kenmerkt zich door vrij gevormde politieke partijen die alle ruimte hebben om 
zich op de door hen gewenste grondslag te organiseren en het door hen gekoesterde 
gedachtegoed uit te dragen. Op dit uitgangspunt zijn natuurlijk uitzonderingen mo-
gelijk. Het onafhankelijkheidsbeginsel is immers een beginsel, en in Nederland is niet 
eens sprake van een rechtsbeginsel, in tegenstelling tot in Duitsland waar het onaf-
hankelijkheidsbeginsel als het beginsel van de Staatsfreiheit in artikel 21 GG is ver-
ankerd. Dit alles neemt echter niet weg dat het onafhankelijkheidsbeginsel als begin-
sel van partijfinancieringsrecht zeer op zijn plaats is en dat de wetgever bij het vast-
stellen van wetgeving aan dit beginsel dient te toetsen. Overigens is in dit onderzoek 
gebleken dat de Wet subsidiëring politieke partijen in het licht van het inhoudelijke 
onafhankelijkheidsbeginsel vaak goed scoort. 
 Naast een inhoudelijke kant, kent het onafhankelijkheidsbeginsel ook een finan-
cieel aspect. Het financiële onafhankelijkheidsbeginsel is een januskop. Het houdt 
aan de ene kant in dat politieke partijen maatschappelijke organisaties zijn die finan-
cieel onafhankelijk van de overheid moeten kunnen functioneren. Als politieke par-
tijen ergens van afhankelijk moeten zijn, dan zijn het de financiële bijdragen van de 
leden, de donateurs-sympathisanten en eventueel de politieke functionarissen. Aan 
de andere kant verzet het onafhankelijkheidsbeginsel zich tevens tegen een te grote 
afhankelijkheid van grote private geldschieters. Bij te grote bijdragen van deze ge-
vers bestaat immers het risico van ongewenste belangenverstrengeling en beïnvloe-
ding. Om de Commissie-Van den Berg nog maar eens te citeren: 
 

“Een te grote afhankelijkheid van de overheid staat op gespannen voet met de 
idee dat politieke partijen bij uitstek gestalte geven aan het proces van vrije poli-
tieke wilsvorming, waarin burgers participeren. Maar ook een eenzijdige af-
hankelijkheid van enkele grote geldschieters of van maatschappelijke organisa-
ties verdraagt zich slecht met dit idee.”1956  

 
Oftewel: er is sprake van laveren tussen Scylla en Charybdis.  
 
In Duitsland maakt het financiële onafhankelijkheidsbeginsel deel uit van het begin-
sel van de Staatsfreiheit. Uit deze Staatsfreiheit vloeit voort dat er grenzen zijn aan de 
mate waarin de overheid politieke partijen mag subsidiëren. Een Teilfinanzierung is 
toegestaan, maar daarbij gelden zowel een relatieve als een absolute Obergrenze. Op 

                                                 
1956 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 22. 
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dit punt kan het Nederlandse financiële onafhankelijkheidsbeginsel nader ingevuld 
worden aan de hand van zijn Duitse equivalent. Zie daarvoor paragraaf VII.4. 
 
Uit het beginsel van gelijke kansen vloeit voort dat de overheid bij het verstrekken 
van subsidies geen onredelijk onderscheid mag maken tussen grote en kleine partij-
en, tussen regerings- en oppositiepartijen, of tussen bestaande en nieuwe partijen. 
Uit het woordje ‘onredelijk’ volgt dat voor een ongelijke behandeling van politieke 
partijen een objectieve en redelijke rechtvaardiging dient te bestaan. Net als het on-
afhankelijkheidsbeginsel is het beginsel van gelijke kansen lastig, omdat de menin-
gen over de vraag of een aangevoerde rechtvaardiging ‘objectief’ en ‘redelijk’ is nu 
eenmaal flink kunnen verschillen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de SGP-casus. Omwille 
van het tegengaan van discriminatie van vrouwen bij deze partij zou de overheid 
kunnen besluiten aan de SGP niet langer subsidie te verlenen. Daarmee wordt die 
partij vervolgens anders behandeld dan andere in de Tweede Kamer vertegenwoor-
digde partijen. Sommigen zullen in de wens (en ingevolge artikel 7 Vrouwenverdrag: 
de plicht) discriminatie bij verenigingen op het gebied van het politieke leven te 
bestrijden een meer dan objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het stopzetten 
van de subsidiëring zien, terwijl anderen zullen volhouden dat daardoor juist de SGP 
gediscrimineerd wordt en een partij die toch goed is voor twee kamerzetels op on-
democratische wijze dreigt te worden weggedrukt.  
 Ook bij het subsidiëren van nieuwe, nog niet in het parlement vertegenwoordig-
de politieke partijen speelt het beginsel van gelijke kansen een belangrijke rol. Is het 
objectief en redelijk gerechtvaardigd dat de overheid alleen subsidies beschikbaar 
stelt aan partijen die reeds kamerzetels hebben verworven? Degene die vindt dat een 
partij zich eerst moet bewijzen alvorens zij aanspraak op overheidsondersteuning 
kan maken, zal die vraag bevestigend beantwoorden. Voor degene die vindt dat een 
partij juist ondersteund moet worden om zich te kunnen bewijzen, ligt daarentegen 
een tegenovergestelde conclusie voor de hand. Eén ding is zeker: vragen van gelijk-
heid en gelijke kansen zijn lastige vragen, die in eerste instantie door de wetgever 
beantwoord dienen te worden. Vervolgens kan de rechter, althans voorzover het 
recht en zijn positie in het staatsbestel hem dat toestaan, eventueel corrigerend op-
treden. 
 In dit onderzoek is het beginsel van gelijke kansen vooral zo opgevat dat het de 
overheid verboden is de bestaande ongelijkheid van kansen tussen politieke partijen 
te verscherpen door het nemen van overheidsmaatregelen die met name bepaalde 
politieke partijen bevoordelen. De overheid is dus niet gehouden door middel van 
positieve maatregelen een situatie van volstrekt gelijke kansen te creëren. Deze theo-
rie is ontleend aan het Duitse recht. Reeds in 1958 oordeelde het Bundesver-
fassungsgericht dat bestaande feitelijke ongelijkheden tussen partijen voor wat be-
treft hun Wettbewerbschancen niet door de Staat ongedaan hoeven te worden ge-
maakt.1957 Een dergelijke operatie zou wellicht ook in strijd komen met de Staatsfrei-

                                                 
1957 BVerfG 24 juni 1958, E 8, 51. 
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heit, want zij impliceert een vergaande overheidsinterventie in het proces van de 
politieke wilsvorming. De kern van de Duitse Chancengleichheit is dus dat de over-
heid geen maatregelen mag nemen waarvan met name bepaalde politieke partijen 
profiteren, die aldus hun kansen op de ‘politieke markt’ vergroten. Iedere ongelijke 
behandeling van politieke partijen die niet wordt gerechtvaardigd door een bijzon-
dere ‘dwingende reden’ (“durch einen besonderen “zwingenden Grund””) is verbo-
den. Ook voor Nederland lijkt mij dat een goed uitgangspunt.  
 Een verdergaande interpretatie van het beginsel van gelijke kansen is mijns in-
ziens niet nodig. Dat de kansen van de verschillende Nederlandse politieke partijen 
niet volstrekt gelijk zijn, is in mijn optiek niet per definitie een bezwaar. Ik beschik 
momenteel niet over aanwijzingen dat er in Nederland duidelijk rijke en duidelijk 
arme politieke partijen zijn. Uit het rapport van de Commissie-Van den Berg kan dat 
niet worden afgeleid. Integendeel, oordelend over de toelaatbaarheid van giften aan 
politieke partijen constateerde de Commissie in 1991 dat “de huidige Nederlandse 
praktijk evenwel geen aanleiding (geeft) te veronderstellen dat de sociale samenstel-
ling van de achterban van een partij in hoge mate bepalend is voor schenkingen van 
individuen. Donaties door rechtspersonen komen slechts mondjesmaat voor”.1958 
Ook uit de op 23 april 2002 verschenen Notitie herijking Wet subsidiëring politieke 
partijen blijkt niet dat bepaalde Nederlandse politieke partijen er financieel veel 
warmer bijzitten dan andere.1959 Ik heb geen aanwijzingen dat de situatie sinds het 
verschijnen van deze Notitie sterk veranderd is.  
 Wel is het zo dat bepaalde nieuwe politieke partijen zoals de (inmiddels opgehe-
ven) LPF en het Trots op Nederland van Rita Verdonk trachten zeer grote bedragen 
aan giften binnen te halen. Of dat leidt tot een wezenlijke verandering in het politie-
ke krachtenveld, staat echter nog te bezien. Het is zeker zaak deze ontwikkelingen 
goed in de gaten te houden, maar voor een andere interpretatie van het beginsel van 
gelijke kansen zie ik vooralsnog geen grond. We moeten ons bovendien denk ik niet 
blindstaren op financiën alleen. De kansen van een politieke partij in het proces van 
de politieke wilsvorming en de slag om de kiezer worden niet enkel daardoor be-
paald, maar ook door de populariteit van de door die partij gepropageerde denk-
beelden1960, de activiteiten van haar achterban (participatiegraad) en de kwaliteit van 
haar politici. Mijns inziens valt goed te leven met een partijensysteem waarin partij-
en van diverse pluimage naast elkaar functioneren. Sommige van hen krijgen dona-
ties van ondernemingen, andere van vakbonden of actiegroepen, terwijl weer andere 
drijven op de afdrachten van hun politieke functionarissen. Volstrekte gelijkheid van 

                                                 
1958 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44. 
1959 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6. 
1960 Waarmee niets is gezegd over de kwaliteit van die denkbeelden. Integendeel: met ‘goedkoop scoren’ 

kan een politieke partij het in een gepolariseerde samenleving prima doen bij de kiezers. 
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kansen is hier inderdaad niet gewaarborgd, maar het is sterk de vraag of volstrekte 
gelijkheid van kansen überhaupt mogelijk is.1961 
 
Transparantie is wat mij betreft een algemeen democratisch beginsel dat ook in het 
partijfinancieringsrecht een belangrijke rol hoort te spelen. Niet alleen behoort de 
omvang van het subsidiebudget dat de overheid aan politieke partijen beschikbaar 
stelt openbare informatie te zijn, maar meer in het algemeen dienen alle geldstromen 
naar de politieke partijen voor de burger openbaar en inzichtelijk te zijn. Dat geldt 
vooral voor giften, die van derden en partijleden, en van particulieren en rechtsper-
sonen afkomstig kunnen zijn. Op basis van deze informatie kan de burger zich ver-
volgens een oordeel over de politieke partij en het ethisch gehalte van haar handel-
wijze op financieel terrein vormen.1962 Dat oordeel kan dan weer van belang zijn bij 
het uitbrengen van een stem bij de verkiezingen. Bovendien kan openbaarheid van 
giften aan politieke partijen dubieuze gevers afschrikken. Zij willen hun naam im-
mers liever niet in de openbaarheid zien verschijnen. Verder is het ook hierom van 
belang dat zoveel mogelijk informatie over de inkomsten en de uitgaven en het ver-
mogen van politieke partijen openbaar en toegankelijk is: alleen op basis van deze 
informatie kunnen zorgvuldig voorbereide en afgewogen besluiten over partijfinan-
cieringswetgeving worden genomen. De beslissing om bijvoorbeeld de subsidie aan 
politieke partijen te verhogen of om giften van bepaalde rechtspersonen te verbie-
den zou niet out of the blue moeten komen, maar gebaseerd moeten zijn op degelijk 
onderzoek van de financiële situatie van de politieke partijen door de jaren heen. Dat 
onderzoek zelf dient dan weer aan publieke controle onderworpen te kunnen wor-
den. 
 Het Duitse beginsel van de Transparenz is stevig verankerd in artikel 21 IV GG: 
politieke partijen “müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie 
über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben”. Uit dit onderzoek is gebleken 
dat het Transparenz-beginsel op twee manieren in het Duitse partijfinancieringsrecht 
fungeert. Het Bundesverfassungsgericht kan in de eerste plaats partijfinancierings-
wetgeving aan dit beginsel toetsen. Stelt de Duitse wetgever regels over openbaar-
heid van partijfinanciën vast, dan bestaat de mogelijkheid dat het Hof deze in het 
licht van de Transparenz weegt en te licht bevindt.1963 Tevens kan het beginsel funge-
ren als hulpmiddel bij het interpreteren van onduidelijke wetgeving. De rechter zal 
dan kiezen voor de interpretatie die het meest strookt met de gedachten achter dit 
beginsel. Een dergelijke aanpak hebben we in de uitspraak naar aanleiding van de 
CDU-Spendenaffäre gezien.1964 
 

                                                 
1961 Persoonlijk denk ik dat volstrekte gelijkheid van kansen alleen binnen een zogenaamde sortitieve 

democratie gerealiseerd kan worden, d.w.z. een democratie waarin de ambten door middel van loting 
worden verdeeld. Zie daarover Lucardie 2001, p. 85-89. 

1962 Vgl. Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 45. 
1963 BVerfG 3 december 1968, E 24, 300 (356-357); BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (318-326). 
1964 BVerfG 17 juni 2004, E 111, 54 (81-86). Zie voor de affaire paragraaf VI.5.3.6. 
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 In Nederland heeft het transparantiebeginsel geen wortels in het geschreven of 
ongeschreven recht. Het volgt zoals gezegd echter wel uit de niet-bindende richtlij-
nen van de Commissie van Venetië en uit een eveneens niet-bindende aanbeveling 
van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Ongeacht zijn juridische 
status kan het uitstekend dienen als principieel uitgangspunt voor Nederlandse par-
tijfinancieringswetgeving. De wetgever kan het in eerste plaats vastleggen in de Wet 
subsidiëring politieke partijen of in een nieuwe Wet financiering politieke partijen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een Nederlandse vertaling van artikel 21 IV GG: poli-
tieke partijen dienen over de herkomst en besteding van hun financiële middelen 
alsmede over hun vermogen openbare rekenschap en verantwoording af te leggen. 
Veel belangrijker is echter dat de wetgever laat zien dat het beginsel bij het vaststel-
len van partijfinancieringswetgeving een zeer belangrijke rol speelt en veel gewicht 
in de schaal legt. Op dit moment lijkt het er niet op dat openbaarheid en inzichtelijk-
heid belangrijke uitgangspunten voor de Nederlandse wetgever zijn. Artikel 18 van 
de huidige Wet subsidiëring politieke partijen, dat betrekking heeft op de open-
baarmaking van bepaalde giften aan politieke partijen, schiet op dit punt duidelijk 
tekort, zoals eerder in dit onderzoek betoogd is.1965 
 
VII.3  Subsidiëring van politieke partijen: algemeen 

 
In dit onderzoek is gebleken dat Nederland al enkele tientallen jaren subsidiëring van 
politieke partijen in enigerlei vorm kent. In 1962 werden voor het eerst subsidies 
toegekend voor de productie van televisieprogramma’s in de zendtijd voor politieke 
partijen1966, in 1972 werd de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten 
ingevoerd1967, gevolgd door de Subsidieregeling politieke vormings- en scholingsac-
tiviteiten in 1975.1968 Daar werden sinds 1976 diverse subsidieregelingen voor poli-
tieke jongerenorganisaties aan toegevoegd.1969 Sinds 1999 kent Nederland de Wet 
subsidiëring politieke partijen, op grond waarvan politieke partijen rechtstreeks 
door de overheid gesubsidieerd worden, en niet langer indirect via gelieerde instel-
lingen en organisaties.1970 Als gevolg van deze wet zijn de genoemde specifieke sub-
sidieregelingen met hun doelgebonden uitkeringen ingetrokken, waarna in 2005 
ook het budget voor de radio- en televisie-uitzendingen in dat van de Wet subsidië-
ring politieke partijen werd opgenomen. Bij dezelfde wetswijziging werd het aantal 
subsidiabele activiteiten aanzienlijk uitgebreid, waardoor de facto een lump sum 
financiering werd ingevoerd.1971 

                                                 
1965 Zie paragraaf V.4.8. 
1966 Zie paragraaf IV.2.7. 
1967 Zie paragraaf II.3. 
1968 Zie paragraaf II.4. 
1969 Zie paragraaf II.8. 
1970 Zie paragraaf III.4 e.v. 
1971 Zie paragraaf III.7. 
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 In de voorafgaande hoofdstukken zijn diverse argumenten vóór en tegen subsi-
diëring van politieke partijen aan de orde gekomen. Zo is bijvoorbeeld regelmatig 
het argument gehoord dat subsidiëring leidt tot ongewenste inhoudelijke overheids-
bemoeienis met de handel en wandel van de politieke partijen. Bij subsidiëring stelt 
de overheid immers vrijwel altijd regels vast die bepalen onder welke voorwaarden 
een organisatie voor subsidie in aanmerking komt, terwijl tegelijkertijd regels zullen 
gelden voor de activiteiten waaraan de subsidie mag worden besteed en de manier 
waarop die besteding door de overheid gecontroleerd gaat worden. Het gaat immers 
om gemeenschapsgeld. Op zichzelf is dit zeker een argument dat serieus genomen 
moet worden. Een situatie van ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ 
moet uiteraard voorkomen worden. Daar moet echter direct aan toegevoegd wor-
den dat politieke partijen in zekere zin hun eigen brood eten, nu zij veel in de melk te 
brokkelen hebben bij het vaststellen van de subsidies.1972 Hier is geen sprake van een 
overheid die tegenover de partijen staat en daar een continue bedreiging voor vormt. 
Overheid en partijen vallen weliswaar niet samen, maar als het gaat om partijfinan-
cieringsregels is er wel een behoorlijke overlap. 
 Het is niet erg waarschijnlijk dat aan politieke partijen verbonden ministers, 
staatssecretarissen en volksvertegenwoordigers zullen instemmen met regels die de 
handelingsvrijheid van partijen in ruil voor subsidie sterk aan banden leggen en zeer 
intensieve controle op de besteding daarvan invoeren. Zweden kent bijvoorbeeld 
naar verhouding zeer hoge partijsubsidies. Deze subsidies zijn daar de voornaamste 
bron van inkomsten. Eind jaren tachtig bedroeg het aandeel van de overheidssubsi-
die in de totale inkomsten van de Sociaal Democratische Partij 38,5%, terwijl dat 
aandeel bij de Liberalen en de Groenen op rond de 84% lag. Ook bij andere partijen 
was sprake van hoge percentages, variërend van 66 tot 76%.1973 Tegelijkertijd is er 
volledige bestedingsvrijheid en wordt niet eens gecontroleerd of de doelen waaraan 
het geld besteed wordt wel politiek van aard zijn. Nassmacher concludeert dan ook 
met betrekking tot Zweden: “Although political parties to a great extent depend on 
state aid for their income, they enjoy great organizational freedom.”1974 
 In dit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse wetgever de inhoudelijke onaf-
hankelijkheid een belangrijk en te beschermen goed acht. De Wet subsidiëring poli-
tieke partijen scoort in het licht van dit aspect van het onafhankelijkheidsbeginsel 
vrij goed. Natuurlijk kan men de subsidiëring an sich al beschouwen als een over-
heidsinterventie in het proces van de vrije politieke wilsvorming, maar mijns inziens 
ontstaat inhoudelijke afhankelijkheid nog niet door het enkele feit dat de overheid 
tot subsidiëring van partijen overgaat. Die afhankelijkheid ontstaat pas wanneer de 
overheid zich ook echt inhoudelijk met het handelen en nalaten van partijen gaat 
bemoeien. 
 En juist daarvan lijkt in de Wet subsidiëring politieke partijen nauwelijks sprake 
te zijn. De subsidie mag inmiddels voor in principe alle partijactiviteiten worden 

                                                 
1972 Schwartmann 1995, p. 225. 
1973 Nassmacher 2003, p. 125. Over Zweden ook Elzinga 1982, p. 255-258 en 269. 
1974 Nassmacher 2003, p. 133. 
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aangewend (artikel 5 Wspp). Politieke vormings- en scholingsactiviteiten, informa-
tievoorziening in het algemeen, het onderhouden van contacten met zusterpartijen 
buiten Nederland, het ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten 
behoeve van het kader van zusterpartijen buiten Nederland, politiek-wetenschappe-
lijke activiteiten, activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jonge-
ren, het werven van leden, het betrekken van niet-leden bij subsidiabele activiteiten 
van de politieke partij, werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers 
en activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes zijn alle subsidiabel sinds een 
wetswijziging in de zomer van 2005.1975 
 Met die opsomming zijn eigenlijk alle activiteiten die een politieke partij als poli-
tieke partij verricht gegeven. Er is de facto sprake van een algemene, rechtstreekse 
partijsubsidiëring. In Duitsland is daarvan sprake sinds 1994, toen de wetgever na 
een fiat van het Bundesverfassungsgericht1976 overging tot invoering van een Teilall-
gemeinfinanzierung. In het Duitse Parteiengesetz staan de activiteiten waarvoor de 
subsidie mag worden aangewend niet opgesomd. Het geld mag worden gebruikt 
voor de financiering van de ‘allgemein ihnen nach dem Grundgesetz obliegenden 
Tätigkeit’ (artikel 18 I PartG). Daarmee is dus heel in het algemeen gedoeld op de 
medewerking van partijen aan de politieke wilsvorming van het volk, zoals nader 
toegelicht in de opsomming van activiteiten in artikel 1 II PartG. Op dit punt zijn de 
Nederlandse en de Duitse wet sterk vergelijkbaar. Wel is opvallend dat Duitsland 
sinds 1967 subsidiëring van verkiezingscampagnes kent, terwijl in Nederland derge-
lijke activiteiten tot de wetswijziging van 2005 juist bewust niet subsidiabel zijn 
geweest. Vorming en scholing was in Nederland dan weer wel subsidiabel, terwijl 
het Bundesverfassungsgericht subsidiëring van dergelijke activiteiten juist in strijd 
met de Staatsfreiheit had geoordeeld.1977 Het verschil is overigens minder groot 
wanneer men bedenkt dat in Nederland sinds 1962 wel subsidie aan partijen werd 
verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die voor de productie van programma’s 
in de zendtijd voor politieke partijen werden gemaakt.1978 
 Het voorgaande wil niet zeggen dat subsidiëring nimmer tot ongewenste inhou-
delijke overheidsbemoeienis zal leiden. De oormerking in de Wet subsidiëring poli-
tieke partijen van de subsidiebedragen bestemd voor de wetenschappelijke institu-
ten en de jongerenorganisaties zouden bijvoorbeeld nog wel eens een keer door de 
wetgever in het licht van het inhoudelijke onafhankelijkheidsbeginsel kunnen wor-
den bekeken1979, al is de noodzaak daartoe wel kleiner geworden nu bij de subsidie-
verhogingen van 2002 en 2005 vooral het algemene, vrij besteedbare deel van de 
subsidie is opgehoogd. Verder bestaat in theorie altijd de mogelijkheid dat de poli-
tieke meerderheid bepaalde voorwaarden stelt waaraan formeel alle politieke partij-
en moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, maar die in de prak-

                                                 
1975 Zie paragraaf III.7. 
1976 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264. 
1977 BVerfG 19 juli 1966, E 20, 56. 
1978 Zie paragraaf IV.2.7. 
1979 Zie ook paragraaf III.4.9. 
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tijk vooral voor oppositiepartijen of voor bepaalde partijen die aan de randen van 
het politieke spectrum opereren gevolgen hebben. Zo wordt in Frankrijk het subsi-
die-instrument ingezet om een evenredige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in het parlement te krijgen. Politieke partijen die het beginsel van de parité 
niet voldoende omarmen bij de kandidaatstelling worden gekort op hun subsidie.1980 
Het Belgische equivalent van de Wet subsidiëring politieke partijen eist zelfs dat 
partijen in hun statuten of programma een bepaling opnemen waarin ze zich ertoe 
verbinden om in hun politieke actie tenminste de rechten en vrijheden zoals ge-
waarborgd door het EVRM en de daarbij behorende protocollen in acht te ne-
men.1981 In dit soort gevallen wordt de subsidie dus gebruikt om het gedrag van 
partijen inhoudelijk te sturen. Het onafhankelijkheidsbeginsel verbiedt dat zeker niet 
per definitie, maar vereist wel de aanwezigheid van een zwaarwegende rechtvaardi-
gingsgrond. Voor Nederland zijn nog geen voorstellen gedaan zoals de hiervoor 
genoemde, maar mocht dat in de toekomst toch gebeuren, dan zal de wetgever uit-
drukkelijk moeten kunnen motiveren waarom dergelijke voorstellen in overeen-
stemming met het inhoudelijke onafhankelijkheidsbeginsel zijn. Persoonlijk ben ik 
overigens weinig gecharmeerd van de Franse en de Belgische situatie. 
 
Verder is tegen overheidssubsidiëring van politieke partijen wel aangevoerd dat het 
de maatschappelijke ontworteling van de politieke partijen bevordert.1982 Door de 
subsidiëring zouden de partijen zich in de schoot van de overheid gaan nestelen en 
hun maatschappelijke wortels, die sinds de ontzuiling in de jaren zestig toch al sterk 
onder druk stonden, nog verder loslaten. Door de subsidiëring zou namelijk een ze-
kere laksheid bij de partij en met name de partijleiding kunnen ontstaan. Als de sub-
sidie in de financiële behoeften voorziet, dan is financiële steun van leden en dona-
teurs-sympathisanten veel minder noodzakelijk en zou de partij wel eens minder 
activiteiten gericht op ledenwerving en ledenbinding kunnen gaan ontplooien. Bo-
vendien zouden ook de leden zich minder verantwoordelijk kunnen gaan voelen 
voor het financieel ondersteunen van hun partij.1983 Door de subsidiëring zou voorts 
de prikkel kunnen verdwijnen om de partijfinanciën en dan met name de uitgaven 
eens kritisch tegen het licht te houden. Waarom zou immers een herschikking van de 

                                                 
1980 In de artikelen 3 en 4 van de Franse Constitution is vastgelegd dat politieke partijen bijdragen aan 

‘l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives’. Partijen waarbij 
het verschil tussen het aantal kandidaten van beide seksen meer dan 2% is, worden op hun subsidies 
gekort. Het eerste deel van de subsidie wordt namelijk verminderd met een percentage dat drie kwart 
van het verschil bedraagt. Zie artikel 9-1 van de Loi du 11 mars 1988 relative á la transparence finan-
cière de la vie politique, waarover ook Gicquel & Gicquel 2005, p. 534. 

1981 Weekers, Noppe & Maddens 2005, p. 452. 
1982 Vgl. Elzinga 1982, p. 271. Zie ook BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (287): “Der Grundsatz der Staats-

freiheit der Parteien wird durch die Gewährung finanzieller Zuwendungen mithin dann verletzt, 
wenn durch sie die Parteien der Notwendigkeit enthoben werden, sich um die finanzielle Unterstüt-
zung ihrer Aktivitäten durch ihre Mitglieder und ihnen nahestehende Bürger zu bemühen. Wird dies 
außer acht gelassen, laufen die Parteien Gefahr, sich aus ihrer gesellschaftlichen Verwurzelung zu lö-
sen.” 

1983 Boukema 1968, p. 6-7. 
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partijmiddelen plaats moeten vinden als de overheid de financiële tekorten toch wel 
aanvult? 
 Voor dergelijke bezwaren valt op het eerste gezicht wel wat te zeggen, maar 
onmiddellijk moet worden opgemerkt dat buitengewoon moeilijk te meten is wat de 
effecten van subsidiëring op het gedrag van partijen, partijleden en donateurs zijn. In 
zijn proefschrift uit 1998 stelt de Duitse auteur Drysch vast dat er weliswaar zeer 
veel aanwijzingen zijn dat er in Duitsland sprake is van maatschappelijke ontworte-
ling van partijen, maar dat niet kan worden vastgesteld dat het nu specifiek de over-
heidssubsidiëring is die tot een toenemende Entfremdung van partijleden van hun 
partij en de partijtop heeft geleid. “Eine solche Kausalität ist empirisch nicht nach-
weisbar”, aldus Drysch.1984 Het bezwaar van de maatschappelijke ontworteling van 
politieke partijen als gevolg van subsidiëring moet mijns inziens dan ook niet over-
dreven worden. Er is ook geen enkele aanwijzing dat als gevolg van de invoering van 
overheidssubsidies bijvoorbeeld de ledentallen van de partijen zijn gedaald.1985 
 Wel is bij partijsubsidiëring een mogelijk probleem dat de subsidies de facto in 
hoge mate worden vastgesteld door de belanghebbenden bij de subsidies zelf. Het 
zijn immers de politieke partijen die middels hun volksvertegenwoordigers en be-
stuurders de regels vaststellen waaraan zij zelf weer hun aanspraak op subsidie ont-
lenen. Dit kan het beeld oproepen van schaamteloze zelfbediening. Partijen horen 
de Staat te dienen, niet diezelfde Staat tot ‘buit’ te maken en haar te gebruiken om er 
zelf financieel beter van te worden. Wellicht kan men dus stellen dat subsidiëring 
van politieke partijen an sich nog niet leidt tot maatschappelijke ontworteling, maar 
dat overvloedige subsidies wel het maatschappelijk aanzien van partijen kunnen 
aantasten. Het feit dat politieke partijen zo nauw betrokken zijn bij de vaststelling 
van subsidiewetgeving legt op hen in elk geval een sterke motiveringsplicht. Zij moe-
ten kunnen uitleggen waarom de subsidiëring gerechtvaardigd is. 
 De tegen overheidssubsidiëring ingebrachte bezwaren van inhoudelijke over-
heidsbemoeienis zijn dus wellicht wat overdreven, terwijl ten aanzien van het be-
zwaar van maatschappelijke ontworteling moet worden opgemerkt dat een dergelij-
ke ontworteling empirisch moeilijk vast te stellen is. Tegelijkertijd staat echter ook 
niet vast dat de door de jaren heen sterk gestegen subsidies geen enkel effect op bij-
voorbeeld de Spendenbereitschaft van de achterban van de politieke partijen hebben 
gehad: het gevaar van ontworteling door subsidiëring is inderdaad niet bewezen, 
maar tegelijkertijd is de stelling dat subsidiëring ontworteling bevordert ook niet 
overtuigend ontkracht. Tenslotte kan een al te royale subsidiëring van politieke par-
tijen het toch al niet al te positieve imago van deze organisaties nog verder verslech-
teren. Op grond van het voorgaande en in het licht van de aanbeveling van de Parle-
mentaire Vergadering van de Raad van Europa om het systeem van financiering van 
politieke partijen te baseren op het principe van ‘a reasonable balance between pu-
blic and private funding’1986, kan men mijns inziens goed volhouden dat er grenzen 

                                                 
1984 Drysch 1998, p. 233-240, m.n. p. 239. 
1985 Zie reeds Elzinga 1982, p. 269 noot 158. Voor Zweden: Nassmacher 2003, p. 134. 
1986 Overweging 7 van Aanbeveling 1516 (2001). 
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behoren te worden gesteld aan de subsidiëring van politieke partijen. Het financiële 
onafhankelijkheidsbeginsel kan hier dan een rol spelen. In een volgende paragraaf 
zal op de uitwerking van dit beginsel voor Nederland worden ingegaan. 
 
Subsidiëring van politieke partijen is zeer waarschijnlijk here to stay. Het lijkt niet erg 
waarschijnlijk dat een wetsvoorstel om de Wet subsidiëring politieke partijen in te 
trekken het ooit zal halen. Dat zou ook betekenen dat een meerderheid van de ont-
vangers van de subsidie – de partijen – zich tegen hun eigen subsidiëring hebben 
gekeerd. In dit onderzoek is slechts één geval gevonden waarin de regering heeft 
voorgesteld de (in dit geval indirecte) subsidiëring van politieke partijen stop te zet-
ten. Dat was in 1984, toen minister Rietkerk van Binnenlandse Zaken (VVD) de Nota 
inzake de subsidiëring van politiek-wetenschappelijke instituten en instituten voor 
politieke scholing en vorming aan de Tweede Kamer aanbood.1987 Daarin werd stop-
zetting van de subsidiëring van deze instituten ‘een reëel alternatief’ genoemd. Dit 
alternatief vloeide echter voornamelijk voort uit de wens om te bezuinigen. Het was 
voorts kansloos in het licht van de oppositie van de voltallige Tweede Kamer. Ook het 
stellige voornemen van de regering, geuit zowel tijdens als vlak na de totstandko-
ming van de Wet subsidiëring politieke partijen, om de subsidies voor de politieke 
partijen niet te verhogen, heeft niet lang stand gehouden.1988 
 Het lijkt mij aannemelijk dat de subsidiëring van politieke partijen alleen door 
middel van het in Nederland niet bekende middel van het referendum weer afge-
schaft zal kunnen worden. In Italië zijn bijvoorbeeld tussen 1974 en 1993 drie refe-
renda over partijsubsidiëring gehouden, die ertoe hebben geleid dat de subsidiëring 
weliswaar niet is afgeschaft, maar wel aanzienlijk is beperkt.1989 In Zwitserland 
wordt regelmatig uitgebreid in het parlement en in de openbaarheid gediscussieerd 
over vragen van partij- en fractiesubsidiëring, maar het resultaat hiervan is dat door-
gaans besloten wordt politieke partijen niet te subsidiëren en de relatief bescheiden 
subsidiebudgetten voor de fracties niet te verhogen. Het is zeer goed mogelijk dat de 
vele elementen van directe democratie die het Zwitserse staatsrecht kent, deze te-
rughoudende opstelling van de wetgever kunnen verklaren. In principe kan iedere 
door de wetgever vastgestelde wet in een referendum verworpen worden. Boven 
iedere partijsubsidiëringswet hangt daarmee een zwaard van Damocles.1990  
 
Subsidiëring van politieke partijen in Nederland is mijns inziens beslist te verdedi-
gen. Politieke partijen spelen ook vandaag de dag nog een belangrijke rol in de Ne-
derlandse democratie. Nog steeds bieden zij aan de burgers van dit land de moge-

                                                 
1987 Kamerstukken II 1983/84, 18 543, nr. 1-2. Zie daarover paragraaf II.5.2. 
1988 Zie paragraaf III.4.5 en III.5. 
1989 Zie Nassmacher 2003, p. 123; Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 1, p. 17. Zie ook het advies van 

Andeweg en Kummeling bij de Herijkingsnotitie (Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6). Daar wordt 
gemeld dat bij het referendum van 1993 meer dan 90 procent van de kiezers de bestaande overheids-
steun aan politieke partijen afwees. 

1990 Drysch 1998, p. 268-271; Spoormans 2003, p. 34. 
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lijkheid om te participeren in de politiek. Nog steeds wegen zij diverse conflicteren-
de belangen af en formuleren zij op basis daarvan een samenhangend politiek pro-
gramma. En nog steeds leveren zij de volksvertegenwoordigers en de bestuurders die 
belast zijn met het formuleren van beleid en wetgeving en met de uitvoering en hand-
having van regels. Bovendien duiken nog steeds her en der nieuwe politieke partijen op 
die aan tot dusverre niet-vertegenwoordigde groepen een stem geven: Leefbaar Ne-
derland, de Lijst Pim Fortuyn, de Partij voor de Vrijheid en de Partij voor de Dieren (en 
in een wat verder verleden een partij als het Algemeen Ouderen Verbond) trokken 
allemaal groepen kiezers aan die zich in het bestaande aanbod van partijen genegeerd 
of ondervertegenwoordigd voelden. Voor Trots op Nederland van Rita Verdonk gaat 
wellicht hetzelfde gelden. Haar partij doet het goed in de peilingen. 
 De genoemde activiteiten zijn zonder enige twijfel in het algemeen democratisch 
belang. Met het beschikbaar stellen van subsidies voor politieke partijen draagt de 
overheid financieel bij aan activiteiten die dat algemeen belang dienen. Bovendien 
lijkt het onredelijk om politieke partijen geheel voor de kosten van deze activiteiten 
op te laten draaien. Politieke partijen zijn niet enkel werkzaam ten behoeve van hun 
leden. Als dat het geval zou zijn, zou een partijfinancieringssyteem waarin de finan-
ciële verantwoordelijkheid volledig bij de partij ligt goed te verdedigen zijn. Politieke 
partijen worden echter geacht hun activiteiten te richten op de Nederlandse samen-
leving als geheel, en gezien het feit dat slechts 2,5% van het electoraat lid is van een 
politieke partij en bijna de helft van de kiezers ‘zwevend’ is, worden zij daar feitelijk 
ook toe gedwongen. Het is wat vreemd om enerzijds van partijen te verwachten dat zij 
de maatschappij als geheel dienen, voortdurend het land in trekken om met de burgers 
te praten, naar klachten te luisteren, en de wensen van de kiezer om te zetten in wetge-
ving en beleid, en anderzijds de volledige financiële verantwoordelijkheid voor derge-
lijke activiteiten bij de partijen zelf neer te leggen.  
 Subsidiëring van het partijwezen is mijns inziens volkomen aanvaardbaar, zij het 
binnen zekere grenzen die hierna nog aan de orde zullen komen. Door subsidiëring 
kan de overheid bovendien de mogelijkheid tot uitoefening van de in een democratie 
zo belangrijke grondrechten van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereni-
ging aanzienlijk versterken. Grondrechten worden immers gratis toegekend, maar 
voor de uitoefening ervan zijn in veel gevallen financiële middelen nodig, zeker wan-
neer die uitoefening geschiedt in georganiseerde verbanden met duizenden mensen, 
zoals bij politieke partijen doorgaans het geval is. Subsidiëring staat wat mij betreft 
zeker niet per definitie op gespannen voet met de genoemde vrijheidsrechten. De 
Wet subsidiëring politieke partijen kent de politieke partijen een grote mate van 
bestedingsvrijheid toe, zodat de mogelijkheden om uitings- en verenigingsvrijheid 
uit te oefenen alleen maar gegroeid zijn als gevolg van de subsidiëring, en zeker niet 
beperkt. 
 Tenslotte kan subsidiëring in elk geval tot op zekere hoogte voorkomen dat poli-
tieke partijen uitwijken naar private geldschieters die voor hun bijdrage iets terug 
verlangen. Dergelijke bijdragen zijn moeilijker te controleren, in bepaalde gevallen 
zullen de gevers anoniem willen blijven en veelal zal onduidelijk zijn welke tegen-
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prestatie nu precies verlangd wordt. Overheidssubsidiëring is dan te prefereren, zo 
kan men betogen, want die vindt in volledige openbaarheid plaats, aan de hand van 
objectieve criteria. Hierbij past echter wel enige relativering. In theorie moge het dan 
logisch zijn dat gesubsidieerde partijen minder afhankelijk worden van particuliere 
gevers, maar het is nog maar de vraag in hoeverre overheidssubsidiëring daadwerke-
lijk bewerkstelligt dat politieke partijen zich niet langer wenden tot grote private 
geldschieters. De situatie in Duitsland spreekt wat dit betreft boekdelen. Duitsland 
kent sinds 1959 rechtstreekse subsidiëring van politieke partijen en de omvang van 
de subsidiëring is door de jaren heen gegroeid tot 133 miljoen euro per jaar, maar de 
pogingen van vrijwel alle politieke partijen om daarnaast grote bijdragen uit te priva-
te sector te verwerven zijn zeker niet gestaakt. Integendeel, grote schandalen als de 
Flick-affaire en de CDU-Spendenaffaire vonden plaats terwijl aan de betrokken 
politieke partijen forse subsidies werden toegekend.1991 Een maag groeit naarmate 
zij meer eten te verwerken krijgt… 
 Een bezwaar tegen subsidiëring van politieke partijen is het voorgaande echter 
niet, in tegendeel. Wel een mogelijk bezwaar tegen overheidssubsidiëring is dat het 
uitermate lastig is een subsidiesysteem te ontwerpen dat recht doet aan het beginsel 
van gelijke kansen. Dat ligt niet in de laatste plaats aan de betrekkelijke onbepaald-
heid van dat beginsel zelf. Over de vraag wanneer een ongelijke behandeling van 
politieke partijen objectief en redelijk gerechtvaardigd is, zal allicht veel verschil van 
mening kunnen ontstaan, zoals hiervoor reeds aan de hand van onder meer het 
voorbeeld van de subsidiëring van de SGP is geïllustreerd. In dit onderzoek is zoals 
gezegd het beginsel vooral – conform de Duitse jurisprudentie – opgevat als een 
verbod de bestaande ‘natuurlijke’ ongelijkheid van kansen tussen partijen verder te 
verscherpen. In de paragrafen hieronder zal op de uitwerking van dit beginsel wor-
den ingegaan. 
  
VII.4  Grenzen aan de subsidiëring 
 
In theorie valt er misschien wel wat te zeggen voor het standpunt dat politieke par-
tijen volledig of voor het grootste gedeelte door de overheid gesubsidieerd moeten 
worden. Als dat het geval zou zijn, zouden immers de politieke partijen volledig of 
nagenoeg volledig onafhankelijk van dubieuze private geldschieters zijn, terwijl 
tegelijkertijd het voor het functioneren van de partijen noodzakelijke geld aan de 
hand van objectieve, in de wet vastgelegde criteria wordt verdeeld. Als die wet ver-
volgens, net zoals dat nu in Nederland het geval is, de partijen een zeer grote vrijheid 
geeft bij de besteding van de verstrekte gelden, dan hoeft ook niet voor schending 
van het inhoudelijke onafhankelijkheidsbeginsel gevreesd te worden. Willen politie-
ke partijen blijven voortbestaan, dan zullen zij toch leden of in elk geval een zekere 

                                                 
1991 Zie voor deze affaires paragraaf VI.5.3. Zie tevens paragraaf VI.6.6, waar gesteld werd: “Klaarblijkelijk 

bestaat er ondanks de uitgebreide financiering door de Staat nog altijd een grote honger naar privaat 
geld. Misschien worden politieke partijen al etende wel steeds hongeriger.” 
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vaste achterban moeten hebben, of ze nu volledig gesubsidieerd worden of niet. 
Voor totale ontworteling hoeft dus niet gevreesd te worden. 
 Toch lijkt mij dit geen ideale situatie, nog afgezien van het feit dat het nog maar 
de vraag is of de Nederlandse wetgever ooit met volledige overheidssubsidiëring van 
politieke partijen zal instemmen. Ondanks de ontegenzeggelijk positieve kanten, 
denk ik dat er nog steeds principiële bezwaren tegen een overheersende overheids-
subsidiëring bestaan. Het lijkt mij dan ook zaak in elk geval voorlopig aan het finan-
ciële onafhankelijkheidsbeginsel zoals geformuleerd door de Commissie-Van den 
Berg vast te houden. Bij de Nederlandse partijendemocratie hoort dat de partijen en 
hun achterban zelf een bepaalde financiële verantwoordelijkheid voor het instand-
houden en functioneren van de partij hebben. Een volledige of overheersende finan-
ciering door de overheid past daar slecht bij. 
 In de eerste plaats wordt bij een dergelijke overheersing de primaire verant-
woordelijkheid voor de financiering van de partij bij de samenleving weggehaald en 
in handen van de Staat gelegd. Zoals gezegd, daar zijn argumenten vóór te geven, 
maar men kan uitstekend volhouden dat de overheid in beginsel altijd slechts een 
aanvullende rol behoort te spelen wanneer zij maatschappelijke initiatieven financi-
eel ondersteunt. Laten degenen die een politieke partij oprichten er ook maar zelf 
voor zorgen dat die partij financieel in stand gehouden wordt! Het is mijns inziens 
niet juist dat de overheid het leeuwendeel van de kosten van de politieke partijen 
voor haar rekening neemt. Weliswaar staat niet vast dat subsidiëring de ontworte-
ling van partijen bevordert, maar dat er geen enkele relatie tussen de twee bestaat, is 
voorlopig ook nog niet vastgesteld. Subsidiëring kan bovendien voor de wetgever 
een aanleiding zijn om bepaalde vormen van private financiering van politieke par-
tijen aan banden te leggen. Daarmee kan subsidiëring dus leiden tot maatregelen die 
ontworteling bevorderen. De Tweede Kamer heeft al eens bij motie uitgesproken 
dat bij een toename van de overheidssubsidies het aan banden leggen van sponso-
ring meer voor de hand lag en de regering opgeroepen na te gaan hoe daartoe ook in 
Nederland zou kunnen worden besloten.1992 Hoe men ook over sponsoring denkt, 
het is wel een maatschappelijke geldbron voor partijen, en mijns inziens zeker geen 
principieel verwerpelijke, mits uiteraard gepaste openbaarheid wordt betracht. Bo-
vendien wordt door dergelijke maatregelen toch de handelingsvrijheid van partijen 
beperkt. 
 Verder klinkt de stelling dat teveel subsidie en te gemakkelijke subsidieverhogin-
gen de politieke partijen weinig kritisch maken ten aanzien van hun eigen uitgaven 
mij nog niet zo gek in de oren. Toen de SGP na een uitspraak van de rechter haar 
aanspraak op subsidie verloor en als gevolg daarvan met een enorm gat in haar be-
groting geconfronteerd werd, bleek zij ineens te beschikken over een achterban die 
veel guller was dan gedacht. Blijkens haar financiële jaarverslag over 2006 verwacht-
te de partij voor € 145.000 aan giften binnen te halen, maar dit werd uiteindelijk 
bijna € 200.000 meer! Dit is dus een voorbeeld waarbij géén subsidiëring leidt tot 

                                                 
1992 Kamerstukken II 2000/01, 27 422, nr. 3. Zie paragraaf V.4.9. 
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méér maatschappelijke verankering: het verliezen van de subsidieaanspraak leidt tot 
mobilisering van onvermoede krachten. Toegegeven: het is een extreem voorbeeld 
en het is onwaarschijnlijk dat de SGP het op deze wijze lang had kunnen volhouden. 
Niettemin kunnen financiële problemen binnen een partij de achterban daarvan 
mobiliseren. Dat initiatief zou zeker niet verzwakt moeten worden door eenvou-
digweg de subsidie te verhogen.1993 
 Tenslotte is het erg onwaarschijnlijk dat een overheersende overheidssubsidië-
ring van politieke partijen op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. 
Hoewel dus helemaal niet vaststaat dat subsidiëring van politieke partijen de ont-
worteling van deze maatschappelijke organisaties heeft veroorzaakt, kan zoals ge-
zegd ook niet met zekerheid worden gesteld dat subsidiëring geen enkel effect heeft. 
Dat subsidiëring wel enig effect heeft op het beeld dat niet-partijleden van politieke 
partijen hebben, is beslist geen vreemde gedachte. Het is al meermalen genoemd, 
maar het feit dat politieke partijen grote invloed hebben op de verstrekking van hun 
eigen subsidies is van belang. Het is jammer dat in Nederland nooit gepeild is hoe de 
kiesgerechtigde bevolking – waarvan 97,5% geen lid is van een politieke partij – 
tegen partijsubsidiëring aankijkt. Ook is geen onderzoek gedaan naar de mening van 
de Nederlanders over bijvoorbeeld de snelle subsidieverhogingen die in 1999, 2002 en 
2005 zijn doorgevoerd. Daardoor kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan over de 
vraag of het beeld dat mensen van politieke partijen hebben, is verslechterd als gevolg 
van de invoering en uitbreiding van overheidssubsidiëring. Duits onderzoek van eind 
jaren ’80 wees in elk geval uit dat veel Duitsers negatief dachten over partijsubsidië-
ring: de invoering van een basisbedrag voor iedere politieke partij werd door 64% van 
de ondervraagden afgekeurd (18% was vóór), terwijl 46% aangaf tegen de reeds be-
staande vergoeding van verkiezingskosten te zijn (35% was vóór).1994 
 Het kan denk ik geen kwaad hier toch nog eens onderzoek naar te doen, vooral 
gezien het feit dat de gemiddelde Nederlander toch al niet zo positief over politieke 
partijen denkt. Ook hier zijn de cijfers niet eenduidig, maar een voorstudie ten be-
hoeve van de Nationale Conventie stelde dat in 1997 nog meer dan 40% van de 
kiesgerechtigde Nederlanders positief dacht over politieke partijen, terwijl dat per-
centage in 2003 was gedaald tot 34% en in 2005 zelfs tot 23%.1995 De wetenschap-
pers Andeweg en Kummeling zien een relatie tussen hoge subsidies en een verslech-
terd beeld van politieke partijen. In hun advies inzake de Notitie herijking wet subsi-
diëring politieke partijen stellen zij: “Het is toch geen gewaagde veronderstelling dat 
de uitzonderlijk lage percentages vertrouwen in landen als Frankrijk (11 procent), 
Italië (16 procent), België (17 procent) en Duitsland (18%) niet uitsluitend, maar wel 

                                                 
1993 Onlangs ontving ik een brief van de Jonge Socialisten, ondertekend door oud-Tweede-

Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven. In de brief werd om een gift gevraagd. Mijn eerste reactie 
was: krijgen jullie nog niet genoeg subsidie dan? Overigens wens ik te benadrukken dat mijn gevoelens 
uiteraard niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking als geheel. 

1994 Landfried 1990, p. 66-67. 
1995 Voorstudie Nationale Conventie van de Werkgroep Burgerschap en Politieke Partijen, te vinden op 

http://www.nationaleconventie.nl/contents/pages/65925/indnotitiepolitiekepartijen.pdf (geraad-
pleegd op 18 februari 2008). 
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mede gevoed worden door de indruk dat politieke partijen zich een te ruime toegang 
tot de staatskas hebben verschaft. (…) Wanneer het beleid ten aanzien van subsidië-
ring van politieke partijen ook in Nederland een dergelijke negatieve indruk zou 
doen vestigen, wordt het omgekeerde bereikt van wat beoogd wordt: versterking 
van de democratie door het faciliteren van vitale partijen.”1996 
 Weliswaar blijft zonder uitgebreid onderzoek de stelling dat royale subsidiëring 
een negatief effect heeft op het imago van politieke partijen grotendeels een geloofs-
artikel, het is wel een geloofsartikel dat het Duitse Bundesverfassungsgericht tot het 
zijne heeft gemaakt: “Gewönne der Bürger den Eindruck, die Parteien ‘bedienten’ 
sich aus der Staatskasse, so führte dies notwendig zu einer Verminderung ihres An-
sehens und würde letztlich ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die ihnen von der Ver-
fassung zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen.”1997 Gezien het feit dat in Nederland 
het vertrouwen in politieke partijen lijkt te zijn gedaald gedurende een periode waar-
in de subsidies zijn gestegen, is het zaak om voorzichtig te zijn.1998 
 
Op grond van het voorgaande en in het licht van het financiële onafhankelijkheids-
beginsel kan dus mijns inziens volgehouden worden dat de subsidiëring aan grenzen 
gebonden dient te zijn. De keuze van een grens boven óf onder de 50% is daarbij 
minder arbitrair dan de keuze voor een exact percentage. Immers, door te kiezen 
voor een percentage van maximaal 45% geeft de wetgever aan dat de primaire ver-
antwoordelijkheid voor de inkomsten van een partij bij die partij zelf ligt. Een per-
centage van 55% geeft daarentegen aan dat de primaire verantwoordelijkheid de 
facto bij de overheid kán komen te liggen. Persoonlijk ben ik sterk voorstander van 
een systeem van gemengde financiering, waarbij de inkomsten van een politieke 
partij enerzijds afkomstig zijn van de leden, de politieke functionarissen, de dona-
teurs en andere private geldbronnen, en anderzijds van de subsidies die door de 
overheid beschikbaar worden gesteld. In dit systeem ligt de primaire verantwoorde-
lijkheid voor de partijfinanciering bij de partij zelf, zijnde een maatschappelijke or-
ganisatie die belast is met het bedienen van de eigen achterban. Tevens is echter in 
dit systeem ruimte voor een sterke, maar altijd aanvullende rol voor de overheid. Op 
grond van de belangrijke intermediaire rol van de politieke partijen in de parlemen-
taire democratie, die veel verder reikt dan alleen de eigen achterban, verstrekt de 
overheid dan subsidies waarmee de partij politieke activiteiten verricht. 
 In Duitsland vloeit uit het beginsel van de Staatsfreiheit voort dat de overheids-
subsidiëring nooit meer dan 50% van de inkomsten van een politieke partij mag 
bedragen. Deze relative Obergrenze is vaste rechtspraak van het Bundesverfassungs-

                                                 
1996 Advies bij Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6. 
1997 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (290). 
1998 Zie ook onderdeel A iii. van Aanbeveling 1516 (2001) van de Parlementaire Vergadering van de Raad 

van Europa: ‘State support should not exceed the level strictly necessary to achieve the above objec-
tives (= to prevent dependence on private donors and to guarantee equality of chances between politi-
cal parties), since excessive reliance on state funding can lead to the weakening of links between parties 
and their electorate.’ 
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gericht sinds 1966 en in 1984 is zij in het Parteiengesetz vastgelegd. In Nederland 
zijn ook wel voorstellen gedaan om de subsidiëring te maximeren. De Commissie-
Van den Berg stelde een maximumpercentage van 33 1/3 % voor1999, terwijl tijdens 
de behandeling van de Wet subsidiëring politieke partijen in de Eerste Kamer de 
PvdA-fractie voorstelde om de grens bij 50% te leggen.2000 De regering heeft echter 
nooit aan dergelijke percentages willen beginnen, omdat zij van mening was dat 
simpelweg niet aan te geven was bij welk percentage er sprake was van een te grote 
financiële afhankelijkheid van de overheid. Welnu, als men zich op het standpunt 
stelt dat de primaire verantwoordelijkheid voor de financiën van een politieke partij 
bij die partij zelf ligt, dan lijkt een afhankelijkheidspercentage van maximaal 50% het 
meest voor de hand te liggen. Ik stel dus, in navolging van Elzinga ruim 25 jaar gele-
den2001, voor om in de Wet subsidiëring politieke partijen vast te leggen dat de over-
heidssubsidie nooit meer dan 50% van de totale inkomsten van een politieke partij 
mag bedragen. Een bepaling met een dergelijke strekking geeft mijns inziens de best 
denkbare invulling aan het financiële onafhankelijkheidsbeginsel: niet te zeer afhan-
kelijk van de overheid, maar wel voldoende gesubsidieerd om niet afhankelijk van 
dubieuze private financiers te geraken.2002 
 
Zelfs wanneer de overheidssubsidie in de totale inkomsten van een politieke partij 
minder dan 50% bedraagt, is het zaak ongemotiveerde verhogingen van het subsi-

                                                 
1999 Zie paragraaf III.2.8. 
2000 Zie paragraaf III.4.5. 
2001 Elzinga 1982, p. 278. 
2002 Overigens is Duitsland het enige mij bekende land dat een subsidiegrens bij wet heeft vastgelegd. 

Frankrijk kent een dergelijke grens bijvoorbeeld niet (Prunier 2004, p. 684). Het afhankelijkheidsper-
centage was in 1998 bij veel partijen al meer dan 50%, bij sommige kleine partijen zelfs 90% (Nassma-
cher 2003, p. 123). Ook Zweden, hiervoor reeds besproken, kent geen subsidiegrens. Verordening 
(EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 3 november 2003 betreffende het 
statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PbEU 2003, L 297/1) kent wel 
een dergelijke grens. Artikel 10 lid 2 van deze op artikel 191 EG gebaseerde verordening bepaalde tot 
28 december 2007 dat de subsidie niet meer mocht bedragen dan 75% van de begroting van een poli-
tieke partij. Als gevolg van Verordening (EG) nr. 1524/2007 (PbEU 2007, L 343/5) is het maximale 
aandeel van de subsidie zelfs opgeschroefd naar 85%. Hierbij moet men zich wel bedenken dat de 
meeste ‘politieke partijen op Europees niveau’ allianties van nationale politieke partijen zijn (vgl. arti-
kel 2 lid 2 van de verordening), zoals de Europese Volkspartij en Europese Democraten (EVP/ED), de 
Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES) en de Alliantie van Liberalen en Democraten voor 
Europa (ALDE). De echte leden zitten dus bij de aangesloten partijen, niet bij de ‘politieke partijen op 
Europees niveau’ zelf (die dan ook weinig echte eigen inkomsten hebben; vgl. een zeer kritische Von 
Arnim 2005, p. 249-251). Bijdragen van nationale politieke partijen en natuurlijke personen zijn toe-
gestaan, maar mogen vreemd genoeg niet meer dan 40% van de jaarlijkse begroting vormen (artikel 6). 
Het zijn ook de nationale politieke partijen die de kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor het Eu-
ropees Parlement indienen. Opgemerkt moet voorts worden dat de subsidies uit de begroting van de 
Unie niet voor de financiering van nationale politieke partijen gebruikt mogen worden (artikel 7). Zie 
ook Kamerstukken II 2006/07, 22 112, nr. 564, p. 9-14, waarin de Nederlandse regering zich tegen 
verhoging van de subsidiegrens uitspreekt. 
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diebudget zoveel mogelijk te voorkomen.2003 Toegegeven, vergeleken met Duitsland 
zijn de overheidssubsidies nog bescheiden. De overheid in Nederland verstrekt per 
jaar zo’n € 1,22 per kiesgerechtigde Nederlander aan de politieke partijen. In Duits-
land is dat bedrag bijna een euro hoger: ongeveer € 2,15.2004 Dat gegeven moet ons 
echter niet minder kritisch maken ten aanzien van toekomstige subsidieverhogin-
gen. In Hoofdstuk III van dit onderzoek heb ik kritiek uitgeoefend op twee verho-
gingen van het subsidiebudget waarvan eigenlijk nauwelijks was vast te stellen waar-
om zij waren doorgevoerd. Daarom is het in de eerste plaats zaak toekomstige sub-
sidieverhogingen beter te overdenken. Iedere subsidieverhoging zou moeten zijn 
gebaseerd op een uitvoerige analyse van de financiële situatie van de Nederlandse 
politieke partijen voor wat betreft hun inkomsten, hun uitgaven en hun vermogen. 
En niet alleen op een analyse van hun huidige financiële situatie, maar vooral van hun 
situatie door de jaren heen, zodat duidelijk wordt welke ontwikkelingen hier hebben 
plaatsgevonden. Zijn de inkomsten uit contributies daadwerkelijk aan het opdro-
gen? Weten politieke partijen dat op de een of andere wijze te compenseren? Wordt 
binnen de politieke partijen bekeken op welke manier met minder middelen méér 
kan worden gedaan? Dreigt de parlementaire democratie daadwerkelijk schade op te 
lopen wanneer politieke partijen met minder geld rond zullen moeten komen? 
 De Duitse wetgever mag in principe het bestaande subsidiebudget niet verhogen. 
Het Bundesverfassungsgericht heeft hier een absolute Obergrenze getrokken. Alleen 
wanneer de maatschappelijke omstandigheden zich ingrijpend gewijzigd hebben, is 
een verhoging van het subsidiebudget mogelijkerwijs met het Grundgesetz in over-
eenstemming. Op grond van het beginsel van de Staatsfreiheit zal de Duitse wetgever 
moeten aantonen dat de verhoging strookt met beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit: de verhoging moet noodzakelijk en proportioneel zijn en het geld 
moet niet door de partijen zelf kunnen worden opgebracht. Dat vergt dus een zorg-
vuldig voorbereide, gemotiveerde en afgewogen beslissing. Het Bundesverfassungs-
gericht kan als onafhankelijke derde alsnog besluiten dat de verhoging ongrondwet-
tig is. 
 In Nederland ligt de situatie bepaald anders. De rechter kan in dezen geen rol 
spelen, aangezien hij geen normen heeft om subsidieverhogingen aan te toetsen. Een 
verdragsnorm die mogelijk geschonden is, valt niet aan te wijzen, en evenmin kan 
een beroep op de Nederlandse Grondwet worden gedaan, enerzijds niet vanwege 

                                                 
2003 Een goed voorbeeld van een ongemotiveerd voorstel om de subsidie te verhogen is te vinden in het 

rapport van de Nationale conventie, Hart voor de publieke zaak, p. 38: “Er is niets mis met overheids-
subsidie voor politieke partijen. (…) Verhoging van de subsidie is zelfs gewenst.” Een toelichting op 
deze stelling ontbreekt. De verhogingen van 1999, 2002 en 2005 zijn blijkbaar aan de Conventie 
voorbij gegaan. In reactie op het rapport heeft het kabinet aangegeven dat het een algehele verhoging 
van de subsidies thans niet aan de orde acht. Zie Kamerstukken II 2007/08, 30 184, nr. 14, p. 7. 

2004 Voor Nederland: het subsidiebudget bedraagt ongeveer 15 miljoen euro en er waren bij de Tweede-
Kamerverkiezingen van november 2006 12.264.503 kiesgerechtigde Nederlanders. Voor Duitsland: 
een subsidiebudget van maximaal 133 miljoen euro en 61.870.711 kiesgerechtigde Duitsers bij de 
Bondsdagverkiezingen van 18 september 2005. In beide landen verkrijgt men het kiesrecht bij het be-
reiken van de leeftijd van 18 jaar (zie artikel 54 Grondwet en artikel 38 II GG). 
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het toetsingsverbod van artikel 120, anderzijds vanwege de afwezigheid van toet-
singsmaatstaven in de constitutie. Het financiële onafhankelijkheidsbeginsel is geen 
rechtsbeginsel, en zelfs als bij de rechter de wens zou leven het beginsel tot rechtsbe-
ginsel te promoveren, is toetsing eraan uitgesloten. Ingevolge het bekende Harmo-
nisatiewetarrest2005 mag de rechter immers geen formele wetten toetsen aan alge-
mene, ongeschreven rechtsbeginselen. Opheffing van het toetsingsverbod en intro-
ductie van specifieke op politieke partijen toegesneden bepalingen in de Grondwet is 
een optie, maar het is wel een buitengewoon lastige optie. Wijziging van de Grondwet 
vereist twee lezingen met tussenliggende verkiezingen en een versterkte meerderheid 
in de tweede lezing. De procedure duurt lang en succes is niet gegarandeerd. Gezien 
de negatieve houding van de grondwetgever in het verleden ten aanzien van het 
opnemen van bepalingen over politieke partijen in de Grondwet, hoeft men boven-
dien op een wezenlijke grondwetswijziging op dit punt niet te rekenen.2006 
 
In Hoofdstuk III heb ik aangegeven dat ik de mogelijkheid om een grondwettelijke 
bepaling in te voeren die voorschrijft dat beslissingen omtrent de partijsubsidies 
conform artikel 63 Grondwet een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal 
uitgebrachte stemmen behoeven weliswaar interessant vind, maar op korte termijn 
van deze maatregel niet veel rendement verwacht.2007 Hier lijkt mij in hoge mate 
sprake te zijn van symboolwetgeving. De parlementaire geschiedenis van de Wet 
subsidiëring politieke partijen en de wijzigingen daarvan laten een beeld zien van 
zeer grote parlementaire meerderheden vóór subsidieverhoging en slechts kleine 
groepjes dissenters, die voornamelijk bestaan uit uiterst links (SP), populistisch rechts 
(LPF en Groep Wilders) en klein-christelijk (SGP en ChristenUnie). Het is natuur-
lijk mogelijk dat de situatie ooit omslaat en een blok van 51 Tweede-Kamerleden – 
bijvoorbeeld de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland met steun van SP en 
de kleine christelijke partijen – iedere verhoging van het subsidiebudget zou kunnen 
torpederen als de eis van een 2/3 meerderheid werd gesteld. Voorlopig zie ik zo’n 
blok echter niet ontstaan en in dat licht is het veranderen van de Grondwet een grote 
investering die niet veel oplevert. 
 Het onder meer in Duitsland wel geopperde idee om op het gebied van de hoogte 
van de partijsubsidies de beslissingsbevoegdheid bij de wetgever weg te halen en in 
handen te leggen van een onafhankelijk orgaan klinkt dan een stuk interessanter. 
Een groot probleem bij het vaststellen van partijsubsidies is immers de nauwe relatie 
die hier bestaat tussen belanghebbende en beslisser. Het delegeren van beslissings-
bevoegdheid aan een onafhankelijk orgaan kan dat probleem neutraliseren.2008 Het 
is echter de vraag of een bij uitstek politieke vraag als “bestaat er een noodzaak om 
de subsidies voor politieke partijen te verhogen?” wel door een onafhankelijk orgaan 
moet worden beantwoord. Behoort zo’n vraag niet juist door de politieke organen 

                                                 
2005 HR 14 april 1989, NJ 1989, 469. 
2006 Zie vooral paragraaf II.5.2 en de voetnoten aldaar. 
2007 Zie paragraaf III.7.6. 
2008 Zie over deze mogelijkheid Schwartmann 1995, p. 148-151. 
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beantwoord te worden? Daar valt mijns inziens veel voor te zeggen. Welk onafhan-
kelijk orgaan men ook kiest, het orgaan zal in geen geval verantwoording hoeven af 
te leggen aan de kiezers. Wordt de subsidie vastgesteld door de wetgever en dus in 
hoge mate door de partijen zelf, dan is dat anders. In elk geval in theorie kunnen 
partijen dan door de kiezer worden afgestraft wanneer hun handelen als graaien in 
de staatskas wordt gezien.  
 De mogelijkheid van een (facultatief) correctief referendum over een subsidie-
verhoging – zie Zwitserland – klinkt in dat licht zelfs zeer interessant. Op zichzelf 
hoeven partijen dan niet te vrezen voor afschaffing van de subsidies, aangezien de 
status quo gewoon gehandhaafd wordt. Alleen de verhoging kan in het referendum 
worden afgestemd en de wetgever kan in theorie het volksoordeel naast zich neer-
leggen, aangezien een bindend referendum momenteel op grondwettelijke bezwa-
ren stuit. Het is echter nog maar zeer de vraag of de wetgever op dit punt enige be-
slissingsmacht uit handen zal willen geven. Bovendien zou ik het sterk afkeuren als 
uitsluitend voor wat betreft de partijsubsidies de mogelijkheid van een referendum 
werd geïntroduceerd. 
 Het lijkt mij daarom beter om technieken in de Wet subsidiëring politieke partij-
en in te bouwen die kunnen bijdragen aan betere en vooral beter gemotiveerde be-
slissingen op het terrein van het subsidiebudget. Hiervoor is reeds aangegeven dat de 
beslissingen tot verhoging toch in elk geval op een grondige analyse van gegevens over 
de financiële situatie van de politieke partijen dienen te zijn gebaseerd. Verder is dan 
weliswaar een bindende beslissing van een onafhankelijk orgaan momenteel niet de 
beste optie, maar een zwaarwegend advies is dat mogelijkerwijs wel. In de Wet subsi-
diëring politieke partijen zou een artikel kunnen worden opgenomen dat bepaalt dat 
wijzigingen in de wet betreffende de verhoging van de genoemde subsidiebedragen 
– en wellicht meer in het algemeen de systematiek van de wet – alleen kunnen wor-
den doorgevoerd nadat een onafhankelijke instantie daarover een advies heeft uitge-
bracht. De Kiesraad zou prima met deze taak belast kunnen worden.  
 Het advies zou uiteraard openbaar moeten zijn en de Kiesraad zou over alle rele-
vante gegevens betreffende de financiën van de politieke partijen moeten kunnen 
beschikken (inkomsten, uitgaven, vermogen). Vervolgens dient een bepaalde perio-
de te verstrijken alvorens een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet subsidiëring 
politieke partijen kan worden ingediend, opdat het advies van de Kiesraad onder-
werp van publiek debat kan zijn. Uiteraard is dit slechts een kleine verandering. Het 
is daarmee echter tegelijkertijd een verandering die relatief eenvoudig kan worden 
doorgevoerd en niet op al te veel weerstand van regering en parlement hoeft te stui-
ten. Met deze ‘temperingstechniek’ is enerzijds verzekerd dat beslissingen over sub-
sidieverhoging niet op stel en sprong genomen worden, terwijl anderzijds verhoging 
van het subsidiebudget zeker mogelijk blijft en de politieke beslissing daaromtrent 
uiteindelijk gewoon genomen wordt door de politieke organen.  
 Ook in Duitsland wordt bij iedere wijziging van het Parteiengesetz in principe 
het advies van unabhängige Sachverständige ingeroepen. Het Bundesverfassungsge-
richt heeft de Duitse wetgever ook uitdrukkelijk aangeraden dat te doen om de af-
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wezigheid van countervailing power bij het nemen van beslissingen over partijsubsi-
dies enigszins te compenseren.2009 Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat, wanneer 
in Nederland een bepaalde instantie met de besproken adviseringstaak belast is, het 
nieuwe systeem niet blijkt te werken. Het is niet ondenkbaar dat de wetgever zich uit-
eindelijk niet al te veel aantrekt van wat de deskundigen schrijven of in elk geval geen 
werk maakt van zijn motiveringsplicht wanneer hij van het deskundigenrapport af-
wijkt, iets waar in Duitsland nog wel eens over geklaagd wordt. In dat geval kan de 
mogelijkheid van een onafhankelijke instantie die beslist over de hoogte van de subsi-
dies aan de orde komen. Laten we echter, indachtig het subsidiariteitsbeginsel, met de 
minst vergaande optie beginnen.2010 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– verricht onderzoek naar het draagvlak bij het Nederlandse electoraat voor subsidiëring 

van politieke partijen en tracht de effecten van subsidiëring van partijen in kaart te 

brengen; 

– leg in de Wet subsidiëring politieke partijen vast dat de subsidies die politieke partijen 

op grond van deze wet ontvangen maximaal 50% van hun totale inkomsten kunnen be-

dragen; 

– baseer iedere beslissing tot verhoging van de subsidies op een uitvoerige analyse van de 

financiële situatie van de Nederlandse politieke partijen door de jaren heen. Zorg er-

voor dat de gebruikte informatie over inkomsten, uitgaven en vermogen van politieke 

partijen openbaar en controleerbaar is; 

– motiveer in de parlementaire stukken en debatten uitgebreid en aan de hand van de in 

het vorige punt genoemde informatie waarom de voorgestelde subsidieverhoging vol-

doet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (die zelf weer uit het fi-

nanciële onafhankelijkheidsbeginsel voortvloeien); 

– ga niet over tot wijziging van de in de Wet subsidiëring politieke partijen vastgelegde 

subsidiebedragen dan nadat over de noodzaak van een dergelijke wijziging advies is uit-

gebracht door een onafhankelijke instantie, zoals de Kiesraad. Breidt eventueel de taak 

van deze instantie uit tot advisering over wijzigingen van de Wet subsidiëring politieke 

partijen in het algemeen. 

 

                                                 
2009 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (290-292). Zie voor Nederland ook de opmerkingen van de Raad van 

State bij het voorstel voor een Wet subsidiëring politieke partijen (Kamerstukken II 1997/98, 25 704, 
A, p. 3). 

2010 Daarbij moet wel worden opgemerkt dat als de wetgever niets doet met het advies van de onafhanke-
lijke deskundigen, het weinig aannemelijk is dat hij iets voelt voor invoering van verdergaande alterna-
tieven voor het huidige systeem van beslissing over partijsubsidies. 
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VII.5  Verdeelsleutel 

 
Momenteel wordt de subsidie waarop politieke partijen ingevolge de Wet subsidië-
ring politieke partijen aanspraak kunnen maken toegekend aan de hand van twee 
factoren: het aantal kamerzetels waarover de politieke partij beschikt en het aantal 
leden dat zij heeft. Wat de eerste factor betreft zou eraan gedacht kunnen worden 
het aantal kamerzetels te vervangen door het aantal op de partij uitgebrachte stem-
men, zoals dat in Duitsland al sinds jaar en dag het geval is. Het voordeel hiervan is 
dat het systeem de kiezersvoorkeur nauwkeuriger in het subsidiebedrag tot uitdruk-
king brengt. Op dit moment is het op het aantal kamerzetels gebaseerde deel van de 
subsidie voor een partij die nét 7 zetels behaalt gelijk aan het bedrag waarop een 
partij die net geen 8 zetels behaalt aanspraak heeft. Men kan stellen dat dat geen 
eerlijk resultaat oplevert, nu de laatstgenoemde partij aanzienlijk meer stemmen 
heeft behaald. Een vast bedrag per op een partij uitgebrachte stem heeft daarom 
mijns inziens de voorkeur. 
 In paragraaf III.7.6 is uiteengezet dat de wetswijziging van 2005, waarbij het 
aantal leden van een politieke partij als tweede subsidiegrondslag werd ingevoerd, 
steun verdient. Een vast bedrag per lid of donateur is hierbij echter te prefereren 
boven een bedrag dat afhankelijk is van het totaal aantal leden zoals momenteel in de 
Wet subsidiëring politieke partijen is opgenomen. Een dergelijk systeem leidt im-
mers tot een lager bedrag wanneer het aantal leden stijgt. Het lijkt mij niet noodzake-
lijk om een systeem in te voeren zoals in Duitsland, waarbij de overheid op iedere 
aan een politieke partij gedane ledenbijdrage, afdracht of gift een bepaald bedrag 
bijlegt. Dat systeem is bijzonder gecompliceerd2011 en zeker niet per definitie beter 
dan het Nederlandse. In zeker één opzicht lijkt het Nederlandse systeem mij zelfs 
eerlijker. Het is immers zo dat in dat systeem het betalen van een hoge contributie 
niet méér subsidie voor de politieke partij oplevert, zoals in Duitsland wel het geval 
is (tot een maximum van 3.300 euro). In Nederland levert ieder partijlid zijn partij 
hetzelfde bedrag op, ongeacht de hoogte van de contributie die hij jaarlijks betaalt. 
Dat lijkt mij een juist uitgangspunt. 
 Een mogelijkheid die door de wetgever wel serieus overwogen zou moeten wor-
den, is de zogenaamde Bürgerbonus, die in Duitsland zoals we gezien hebben ver-
worpen is.2012 In een dergelijk systeem beschikt de burger naast een gewone stem 
tevens over een Finanzstimme, waarmee hij aan een politieke partij van zijn keuze een 
bepaald bedrag aan subsidie ter beschikking stelt. Daarbij kan de burger zijn gewone 
stem aan partij A geven, terwijl zijn financiële stem naar partij B gaat. Het grote 
voordeel van het systeem is de veel grotere keuzevrijheid voor de individuele kiezer. 
Bovendien zou het hele systeem van subsidiëring van politieke partijen wellicht 
meer draagvlak onder het electoraat kunnen krijgen wanneer dat electoraat meer 

                                                 
2011 De oude Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke instituten kende een enigszins vergelijkbaar 

systeem van matching funds. Dit systeem is echter per 1 januari 1992 afgeschaft vanwege uitvoerings-
problemen. Zie paragraaf II.7.1. 

2012 Zie paragraaf VI.4.6.1 en VI.4.6.2. 
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invloed heeft op de besteding van de gelden. Een belangrijk nadeel is echter dat poli-
tiek cynisme, wantrouwen in de partijen en afkeuring van overheidssubsidiëring 
voor partijen ertoe kunnen leiden dat de financiële stem voornamelijk blanco wordt 
uitgebracht en er dus minder geld naar de politieke partijen gaat. In Duitsland was 
dat waarschijnlijk de voornaamste reden om het systeem niet in te voeren.2013 
 Natuurlijk hoeft dat niet per se als een nadeel gezien te worden. Uit het aantal 
blanco Finanzstimmen kan blijken hoeveel steun het systeem van subsidiëring onder 
de kiesgerechtigde bevolking geniet. Verder kan het risico van een groot aantal blan-
co stemmen politieke partijen ertoe aanzetten (nog) meer aandacht aan de kiezers te 
besteden en de burger gedetailleerd en gemotiveerd uit te leggen waarom subsidie 
voor partijen gerechtvaardigd is. Kortom: ik zie wel brood in een Bürgerbonus. 
Vreest men de gevolgen van het systeem, dan is een systeem waarbij de hoogte van 
de subsidie afhangt van het aantal stemmen, het aantal financiële stemmen en het 
aantal betalende leden ook een goede mogelijkheid. 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– stel het subsidiebedrag voortaan vast aan de hand van het aantal door een politieke 

partij behaalde stemmen in plaats van aan de hand van het aantal door die partij ver-

worven kamerzetels; 

– ken zowel per stem als per lid van een politieke partij een vast bedrag aan subsidie toe;

                                                 
2013 Weigelt 1988, p. 73. In de Verenigde Staten kent men een zogenaamd tax checkoff systeem. De burger 

die een formulier voor de inkomstenbelasting invult krijgt de vraag voorgelegd “Do you want $3 of 
your federal tax to go to the Presidential Election Campaign Fund?”. Bij het aanvinken van het vakje 
‘yes’, wordt drie dollar gestort in een fonds voor campagnes voor de presidentsverkiezingen. Over de 
besteding van de gelden in dat fonds hebben degenen die van de checkoff-mogelijkheid gebruik maken 
overigens – anders dan bij een Finanzstimme – geen enkele zeggenschap. De checkoff dollars worden 
uitgekeerd aan kandidaten bij de presidentsverkiezingen zelf, bij de primaries (volgens een matching 
funds systeem) en bij de partijcongressen (party nominating conventions). Het systeem is geen groot suc-
ces. Weinig Amerikaanse belastingbetalers kruisen het vakje ‘yes’ aan, hoewel de keuze voor ‘yes’ of 
‘no’ geen gevolgen heeft voor de hoogte van de door hen te betalen belasting. In de jaren ’70 maakte 
een derde van de kiezers gebruik van de checkoff-mogelijkheid, eind jaren ’80 was dat nog een kwart en 
tegenwoordig minder dan 10%. Ook de kandidaten lopen niet warm voor deze vorm van publieke fi-
nanciering, onder meer niet omdat kandidaten die subsidie accepteren, gebonden zijn aan uitgavenli-
mieten en bovendien beperkt worden in hun mogelijkheden om eigen vermogen in te zetten voor hun 
campagnes en giften daarvoor te verwerven. Het wordt daarom steeds gebruikelijker om subsidies 
voor de primaries te weigeren en wellicht in de toekomst ook voor de general elections. De hoogleraren 
Ackerman en Ayres van Yale University hebben voorgesteld om iedere Amerikaanse kiezer 50 voting 
dollars te geven die zij kunnen besteden aan presidentskandidaten en kandidaten voor de Senaat en het 
Huis van Afgevaardigden naar keuze. Bij dit alles moet men zich wel bedenken dat verkiezingen in de 
Verenigde Staten zeer candidate-centered zijn en dat politieke partijen geen sterke selectiefunctie meer 
hebben, laat staan dat hun andere functies nog sterk ontwikkeld zijn. Zie voor dit alles de website van 
de Federal Election Commission (www.fec.gov), Helm 2003, p. 43-44 en Farhad Manjoo’s bespre-
king van het ‘voting with dollars’ systeem van Ackerman en Ayres op  

 http://www.salon.com/opinion/feature/2007/02/05/campaign_finance/ (geraadpleegd op 4 februari 
2008). 
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– onderzoek de mogelijkheid van de invoering van een Bürgerbonus, een systeem waarin 
de kiezer door middel van het uitbrengen van een financiële stem (naast zijn gewone 

stem) aan een politieke partij een bepaald bedrag aan subsidie ter beschikking stelt. 

 
VII.6  Subsidiëring en de ‘ondemocratische politieke partij’ 
 
De kwalificatie ‘ondemocratische politieke partij’ is geen juridische kwalificatie, 
maar veeleer een politieke. Er is in Nederland geen Wet op de politieke partijen die 
stelt dat partijen aan bepaalde democratische basisvoorwaarden moeten voldoen al-
vorens zij als politieke partij kunnen worden aangemerkt en aan het politieke leven 
kunnen gaan deelnemen. De wetgever heeft ook altijd een grote terughoudendheid 
betracht als het gaat om het vaststellen van een dergelijke wet. Weliswaar is op de 
meeste politieke partijen het verenigingsrecht van toepassing, maar dat laat de partijen 
grote vrijheid bij het regelen van hun interne organisatie en staat zelfs de vorming van 
een eenmansvereniging niet in de weg. En hoewel de Kieswet en de Wet subsidiëring 
politieke partijen de partijen wel min of meer de verenigingsvorm opdringen (zie hier-
na), bestaat formeel nog steeds de vrijheid om met een politieke partij zonder rechts-
persoonlijkheid of in de vorm van een stichting of BV aan de verkiezingen mee te 
doen. 
 De mogelijkheid bestaat dat aan de verkiezingen wordt deelgenomen door een 
politieke partij die vanwege haar denkbeelden en handelwijze door velen in de sa-
menleving wordt gewantrouwd of zelfs actief wordt bestreden. Als een dergelijke 
partij echter een op grond van de Kieswet geregistreerde vereniging is met minimaal 
1.000 leden en zij zetels in de Tweede Kamer (of bij gebreke daarvan: de Eerste Ka-
mer) heeft verworven, dan komt zij voor subsidie op grond van de Wet subsidiëring 
politieke partijen in aanmerking (artikel 2 Wspp). Daarop heeft de wetgever slechts 
twee uitzonderingen gemaakt. De eerste uitzondering is te vinden in artikel 2:20 
BW. Wanneer een politieke partij werkzaamheden ontplooit die in strijd zijn met de 
openbare orde, dan wordt zij op vordering van het Openbaar Ministerie door de 
rechtbank verboden verklaard en ontbonden. Ook een partij waarvan het doel in 
strijd is met de openbare orde wordt ontbonden, zij het dat haar nog een termijn kan 
worden gegund om haar doel aan te passen. Een ontbonden politieke partij bestaat 
juridisch bezien niet meer en kan dus geen aanspraak maken op overheidssubsidie. 
 In Duitsland is dit ook de enige manier waarop een politieke partij haar recht op 
subsidie kan verliezen: alleen wanneer het Bundesverfassungsgericht een politieke 
partij op grond van artikel 21 II GG verfassungswidrig heeft verklaard omdat haar 
doelstellingen of de gedragingen van haar aanhangers pogen de freiheitliche demokra-
tische Grundordnung te schaden of te elimineren of het voortbestaan van de BRD in 
gevaar te brengen, kan die politieke partij haar recht op subsidie verliezen. Vooraf-
gaand aan het oordeel van het Hof kan niet tegen de partij worden opgetreden we-
gens vermeende inconstitutionaliteit en zij kan dan ook niet op die grond haar recht 
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op overheidssubsidie verliezen.2014 Het partijverbod werkt hier constitutief en men 
ziet hier de invloed van de beginselen van Staatsfreiheit en Chancengleichheit. Op 
zichzelf is dit een aantrekkelijk systeem, dat politieke partijen veel rechtszekerheid 
en een met sterke waarborgen omklede procedure biedt. In Nederland kan de subsi-
die echter ook reeds in een eerder stadium vervallen. 
 De tweede uitzondering betreft namelijk artikel 16 Wspp. Op grond van dit 
artikel vervalt het recht op subsidiëring van rechtswege wanneer de politieke partij 
bij onherroepelijk vonnis veroordeeld is tot een geldboete wegens het plegen van 
een discriminatiedelict als bedoeld in de artikelen 137c-g of 429quater Sr. De aan-
spraak vervalt voor een periode van 1 tot 4 jaar, afhankelijk van de hoogte van de 
opgelegde geldboete. In Hoofdstuk III van dit onderzoek is uiteengezet dat artikel 16 
Wspp op zichzelf een bevredigende regeling is, doch in bepaalde gevallen misschien 
te ver gaat, terwijl het in andere gevallen mogelijkerwijs niet ver genoeg gaat.2015 Het 
intrekken van de subsidie kan gelet op het feit dat dit op inhoudelijke gronden ge-
schiedt2016 en gelet op de verstrekkende consequenties die deze maatregel voor een 
politieke partij kan hebben worden gezien als een beperking van de vrijheid van 
vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Die beperking kan gerechtvaardigd 
zijn, en zal dat gezien de ernst van de genoemde discriminatiedelicten ook dikwijls 
zijn, maar in elk geval in theorie zijn er gevallen denkbaar waarin het opleggen van 
een geldboete naar het rechtsgevoel van velen zal volstaan en het ontnemen van 
subsidie disproportioneel en dus niet noodzakelijk in een democratische samenle-
ving moet worden geacht. Ontneming van subsidie kan dan in strijd komen met 
artikel 10 en/of 11 EVRM. Ziet men ontneming van subsidie niet als een inmenging 
in de genoemde vrijheidsrechten – en daar valt zeker iets voor te zeggen – dan nog 
zal deze ontneming getoetst moeten worden aan het gelijkheidsbeginsel van – onder 
meer – artikel 1 Twaalfde Protocol EVRM en artikel 26 IVBPR. Ook hier zijn in 
theorie gevallen denkbaar waarin het ontnemen van de volledige subsidie een objec-
tieve en redelijke rechtvaardiging ontbeert en deze maatregel gelet op haar grote 
gevolgen disproportioneel is ten opzichte van de met de maatregel te dienen doelen.  
 Op zichzelf behoeft de wet op dit punt geen aanpassing. De rechter kan op grond 
van artikel 94 Grondwet de toepassing van artikel 16 Wspp immers toetsen aan de 
genoemde verdragsartikelen. Bovendien zal in de overgrote meerderheid van de 
gevallen toepassing van artikel 16 niet in strijd komen met enig verdragsartikel. In 
tegendeel, de ontneming van de subsidie zal in de regel juist volledig stroken met 
bijvoorbeeld het IVUR en het Vrouwenverdrag. Verder is artikel 16 Wspp nog nooit 
toegepast en is – op de Centrumdemocraten na – bij mijn weten nog nooit een in het 
parlement vertegenwoordigde politieke partij op grond van artikel 137c-g of artikel 

                                                 
2014 Burkens/Van Schagen 2004, p. 130. Zie ook BVerfG 26 oktober 2004, E 111, 382 (410). 
2015 Zie paragraaf III.4.12. 
2016 Zoals ik in paragraaf III.4.12 reeds stelde, geschiedt de intrekking “op gronden die verband houden 

met het gedachtegoed van de partij en met de wijze waarop zij haar grondrechten van vrijheid van me-
ningsuiting en vrijheid van vereniging heeft uitgeoefend.” 
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429quater Sr veroordeeld.2017 Tenslotte is het artikel vele malen bevredigender dan 
de oplossing waarvoor in het verworpen wetsvoorstel subsidiëring politieke institu-
ten van midden jaren ’80 was gekozen. Daar werd de aanspraak op subsidie immers 
al opgeschort op het moment dat het Openbaar Ministerie een vordering tot ont-
binding van een wetenschappelijk instituut of een vormings- en scholingsinstituut 
van een politieke partij had ingesteld.2018 En dat gaat in het licht van de uitgangspun-
ten van de rechtsstaat toch echt te ver: over zulke maatregelen dient de rechter te 
beslissen. 
 Artikel 16 Wspp zou mijns inziens echter nog bevredigender zijn wanneer het 
artikel de beslissing over het vervallen van de aanspraak op subsidie in handen van 
de rechter legde. De strafrechter, die beslist over de strafbaarheid en de oplegging 
van de sancties, zou dan tevens over het ontnemen van de subsidie kunnen beslissen 
en daarbij kunnen toetsen of die ontneming wellicht disproportioneel is in het licht 
van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en het gelijkheidsbe-
ginsel, mede in aanmerking genomen het feit dat de grenzen van de uitingsvrijheid 
vloeiend zijn en juist politieke partijen die grenzen zouden moeten kunnen opzoe-
ken. Ik zou er ook sterk voorstander van zijn wanneer de rechter zou kunnen bepa-
len dat de subsidie niet geheel, maar slechts ten dele vervalt, bijvoorbeeld in de zin 
dat een politieke partij X maal het bedrag van de opgelegde geldboete aan subsidie 
verliest. Bij een volgende veroordeling zou dan een groter deel of zelfs de gehele 
subsidie kunnen vervallen. Gaat de partij ondanks deze veroordelingen door met het 
plegen van discriminatiedelicten, dan ligt het voor de hand dat zij verboden ver-
klaard en ontbonden wordt (artikel 2:20 BW).2019 
 Door de rechter te laten beslissen over toepassing van artikel 16 Wspp en deze 
tevens te laten beslissen over de hoogte van het bedrag dat een partij aan subsidie 
verliest, kan meer maatwerk geleverd worden dan met het huidige artikel 16. Juist bij 
politieke partijen moet niet te vlug met de botte bijl gehakt worden.2020 
 
Het is ook te verdedigen dat artikel 16 Wspp in bepaalde gevallen niet ver genoeg 
gaat. Hier is de casus van de SGP relevant, de orthodox-gereformeerde politieke 
partij die vrouwen en mannen binnen de partij niet gelijk behandelt en geen gelijke 
rechten toekent. Vrouwen kunnen sinds eind juni 2006 wel lid worden van de partij, 
binnen de partij het stemrecht uitoefenen en zich kandidaat stellen voor diverse 
partijfuncties, maar buiten de partij vertegenwoordigende of bestuurlijke functies 
vervullen namens de SGP kunnen zij niet. De partij stelt hen op grond van de statu-
ten en het beginselprogramma namelijk niet kandidaat voor dergelijke ambten. De 

                                                 
2017 De aanspraak op subsidie kan alleen vervallen wanneer de politieke partij zélf strafrechtelijk veroor-

deeld is. Zie paragraaf III.4.10. 
2018 Zie paragraaf II.6.6. 
2019 Een belangrijke grond voor het verboden verklaren en ontbinden van de extreemrechtse Nationale 

Volkspartij/CP’86 was dat met de werkzaamheden van deze partij niets anders beoogd werd dan het 
oproepen en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie van allochtonen. Zie Rb. Am-
sterdam 18 november 1998, NJ 1999, 377. 

2020 Zie uitgebreider paragraaf III.4.12. 
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vraag hoe een dergelijke uitsluiting zich verhoudt tot artikel 7 sub a en c Vrouwen-
verdrag en bijvoorbeeld ook andere verdragsartikelen op het terrein van gelijkheid 
(zoals artikel 25 en 26 IVBPR) is inmiddels door het Gerechtshof Den Haag beant-
woord. Het hof heeft geoordeeld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door 
niet tegen de SGP op te treden en heeft hem met die constatering impliciet opgedra-
gen maatregelen te nemen om de discriminatie binnen de SGP ongedaan te maken. 
Dat zal moeten gebeuren door wetgeving, maar het hof oordeelde conform vaste 
jurisprudentie dat het niet bevoegd is de Staat een concreet wetgevingsbevel te ge-
ven. Tot de te nemen maatregelen behoort in elk geval niet het stopzetten van de 
overheidssubsidiëring van de SGP, want daartoe is de Staat volgens het hof, dat op 
dit punt de Afdeling bestuursrechtspraak volgt, ingevolge het Vrouwenverdrag niet 
verplicht.2021 
 Als gevolg van de op punten met elkaar in tegenspraak zijnde uitspraken van het 
Hof Den Haag en de Afdeling bestuursrechtspraak is – voorlopig: in de civiele zaak 
loopt nog een cassatieprocedure – de wat merkwaardige situatie ontstaan dat de Staat 
gehouden is een zeer vergaande maatregel jegens een politieke partij te nemen, terwijl 
zij tot het nemen van een veel lichtere maatregel jegens diezelfde partij klaarblijkelijk 
niet verplicht is. Men kan immers goed volhouden dat het verplichten van een poli-
tieke partij tot het ongedaan maken van ongelijke behandeling van vrouwen binnen 
die partij een inmenging in partij-interne aangelegenheden is die aanzienlijk verder 
gaat dan het stopzetten van de subsidiëring. Als de Staat tot het eerste gehouden is, 
dan toch zeker ook tot het laatste. Op zichzelf hoeft hier niet gespeculeerd te worden 
over de maatregelen die de Staat kan nemen om de discriminatie van vrouwen bin-
nen de SGP te beëindigen, opdat hij voldoet aan de (impliciete) opdracht die het Hof 
Den Haag hem gegeven heeft. Zoals gezegd is het arrest van het hof nog aan cassatie 
onderworpen en bovendien valt dat onderwerp grotendeels buiten het bestek van dit 
onderzoek, dat immers over de financiering van politieke partijen gaat. Het lijkt mij 
niettemin zaak dat de wetgever zich nog eens buigt over de vraag of subsidiëring van 
politieke partijen die vrouwen een andere positie dan mannen toekennen, een posi-
tie met minder rechten, zich wel verdraagt met de verplichtingen van de Nederland-
se Staat op grond van artikel 7 van het Vrouwenverdrag.2022  

                                                 
2021 Hof Den Haag 20 december 2007, NJ 2008, 133; ABRvS 5 december 2007, AB 2008, 35. Zie uitge-

breider paragraaf III.4.12. 
2022 In paragraaf III.4.12 is geconstateerd dat de wetgever in het verleden aan deze vraag überhaupt geen 

aandacht heeft besteed. En dat is toch merkwaardig. Als immers de wetgever een wet tot stand brengt 
waarin de subsidiëring van politieke partijen wordt geregeld, dan dient hij zich af te vragen welke in-
ternationale verplichtingen zich mogelijkerwijs verzetten tegen subsidiëring van bepaalde partijen. 
Zoals gezegd vond de wijziging van de statuten van de SGP plaats in 1997, hetzelfde jaar waarin het 
voorstel voor de Wet subsidiëring politieke partijen werd ingediend. De vraag naar verenigbaarheid 
van subsidiëring van de SGP met het Vrouwenverdrag was ook toen dus relevant. Desnoods had de 
regering in de toelichtende stukken (memorie van toelichting, nota naar aanleiding van het verslag) ge-
steld dat met de voorgestelde regeling van artikel 16 Wspp geheel aan de verplichtingen van de Staat 
op grond van het Vrouwenverdrag voldaan werd. Dat was dan tenminste een begin van een belangen-
afweging geweest. 
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 Vanuit rechtstheoretisch perspectief kan men goed verdedigen dat in een pluri-
forme democratische rechtsstaat ook ruimte moet zijn voor politieke partijen die 
standpunten huldigen en zich gedragen naar ideologieën die door de grote meerder-
heid van de bevolking worden afgewezen. Dergelijke partijen moeten dan in begin-
sel op gelijke voet met andere partijen voor subsidie in aanmerking kunnen komen, 
zeker wanneer het gaat om partijen die sinds 1922 nooit meer dan 3 zetels in de 
Tweede Kamer hebben behaald en dus moeilijk als een concreet gevaar voor de 
democratie kunnen worden gezien.2023 Daar staat echter tegenover dat het hier rele-
vante verdrag niet voor niets het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van 
alle vormen van de Discriminatie van Vrouwen heet. Voor ongelijke behandeling op 
grond van geslacht binnen politieke partijen wordt in het verdrag geen uitzondering 
gemaakt – integendeel – en de Nederlandse regering heeft op dit punt ook geen 
voorbehoud bedongen. Het is dus nog maar zeer de vraag of het Vrouwenverdrag 
wel echt de ruimte biedt om de verenigingsvrijheid, de godsdienstvrijheid en het 
recht op gelijke behandeling van politieke partijen zwaarder te laten wegen dan het 
recht op gelijke behandeling van vrouwen, zelfs wanneer deze vrouwen de facto niet 
of nauwelijks gehinderd worden bij het starten van een politieke carrière, zoals ook 
de Afdeling bestuursrechtspraak constateerde.2024 Als de wetgever de verenigings-
vrijheid, de godsdienstvrijheid en de gelijke behandeling van politieke partijen zwaar-
der wil laten wegen, mogelijk zelfs in strijd met het Vrouwenverdrag, dan zal hij wel 
met een zeer overtuigende motivering moeten komen.2025 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– wijzig artikel 16 Wspp in die zin dat het voortaan de strafrechter is die beslist over de 

toepassing van het artikel. Geef hem de bevoegdheid te bepalen dat niet de gehele subsi-

die vervalt indien dat in het concrete geval in het licht van de vrijheid van meningsuiting, 

de vrijheid van vereniging en/of het gelijkheidsbeginsel disproportioneel zou zijn; 

                                                 
2023 Zie voor de verkiezingsresultaten van de SGP Oud/Bosmans 1997, p. 295; Bosmans 1999, p. 190-

191. Op zichzelf is het argument dat de SGP maar een kleine partij is misschien niet erg principieel, 
maar voor een belangenafweging in concreto lijkt dit gegeven mij wel degelijk een relevant argument. 

2024 En wanneer de toekenning van het kiesrecht aan vrouwen één van de redenen is waarom een politieke 
partij is opgericht: de SGP is in 1918 onder meer opgericht uit onvrede over het feit dat de grote re-
formatorische politieke partijen de introductie van het passief kiesrecht voor vrouwen in 1917 niet 
hadden geblokkeerd. Zie Dölle 2006, p. 102. De grondwetsherziening van 1917 bracht direct het pas-
sief kiesrecht voor vrouwen en maakte de invoering bij wet van het actief vrouwenkiesrecht mogelijk. 
Vervolgens werd in 1919 het actief vrouwenkiesrecht ook daadwerkelijk ingevoerd en in 1922 in de 
Grondwet vastgelegd. 

2025 De wetgever zou bijvoorbeeld expliciet kunnen stellen dat ook een (feministische) politieke partij die 
uitsluitend vrouwen kandideert voor subsidie in aanmerking kan komen, zodat op dit punt vrouwen 
op gelijke voet met mannen verkiesbaar zijn in gekozen lichamen en deel kunnen nemen aan verenigin-
gen op het gebied van het politieke leven van het land. Of deze interpretatie van artikel 7 Vrouwenver-
drag het toezichthoudend Comité (zie artikel 17 Vrouwenverdrag) zal overtuigen, is natuurlijk nog 
maar de vraag. Het opzeggen van het Vrouwenverdrag en het vervolgens weer toetreden met een 
voorbehoud is ook een mogelijkheid, maar ik zie dit niet snel gebeuren. 
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– ga (nogmaals) na of subsidiëring van politieke partijen die vrouwen een positie met 

minder rechten toekennen zich wel verdraagt met de verplichtingen van de Nederlandse 

Staat op grond van artikel 7 van het Vrouwenverdrag. Wijzig bij een ontkennende be-

antwoording van deze vraag de Wet subsidiëring politieke partijen. 

 
VII.7 Subsidiëring van nieuwe politieke partijen 
 
Op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen komen alleen politieke partijen 
die zetels in de Tweede Kamer (of bij gebreke daarvan: de Eerste Kamer) hebben 
behaald voor subsidiëring in aanmerking. Politieke partijen zonder vertegenwoordi-
ging in het parlement krijgen niets. Dat staat op bijzonder gespannen voet met het 
beginsel van gelijke kansen. Wanneer de aan de gevestigde politieke partijen uitge-
keerde bedragen bescheiden zijn, is er nog niet zoveel aan de hand. De kansen van 
deze partijen worden dan ten opzichte van die van nieuwe partijen niet significant 
vergroot, terwijl tegelijkertijd goed volgehouden kan worden dat nieuwe politieke 
partijen eerst maar eens moeten bewijzen dat zij over enig draagvlak in de samenle-
ving beschikken voordat de overheid subsidiegelden ter beschikking stelt. De kies-
drempel is in Nederland bovendien niet bijzonder hoog. Partijen die de kiesdeler 
halen, oftewel 0,66% van het aantal uitgebrachte stemmen, krijgen reeds een zetel in 
de Tweede Kamer en verwerven daarmee reeds een recht op subsidie. In Duitsland 
moet een politieke partij 5% van de Zweitstimmen of drie directe mandaten hebben 
behaald om bij de zetelverdeling in aanmerking te worden genomen.2026 In dat licht 
is het niet zo vreemd dat ingevolge jurisprudentie en wet – in die volgorde – aan 
partijen reeds bij het behalen van 0,5% van de stemmen een recht op subsidie wordt 
toegekend.2027 
 Het feit dat Nederland een lage kiesdrempel heeft, wil echter niet zeggen dat de 
Nederlandse situatie daarmee als bevredigend kan worden ervaren. Het subsidie-
budget van de Wet subsidiëring politieke partijen bedraagt thans zo’n 15 miljoen 
euro per jaar en bij veel gevestigde politieke partijen maakt de overheidssubsidie een 
fors deel van de totale inkomsten uit. Bij sommige partijen ligt dit percentage waar-
schijnlijk zelfs tussen de 40 en 50%. Het is bij deze bedragen en percentages zeer 
goed vol te houden dat de overheid de ongelijkheid van kansen tussen gevestigde en 
nieuw opgerichte politieke partijen te zeer verscherpt. Als gevolg van de subsidies 
kunnen de bestaande partijen meer investeren in partijopbouw, ledenwerving en 
ledenbinding, communicatie met de samenleving en het propageren van de partij-
ideologie en het partijprogramma. Hun mogelijkheden op de politieke markt zijn 
daardoor significant vergroot ten opzichte van nieuwe politieke partijen zonder dat 
hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging lijkt te bestaan.  
 De Nederlandse wetgever lijkt momenteel niet overtuigd van datgene wat het 
Bundesverfassungsgericht de Duitse wetgever steeds voor ogen heeft gehouden, 

                                                 
2026 Zie paragraaf VI.2.3. 
2027 Zie paragraaf VI.4.4 en VI.4.5. 

536



VII.7 SUBSIDIËRING VAN NIEUWE POLITIEKE PARTIJEN 

 

namelijk dat nieuwe politieke partijen belangrijk zijn voor het politieke systeem.2028 
Zij brengen nieuwe maatschappelijke problemen onder de aandacht van de over-
heidsorganen en kunnen een platform en een spreekbuis zijn voor mensen en groe-
pen die zich bij de bestaande politieke partijen niet (langer) thuis voelen. Van deze 
laatstgenoemde wordt vervolgens verwacht dat zij ofwel de nieuwkomers van re-
pliek dienen, ofwel dat zij de gesignaleerde problemen erkennen en er oplossingen 
voor trachten te verzinnen. Kortom: nieuwe politieke partijen houden de oude 
scherp. Daarvoor is wel een open politiek systeem vereist waarin ook nieuwe poli-
tieke partijen een eerlijke kans krijgen om de kiezersgunst te winnen. Openheid van 
het systeem is een centraal beginsel van de democratie. Burgers moeten de moge-
lijkheid hebben te allen tijde nieuwe partijen op te richten en daarmee deel te nemen 
aan het proces van de politieke wilsvorming van het volk. Het moet hier niet louter 
gaan om een juridische mogelijkheid, maar tevens om een effectieve. Alleen dan is 
daadwerkelijk sprake van een open systeem waarin verstarring en conservering van 
het bestaande aanbod in het partijstelsel kan worden tegengegaan. De wetgever mag 
het nieuwe politieke partijen door royale subsidiëring voor de bestaande partijen dus 
niet aanzienlijk moeilijker of nagenoeg onmogelijk maken om zich op de politieke 
markt te presenteren. 
 Van de subsidiëring zoals die in Nederland bestaat gaat mijns inziens zeker een 
conserverende werking uit die niet strookt met het beginsel van gelijke kansen. Ze-
ker, men kan niet volhouden dat het voor nieuwe politieke partijen onmogelijk is 
geworden om in het parlement te komen. Leefbaar Nederland, de LPF, de Partij 
voor de Vrijheid en de Partij voor de Dieren is het allemaal gelukt. Het lijkt mij ech-
ter zeer aannemelijk dat het deze partijen wel aanzienlijk moeilijker is gemaakt.2029 
Bovendien traden Leefbaar Nederland en de LPF in 2002 tot de Tweede Kamer toe, 
dus op een moment dat het subsidiebudget nog zo’n tien miljoen euro lager was.2030 
Op dat moment was het verschil tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde poli-
tieke partijen dus kleiner. Verder kan het toch geen toeval zijn dat alle vier de hier 
genoemde partijen in kleinere of grotere partijfinancieringsaffaires terecht zijn ge-
komen. Juist doordat de overheid nieuwe politieke partijen niet subsidieert worden 
deze in de armen van private geldschieters gedreven. Hun financiële behoeften in 
verband met onder meer huisvesting, computers, personeel en verkiezingsmateriaal 
zijn immers groot. De risico’s van belangenverstrengeling en ongewenste beïnvloe-
ding kan de overheid op z’n minst ten dele verminderen door ook voor nieuwe poli-
tieke partijen subsidiegelden beschikbaar te stellen.  

                                                 
2028 Het meest uitgebreid is BVerfG 26 oktober 2004, E 111, 382 (403-404). 
2029 Dat is ook de conclusie van Drysch voor Duitsland: moeilijk, maar niet onmogelijk. Of, zoals Drysch 

het zelf formuleert: “Die staatliche Parteienfinanzierung führt dazu, daß die im Parlament vertretenen 
Parteien den Zugang neuer Parteien erschweren.” Zie Drysch p. 252-256. 

2030 Het subsidiebudget werd in 2002 en 2005 verhoogd. De eerste verhoging was het gevolg van de Wet 
verhoging subsidiebedragen van 30 mei 2002 (zie paragraaf III.5.2), die dus pas ná de verkiezingen 
van 15 mei van dat jaar tot stand kwam. 
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 Bovendien moeten we niet alleen kijken naar de niet-gesubsidieerde nieuwe 
partijen die ondanks de uitgebreide partijsubsidies in de Tweede Kamer zijn geko-
men, maar juist ook naar de partijen die daar niet in geslaagd zijn. De Partij voor de 
Dieren behaalde bij de verkiezingen van januari 2003 net geen kamerzetel en als zij 
geen uitgebreide financiële steun van ondernemer Nicolaas Pierson had ontvangen, 
dan had zij wellicht bij de verkiezingen van november 2006 hetzelfde teleurstellende 
resultaat behaald. De partij had aanvankelijk namelijk ‘geen cent te makken’.2031 
Tenslotte lijkt het alleen bij de introductie van een mogelijkheid van overheidssubsi-
die voor nieuwe partijen gerechtvaardigd om aan deze partijen verplichtingen be-
treffende openbaarheid van giften en mogelijk zelfs giftenlimieten op te leggen. 
 Een verder argument ten faveure van subsidie voor nieuwe politieke partijen is 
dat dit onderzoek heeft uitgewezen dat vroeger een dergelijke subsidiemogelijkheid 
bestaan heeft. Tot 1 januari 2004 kregen nieuwe politieke partijen in ieder geval een 
tegemoetkoming van de overheid (vanaf 1988 van het Commissariaat voor de Me-
dia; van 2001-2004 van de staatssecretaris van OCW) om programma’s in het kader 
van de zendtijd voor politieke partijen te bekostigen. Het budget dat hiervoor be-
schikbaar was is echter overgeheveld naar de Wet subsidiëring politieke partijen en 
zoals gezegd krijgen nieuwe partijen op grond van deze wet geen subsidie.2032 Aan 
nieuwe politieke partijen is dus een bescheiden, zij het toch principieel belangrijk 
recht op subsidie ontnomen. Wel wordt aan hen nog steeds gratis verkiezingszend-
tijd toegewezen, maar dat kan slechts als een schrale troost worden beschouwd. 
Deze ongemotiveerde en ondoordachte afschaffing van de beschikbaarstelling van 
financiële steun aan niet in het parlement vertegenwoordigde partijen voor de pro-
ductie van radio- en televisieprogramma’s was in strijd met het rechtszekerheidsbe-
ginsel en levert een situatie op die in strijd is met het beginsel van gelijke kansen. 
 
Er moet mijns inziens dus een subsidiemogelijkheid voor nieuwe politieke partijen 
worden geschapen, maar een veel lastigere vraag is hoe deze mogelijkheid moet 
worden vormgegeven. Ik zou twee veranderingen willen voorstellen. In de eerste 
plaats moet de drempel voor subsidie in de Wet subsidiëring politieke partijen wor-
den verlaagd en wel op de volgende manier. Al eerder is gesteld dat in Duitsland 
politieke partijen reeds aanspraak hebben op structurele overheidssubsidie wanneer 
zij 0,5% van de Zweitstimmen hebben behaald. Wat mij betreft kan dit systeem zon-
der meer in de Nederlandse wetgeving worden opgenomen daar het past in de sys-
tematiek van de Wet subsidiëring politieke partijen en zelfs uitstekend strookt met 
het systeem van de Kieswet. Op grond van artikel H 12 lid 5 Kw moet een politieke 
partij minimaal 75% van de kiesdeler behalen om in aanmerking te komen voor 
teruggave van de verplicht te storten waarborgsom voor deelname aan de verkiezin-

                                                 
2031 NRC Handelsblad 10 maart 2007, p. 39. 
2032 Zie paragraaf III.7.2, IV.2.7, IV.2.13 en IV.2.14. Zie tevens Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 7, p. 8, 

waar de regering opmerkt: “Het vervallen van de subsidieregeling zendtijd politieke partijen heeft in-
derdaad tot gevolg, dat nieuwe politieke partijen geen aanspraak meer kunnen maken op subsidie voor 
zendtijd.” 
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gen. In een dergelijk systeem past prima dat partijen die een dergelijk aantal stem-
men hebben behaald ook voor subsidiëring in aanmerking komen. 75% van de kies-
deler komt overeen met 0,5% van de stemmen (75% van 0,66%). 
 Partijen die 0,5% van de stemmen, zijnde 75% van de kiesdeler, behalen, dienen 
dus voor structurele subsidie in aanmerking te komen. Die subsidiemogelijkheid kan 
vervolgens op verschillende manieren worden uitgewerkt. Denkbaar is dat partijen 
die de drempel halen in elk geval aanspraak kunnen maken op het basisbedrag van 
artikel 6 Wspp. Als de wet vervolgens uit blijft gaan van een vast bedrag per kamerze-
tel, dan houdt het daarmee voor nieuwe partijen op. Zij hebben immers geen kamer-
zetels. Een dergelijk systeem is mijns inziens niet oneerlijk, aangezien er wel enig ver-
schil mag zijn tussen wel en niet in het parlement vertegenwoordigde politieke partij-
en. Op een partij die net geen zetel haalt, hebben immers minder mensen gestemd dan 
op een partij die net wel een zetel heeft veroverd. Het beginsel van gelijke kansen ver-
eist niet dat deze beide partijen precies dezelfde hoeveelheid subsidie krijgen. Net als 
in Duitsland het geval is, zou bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie meer 
een proportioneel gelijkheidsbeginsel kunnen gelden. Als gevolg van het basisbe-
drag zal de ongelijkheid van kansen tussen partij A en partij B niet aanzienlijk wor-
den verscherpt wanneer partij B iets meer subsidie krijgt.2033 Op dit punt – het ba-
sisbedrag – is het Nederlandse systeem mijns inziens zelfs te prefereren boven het 
Duitse. 
 Een nog beter systeem is mijns inziens echter om het variabele deel van het sub-
sidiebedrag te baseren op het aantal verworven stemmen, omdat aldus een verfijn-
der en gedifferentieerder resultaat wordt bereikt (zie ook paragraaf VII.5 hierboven). 
Voor nieuwe politieke partijen die de subsidiedrempel hebben gehaald zou overi-
gens ook zonder meer moeten gelden dat zij aanspraak kunnen maken op een vast 
bedrag per partijlid. Tevens zouden politieke partijen die de drempel van 0,5% halen 
aanspraak moeten kunnen maken op het voor de wetenschappelijke instituten en de 
jongerenorganisaties geoormerkte deel van de subsidie (artikel 6 lid 1 sub b en c 
Wspp) en voor reguliere zendtijd voor politieke partijen in aanmerking moeten 
kunnen komen. Op dit moment komen uitsluitend politieke partijen die over ka-
merzetels beschikken voor reguliere zendtijd in aanmerking (artikel 39g lid 1 Me-
diawet). Dat behoeft mijns inziens dus verandering. 
 In het door mij voorgestelde systeem zou een partij als de Partij voor de Dieren 
na de verkiezingen van januari 2003 een recht op structurele subsidie hebben ver-
worven. Hetzelfde geldt voor de partij Eén NL, die bij de verkiezingen van novem-
ber 2006 slechts een haartje verwijderd bleef van de kiesdrempel. Subsidiëring van 
deze partijen geeft hun een betere mogelijkheid de partijorganisatie uit te bouwen en 
de partij zelf levend te houden tot aan de volgende verkiezingen. De Partij voor de 
Dieren heeft geluk gehad dat een grote geldschieter bereid was drie ton te doneren. 
Van Eén NL heb ik na de verkiezingen niets meer vernomen. 

                                                 
2033 Te weten € 52.118 per kamerzetel voor wat betreft het algemene deel van de subsidie (artikel 6 lid 1 

sub a Wspp) en € 12.971 per kamerzetel voor wat betreft het voor de wetenschappelijke instituten ge-
oormerkte deel (artikel 6 lid 1 sub b Wspp). 
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De tweede verandering die ik zou willen voorstellen is om ook aan politieke partijen 
die de subsidiedrempel van 0,5% niet halen een bescheiden subsidiebedrag toe te 
kennen als tegemoetkoming in de kosten die zij hebben gemaakt voor hun verkie-
zingscampagnes. In wezen is hier dus sprake van een terugkeer naar het oude sys-
teem waarbij politieke partij een financiële bijdrage van de overheid kregen om pro-
gramma’s te maken om uit te zenden in de aan hen toegewezen verkiezingszendtijd. 
Die zendtijd is zoals gezegd gehandhaafd, terwijl de subsidiemogelijkheid per 1 
januari 2004 is komen te vervallen. Ik zou dus willen voorstellen die mogelijkheid te 
herintroduceren en de bestedingsmogelijkheden te verbreden: het geld zou niet per 
se aan televisie- of radioprogramma’s hoeven te worden besteed. In principe zou het 
mogen worden ingezet voor elk van de in artikel 5 Wspp genoemde activiteiten. Er 
kan dan ook mijns inziens het beste een aparte bepaling in de Wet subsidiëring poli-
tieke partijen worden opgenomen die deze ‘startsubsidie’ voor nieuwe politieke 
partijen regelt. Om al te lichtvaardige kandidaatstelling te voorkomen, dient te worden 
bepaald dat alleen partijen die in alle kieskringen deelnemen voor de startsubsidie in 
aanmerking komen. Dat is ook de drempel om aanspraak te kunnen maken op verkie-
zingszendtijd (artikel 39g lid 2 Mediawet). Toegepast op de Tweede-Kamerverkiezin-
gen van november 2006 betekent het door mij voorgestelde systeem dat Nederland 
Transparant, de Partij voor de Dieren, Eén NL en de Partij voor de Vrijheid voor start-
subsidie in aanmerking zouden zijn gekomen. 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– ken aan politieke partijen die bij de verkiezingen geen kamerzetels, maar wel 0,5% van 

de stemmen hebben behaald een structureel recht op subsidie toe. Deze subsidie dient te 

bestaan uit ofwel alleen het basisbedrag van artikel 6 Wspp, ofwel het basisbedrag en 

een bedrag per verworven stem; 

– ken aan dezelfde politieke partijen een recht op subsidie voor hun wetenschappelijke 

instituten en jongerenorganisaties toe; 

– ken aan dezelfde politieke partijen een recht op reguliere zendtijd voor politieke partij-

en toe; 

– ken aan nieuwe politieke partijen die in alle kieskringen kandidatenlijsten hebben inge-

leverd naast de thans bestaande verkiezingszendtijd ook een recht op een startsubsidie 

toe. 

 
VII.8  Subsidiëring van andere organisatievormen 
 
Naast het feit dat momenteel alleen politieke partijen die beschikken over een verte-
genwoordiging in de Tweede Kamer voor subsidie in aanmerking komen, vind ik het 
vanuit principieel oogpunt bezwaarlijk dat alleen politiekeverenigingen die beschikken 
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over tenminste 1.000 leden aanspraak op subsidie kunnen maken.2034 Op zichzelf valt 
misschien nog wel te verdedigen dat juist verenigingen met leden het beste in staat 
zijn om de functies van politieke partijen in een democratie te vervullen. Verenigin-
gen zijn wellicht het beste in staat een bepaalde achterban te vertegenwoordigen, die 
achterban in de interne en externe politiek te laten participeren, samenhangende 
beleidsprogramma’s te formuleren gebaseerd op afweging van een breed scala aan 
belangen en volksvertegenwoordigers en bestuurders te rekruteren die de parlemen-
taire democratie in stand houden. Verenigingen zijn in die optiek het beste in staat 
de rol van schakel tussen overheid en samenleving te spelen. Andere rechtsvormen, 
zoals groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid, eenmanspartijen in de vorm van 
een vereniging met één lid, brede volksbewegingen rond politieke entrepreneurs 
waarvan men geen lid kan worden, alsmede stichtingen en BV’s zijn daar dan in veel 
mindere mate toe in staat en bieden wellicht minder continuïteit. 
 Het voorgaande klinkt misschien op het eerste gezicht tamelijk overtuigend, 
maar er zijn wel de nodige kanttekeningen bij te plaatsen. In de eerste plaats blijkt uit 
de wetsgeschiedenis niet dat de wetgever een principiële keuze heeft gemaakt voor 
de verenigingsvorm als voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. Uit 
de parlementaire stukken van de Wet subsidiëring politieke partijen blijkt voorna-
melijk dat deze wet voortbouwt op de Kieswet, die registratie van politieke partijen 
uitsluitend openstelt voor verenigingen. Laatstgenoemde wet heeft dat weer gedaan 
om niet-serieuze verzoeken tot registratie te ontmoedigen en beslist niet om interne 
democratie binnen de partij te garanderen, laat staan een principiële keuze voor de 
vereniging als ideale vorm voor een politieke partij te maken.2035 Uit de geschiedenis 
van de Wet subsidiëring politieke partijen kan worden afgeleid dat het voornaamste 
doel van deze wet is om de intermediaire positie van de politieke partijen in stand te 
houden en zo mogelijk te versterken.2036 Overwegingen dat juist verenigingen het 
beste in staat zijn de intermediaire rol te spelen, ontbreken. Zo de wetgever dus al 
het standpunt huldigt dat juist verenigingen het best in staat zijn de functies van 
vertegenwoordiging, participatie, integratie en selectie te vervullen, dan blijkt dit 
standpunt niet expliciet uit de wetsgeschiedenis. Als de wetgever dus inderdaad dit 
standpunt huldigt, dan is het zaak dit bij een volgende wetswijziging te expliciteren. 
 In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat vertegenwoordiging, participatie, 
integratie en selectie nooit een kwestie van ‘helemaal wel’ of ‘helemaal niet’ zijn. 
Misschien zijn verenigingen wel het beste in staat deze functies te vervullen, maar 
men kan mijns inziens toch moeilijk volhouden dat andere rechtsvormen dat hele-
maal niet kunnen. Een partij als de Partij voor de Vrijheid (PVV) slaagt erin negen 
kamerzetels te behalen en ondanks het feit dat de partij geen leden kent, slaagt zij 
erin mensen te rekruteren die deze kamerzetels gaan bezetten. En waarom zou het 
eigenlijk erg zijn wanneer een politieke partij rekruteert onder groepen mensen die 
geen lid van de eigen partij zijn? 97,5% van de Nederlandse kiezers is geen lid van 

                                                 
2034 Zie eerder paragraaf III.4.12. 
2035 Zie paragraaf III.4.6. 
2036 Kamerstukken II 1997/98, 25 704, nr. 3, p. 1. 
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een politieke partij. Daar moeten toch aardig wat capabele potentiële volksverte-
genwoordigers en bestuurders tussen zitten.  
 Op zichzelf moet een partij die de verenigingsvorm niet heeft er dus best toe in 
staat geacht kunnen worden om de selectiefunctie uit te oefenen. Een dergelijke 
partij kan ook een samenhangend beleidsprogramma schrijven waarin belangen 
worden afgewogen. En hoewel het programma van de PVV tamelijk controversieel 
is, is dat eerder het gevolg van de partij-ideologie, en niet van het feit dat de partij 
niet als een klassieke vereniging met leden is georganiseerd. Vertegenwoordiging en 
participatie van burgers kan inderdaad bemoeilijkt worden wanneer men geen lid 
kan worden van een partij en binnen die partij kan communiceren met de bestuur-
ders en beleidsmakers. Daar staat echter tegenover dat communicatie mogelijk blijft 
via openbare discussiebijeenkomsten voor niet-leden en vooral via het veelbeloven-
de medium dat het Internet heet. Wat dat betreft zijn er mogelijkheden genoeg voor 
politieke participatie, misschien nog wel meer dan in het bestaande systeem dat 
uitgaat van het lidmaatschap van een vereniging. De drempel om via Internet mee te 
discussiëren over het beleid van een politieke partij lijkt mij in elk geval stukken lager 
dan de drempel om lid te worden van een vereniging. 
 Het is jammer dat het op dit moment vooral omstreden, rechts-populistische 
politieke partijen als de PVV en Trots op Nederland van Rita Verdonk zijn die zich 
als ledenloze organisatie willen organiseren. Hun keuze lijkt vooral te zijn ingegeven 
door de wens alle touwtjes in handen te willen houden.2037 Aan de keuze voor een 
partij zonder leden kan echter heel goed een ideologische overtuiging ten grondslag 
liggen. Gewezen is reeds op het nog steeds bestaande Kiezers Collectief dat door 
middel van een soort democratisch radicalisme álle burgers wil laten meepraten en 
meebeslissen over het beleid dat de partij gaat voeren. Aldus wil de partij ook voor-
komen dat zij met name de belangen van haar leden in plaats van de samenleving als 
geheel gaat dienen.2038 De wetgever heeft reeds eerder een principieel gekozen an-
dere organisatievorm – die van de Groepering Bierman/Onafhankelijke Senaatsfrac-
tie2039 – gerespecteerd en daarmee rekening gehouden in de Wet subsidiëring poli-
tieke partijen, dus het is aan hem om overtuigend te motiveren waarom niet hetzelf-
de zou moeten gelden voor partijen die zichzelf op principiële gronden niet als vere-
niging willen organiseren.  
 Overigens is er in paragraaf III.4.6 op gewezen dat de Onafhankelijke Senaats-
fractie niet voldoet aan de eisen die de Wet subsidiëring politieke partijen stelt en 
daarom strikt genomen niet voor subsidiëring op grond van deze wet in aanmerking 
komt. De aanduiding van deze partij is immers niet op grond van artikel G 1 Kw bij 
de Kiesraad geregistreerd, waarmee de OSF niet als een ‘politieke partij’ in de zin 

                                                 
2037 Zie Trouw 17 oktober 2007, waar over de partij van Verdonk gemeld wordt: “Zij heeft helemaal geen 

leden meer nodig, is haar overtuiging. Leden staan voor oude politiek. Voor ouderwetse partijen, waar 
moties en amendementen traag hun weg door de afdelingen vinden. Verdonk stelt daar daadkracht te-
genover, om de problemen in de samenleving aan te pakken.” 

2038 Zie Lucardie 1999, p. 125-126. Zie ook paragraaf III.4.12. 
2039 Zie paragraaf III.4.6. 
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van artikel 1 aanhef en sub b Wspp is aan te merken. Toch wordt aan haar al sinds de 
inwerkingtreding van de Wet subsidiëring politieke partijen op 1 juli 1999 onafge-
broken subsidie verstrekt. In dat licht is het niet subsidiëren van andere partijen die 
ook niet aan de vereisten van artikel 1 aanhef en sub b Wspp (of andere artikelen van 
deze wet) voldoen uitermate dubieus. 
 
Mijns inziens zijn er geen principiële gronden aan te voeren waarom andere rechts-
vormen dan verenigingen van subsidiëring zouden moeten worden uitgesloten. De 
wetgever zou de samenleving vrij moeten laten bij het organiseren van haar politieke 
activiteiten. Een dergelijk uitgangspunt lijkt mij het meest in overeenstemming met 
het inhoudelijke onafhankelijkheidsbeginsel, dat strenge eisen stelt aan het opdringen 
van een bepaalde organisatievorm, alsmede met het beginsel van gelijke kansen. Kiest 
een groep politiek geïnteresseerde burgers of een charismatische enkeling voor een 
andere rechtsvorm – groepering zonder rechtspersoonlijkheid, eenmansvereniging, 
stichting of BV – dan zou dat voor het recht op overheidssubsidiëring niet uit moeten 
maken.  
 In de oude subsidieregelingen voor politiek-wetenschappelijke instituten, voor 
politieke vorming en scholing en politiek jongerenwerk werd ook nooit de eis ge-
steld dat een politieke partij over de verenigingsvorm beschikte. Iedere politieke 
groepering die over kamerzetels beschikte kon onder die regelingen instituten en 
organisaties aanwijzen. Het wetenschappelijk instituut van de Partij voor de Vrijheid 
zou op grond van de Subsidieregeling politiek-wetenschappelijke activiteiten bijvoor-
beeld gewoon voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Weliswaar ging het geld 
op grond van de genoemde regelingen niet naar de politieke partijen zelf en werd aan 
de instituten en jongerenorganisaties op praktische gronden een eis van rechtsper-
soonlijkheid gesteld, maar dat doet hier niet terzake. Waar het om gaat is dat de subsi-
dies onder de oude regelingen in veel gevallen (mede) gebaseerd waren op het aantal 
kamerzetels van de verwante politieke groeperingen en dat die niet per se een vere-
niging hoefden te zijn. Tevens is relevant dat het verstrekken van subsidie voor we-
tenschappelijke arbeid, vormings- en scholingswerk en politiek jongerenwerk aan 
politieke verenigingen op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen zich niet 
wezenlijk onderscheidt van subsidiëring van diezelfde activiteiten ten behoeve van 
politieke groeperingen op grond van de oude subsidieregelingen.  
 
In het verlengde van het voorgaande dient de eis van minimaal 1.000 betalende le-
den om voor subsidie in aanmerking te komen (artikel 2 lid 3 Wspp) te verdwijnen. 
Deze eis is zoals in Hoofdstuk III uiteengezet ingevoerd om te verzekeren dat poli-
tieke partijen over enige binding met de samenleving beschikken alvorens zij recht 
op subsidie verwerven. Het lijkt mij echter goed te verdedigen dat een partij die over 
kamerzetels beschikt daarmee per definitie op voldoende maatschappelijke veranke-
ring kan bogen. Dat vind niet alleen ik, maar dat vindt óók het Duitse Bundesver-
fassungsgericht, dat verkiezingssucces uitdrukkelijk als een bewijs van maatschappe-
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lijke verankering beschouwt.2040 Ik vind het bijna absurd dat een partij als de PVV, 
die erin slaagt om 9 kamerzetels te veroveren en daarmee 579.490 kiezers verte-
genwoordigt, geen cent aan subsidie krijgt. Dat die partij een nogal controversieel en 
door velen afgekeurd gedachtegoed huldigt, is hierbij niet relevant: het hebben en 
uitdragen van een dergelijk gedachtegoed is niet verboden en voor excessen is artikel 
16 Wspp geïntroduceerd. 
 Wel kan men wat mij betreft differentiëren tussen politieke partijen met veel 
leden en politieke partijen met weinig of geen leden. De verdeelsleutel voor de sub-
sidie is op dit moment aldus dat 80% van het variabele deel van de subsidie wordt 
verdeeld aan de hand van het aantal kamerzetels. Op dit gedeelte moeten politieke 
partijen die beschikken over kamerzetels, maar over minder dan 1.000 leden, zonder 
meer aanspraak kunnen maken, alsmede uiteraard op het basisbedrag. Voor wat 
betreft het andere deel van de subsidie, gebaseerd op het aantal leden, geldt dan dat 
zij ofwel geheel achter het net vissen (wanneer zij zich ledenloos georganiseerd heb-
ben), ofwel op een lager bedrag recht hebben dan politieke partijen die meer dan 
1.000 leden hebben. Een dergelijk systeem lijkt mij stukken meer in overeenstem-
ming met het beginsel van gelijke kansen dan het huidige, dat teveel een ‘alles of 
niets’ benadering kent. 
 Het merkwaardige is dat de Nederlandse wetgeving op basis waarvan politieke 
partijen worden ondersteund op het punt van de ledeneis ook niet consequent is. 
Aan partijen die niet over 1.000 leden beschikken wordt geen subsidie toegekend, 
maar tegelijkertijd komen dergelijke partijen wel gewoon voor reguliere zendtijd 
voor politieke partijen in aanmerking. De Mediawet stelt op dit punt alleen de eis dat 
een politieke partij een of meer zetels bij de verkiezingen voor de Tweede of Eerste 
Kamer heeft verworven (artikel 39g lid 1 Mediawet). Het is volstrekt onduidelijk 
waarom in Nederland een regime van ‘geen subsidie, wel reguliere zendtijd’ geldt. 
De regelingen in de Wet subsidiëring politieke partijen en de Mediawet zouden in 
theorie naadloos op elkaar aan moeten sluiten, te meer nu artikel 39g lid 3-5 Media-
wet (over het verlies van het recht op zendtijd) is ingevoegd met het oog op artikel 
16 Wspp2041, het begrip ‘politieke partij’ in beide wetten hetzelfde is2042 en het bud-
get dat beschikbaar was op de Mediabegroting is overgeheveld naar het budget voor 
de Wet subsidiëring politieke partijen.2043 Maar van consequente wetgeving is dus 
geen sprake. Mijns inziens moet dit ertoe leiden dat ofwel ook in de Mediawet een 

                                                 
2040 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (292): “Dem Gebot, auch durch die Art ihrer Finanzierung die gesell-

schaftliche Verwurzelung der Parteien zu festigen, wird Rechnung getragen, wenn der Erfolg, den eine 
Partei beim Wähler, den sie bei der Summe der Mitgliedsbeiträge sowie bei dem Umfang der von ihr 
eingeworbenen Spenden erzielt, zu einem jeweils ins Gewicht fallenden, im einzelnen allerdings vom 
Gesetzgeber zu bestimmenden Anteil in den Verteilungsmaßstab eingeht.” Op de website van de 
Bundestag wordt gesproken van Wählerverwurzelung. 

2041 Zie paragraaf IV.2.12. 
2042 Zie artikel 1 sub rr Mediawet, dat verwijst naar artikel 1 sub b Wspp. 
2043 Zie paragraaf IV.2.13. De subsidies die politieke partijen op grond van de Wet subsidiëring politieke 

partijen ontvangen zijn dan ook (mede) bedoeld om invulling te geven aan de op grond van de Media-
wet verstrekte zendtijd voor politieke partijen. 
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ledeneis wordt geïntroduceerd, ofwel dat de ledeneis in de Wet subsidiëring politie-
ke partijen wordt geschrapt. En persoonlijk ben ik dus sterk voorstander van het 
laatste.2044 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– schrap de in artikel 1 aanhef en sub b Wspp vastgelegde eis dat een politieke partij de 

verenigingsvorm moet hebben om voor subsidiëring in aanmerking te komen; 

– schrap de in artikel 2 lid 3 Wspp vastgelegde eis dat een politieke partij minimaal 1.000 

leden moet hebben om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Met de eis dat een 

politieke partij over kamerzetels moet beschikken is voldoende verzekerd dat gesubsidi-

eerde politieke partijen enige binding met de samenleving hebben, terwijl tegelijkertijd 

het feit dat de hoogte van de subsidies deels op het aantal leden is gebaseerd differentia-

tie tussen ledenpartijen en andere organisatievormen mogelijk maakt. 

 
VII.9  Subsidiëring op lokaal en regionaal niveau 
 
In dit onderzoek is verder geconcludeerd dat de wetgever meer aandacht dient te 
besteden aan politieke partijen die enkel op het regionale en lokale niveau actief 
zijn.2045 Dergelijke politieke partijen worden niet op grond van de Wet subsidiëring 
politieke partijen door de minister van Binnenlandse Zaken gesubsidieerd. In theorie 
komen zij daarmee op achterstand te staan ten opzichte van hun wel gesubsidieerde 
landelijke concurrenten. Deze laatste kunnen immers in principe een deel van de 
subsidie doorsluizen naar hun regionale en lokale afdelingen. Als hierdoor vervol-
gens de ongelijkheid van kansen op regionaal en lokaal niveau wezenlijk wordt ver-
scherpt, dan is sprake van een situatie die strijdt met het beginsel van gelijke kansen.  
 Provincies en gemeenten kunnen natuurlijk trachten die verscherping weer enigs-
zins ongedaan te maken door ook aan lokale en regionale politieke partijen subsidie te 
verstrekken. In hoeverre dat ook daadwerkelijk gebeurt, is mij niet bekend: daar zou 
nader onderzoek naar verricht moeten worden. Het is echter niet aannemelijk dat er 
provincies en gemeenten zijn die regels vaststellen op grond waarvan uitsluitend de 
regionale en plaatselijke partijen gesubsidieerd worden, dus met uitsluiting van de 
reeds door de rijksoverheid gesubsidieerde landelijke partijen die ook beschikken over 
zetels in de gemeenteraden en provinciale staten overal in het land. Welke fractie in 
provinciale staten of gemeenteraad, verbonden aan een landelijke politieke partij, 
zou immers aan de totstandkoming van een dergelijke regeling willen meewerken? 
En als er wel een regionale of lokale subsidieregeling voor álle daar opererende par-

                                                 
2044 Op dit punt is het misschien gepast voormalig minister De Vries (PvdA) te citeren, die eind 2000 in de 

Tweede Kamer opmerkte: “In onze samenleving gaat het niet in de eerste plaats om de vraag hoeveel 
leden een politieke partij kan krijgen, maar om de vraag hoeveel kiezers in zo’n partij geïnteresseerd 
zijn.”. Zie Handelingen II 2000/01, p. 2830 en paragraaf III.5.1. 

2045 Zie paragraaf III.7.5 en III.7.6. Zie over overheidsondersteuning van lokale en regionale partijen reeds 
Van den Brink 1992, p. 209. 
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tijen bestaat, dan wordt er nog niet veel opgelost wanneer de op grond van de Wet 
subsidiëring politieke partijen verstrekte subsidies ook op het lokale en regionale 
niveau blijken te worden ingezet. In dat geval krijgen weliswaar de niet-landelijke 
partijen subsidie, maar óók de reeds gesubsidieerde landelijk opererende partijen. 
 Hier ligt mijns inziens een taak voor de rijksoverheid. Het standpunt dat minister 
Remkes in 2005 innam bij de tweede wijziging van de Wet subsidiëring politieke 
lijkt op het eerste gezicht logisch: het Rijk is verantwoordelijk voor de landelijke 
politieke partijen, de provincie voor de provinciale partijen en de gemeente voor de 
lokale partijen.2046 Dit standpunt miskent echter dat landelijke politieke partijen – 
gesubsidieerde partijen dus – niet alleen op het landelijke niveau actief zijn. Boven-
dien verliest het uit het oog dat een vitale regionale en lokale democratie ook een 
rijksbelang is. Op dit punt kan dus zeer zeker ook een rijksverantwoordelijkheid 
liggen. 
 Ik geef evenwel direct toe dat het niet gemakkelijk is om een subsidiesysteem 
voor het regionale en lokale niveau vorm te geven. Ook in Duitsland worstelt men 
met deze vraag. Het Bundesverfassungsgericht heeft de Duitse wetgever reeds in 
1992 opgedragen rekening te houden met de op het lokale niveau met de politieke 
partijen concurrerende Wählergemeinschaften.2047 Het lijkt er echter niet op dat de 
wetgever op dit punt veel activiteiten heeft ontplooid. Toch heeft nog geen veroor-
deling in Karlsruhe plaatsgevonden, vermoedelijk omdat niet kon worden vastge-
steld wat voor effecten subsidiëring van politieke partijen had op het gemeentelijke 
niveau. Daarom kon ook niet worden vastgesteld dat door de subsidiëring de Chan-
cengleichheit op dat niveau aanzienlijk werd verstoord. Ook voor Nederland is niet 
bekend wat de effecten van de Wet subsidiëring politieke partijen op het lokale en 
regionale niveau zijn. Het lijkt mij daarom verstandig dat daar eens van overheids-
wege uitvoerig onderzoek naar wordt gedaan. Hoe groot is het deel van de subsidie 
dat naar lokale en regionale afdelingen van landelijke partijen wordt doorgesluisd? 
Hoe staat het met de financiële situatie van de uitsluitend regionaal of lokaal opere-
rende partijen? Zijn er provincies of gemeenten die regelgeving over subsidiëring 
van provinciale of gemeentelijke politieke partijen hebben vastgesteld en zo ja, wat 
houdt die regelgeving dan in? 
 Ik ben mij ervan bewust dat dit geen gemakkelijk onderzoek is. Het vergt waar-
schijnlijk ook buitengewoon veel tijd, wat een van de redenen is dat ik op dit punt 
niet met uitgewerkte aanbevelingen kom. Maar gezien de democratische belangen 
die erbij betrokken zijn, moet zo’n onderzoek toch noodzakelijk worden geoor-
deeld. Blijkt daaruit dat inderdaad duidelijke effecten op de lagere niveaus geconsta

                                                 
2046 Zie paragraaf III.7.5. Dit standpunt lijkt gedeeld te worden door de huidige minister van Binnenlandse 

Zaken, mevrouw Ter Horst (PvdA). Zie Binnenlands Bestuur 14 maart 2008, p. 15. 
2047 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (328). Ik herhaal hier nog even dat op grond van artikel 2 I PartG 

alleen partijen die op bondsniveau of landsniveau actief zijn als politieke partij worden aangemerkt. 
Lokale partijen vallen dus niet onder dat begrip. 
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teerd kunnen worden, dan moet de wetgever ingrijpen. Mijns inziens zouden dan 
voor lokale en regionale partijen voorzieningen in de Wet subsidiëring politieke 
partijen moeten worden opgenomen. Dit deel van de wet kan vervolgens uitstekend 
door de provinciale en gemeentelijke organen zelf worden uitgevoerd, waarbij het 
Rijk dan uiteraard wel een groot deel van het subsidiebudget ter beschikking stelt via 
het Gemeente- of Provinciefonds, dan wel via een specifieke uitkering als bedoeld in 
Hoofdstuk 3 van de Financiële-Verhoudingswet. De rijksoverheid kan als alternatief 
ook de vaststelling van regionale en lokale verordeningen op de partijsubsidiëring 
actief proberen te stimuleren door daarvoor geld beschikbaar te stellen. Misschien is 
het voorop stellen van de regionale en lokale autonomie zelfs wel de beste optie, met 
een wettelijke regeling in de Wet subsidiëring politieke partijen als vangnet voor het 
geval van die autonomie geen gebruik wordt gemaakt.  
 Bij het vormgeven van het systeem zou de wetgever wellicht het een en ander 
kunnen leren van Zweden. Dit land kent een uitgebreid systeem van subsidiëring 
van regionale en lokale partijen (kommunala partistödet). De lokale en regionale sub-
sidies zijn er zelfs belangrijker dan de nationale.2048 Helaas ontbreekt het mij aan tijd 
(en kennis van de taal) om het Zweedse voorbeeld goed te bestuderen. Voor ver-
volgonderzoek is het land echter zeker interessant. 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– tracht in kaart te brengen welk deel van de op grond van de Wet subsidiëring politieke 

partijen verstrekte subsidies door de landelijk opererende partijen naar hun lokale en 

regionale afdelingen wordt doorgesluisd; 

– onderzoek welke gevolgen dit op het lokale en regionale niveau heeft voor de gelijkheid 

van kansen; 

– tracht in kaart te brengen wat voor gemeentelijke en provinciale subsidieregelingen 

voor politieke partijen zijn vastgesteld; 

– erken een rijksverantwoordelijkheid voor de subsidiëring van lokale en regionale poli-

tieke partijen en geef daaraan invulling aan de hand van de verzamelde informatie zoals 

bedoeld in de vorige punten. 

 
VII.10 Fiscale aftrekbaarheid van giften 

 
In Hoofdstuk IV is – onder meer – stilgestaan bij de mogelijkheid voor burgers en 
bedrijven om giften aan politieke partijen op grond van de Wet inkomstenbelasting 
2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting af te trekken van de belasting.2049 Om-
dat de Staat hier door af te zien van belastingheffing een deel van de giften voor zijn 
rekening neemt, en bovendien door de fiscale aftrekbaarheid het doen van giften aan 
partijen stimuleert, is sprake van een vorm van indirecte subsidiëring van politieke 

                                                 
2048 Nassmacher 2003, p. 125. 
2049 Zie paragraaf IV.3. 
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partijen. De Wet IB staat burgers toe om periodieke giften onbeperkt af te trekken, 
terwijl voor andere giften een aftrekdrempel (€ 60 én 1% van het verzamelinkomen) 
en een aftrekmaximum (10% van het verzamelinkomen) gelden. De vraag is gesteld 
of door deze regeling niet bepaalde politieke partijen bevoordeeld worden boven 
andere. Het maximaal af te trekken bedrag is ofwel onbeperkt, ofwel vastgelegd op 
een percentage van 10%. Verdedigd zou kunnen worden dat partijen met een rijkere 
achterban meer van deze regeling profiteren dan andere partijen. Hun gefortuneer-
de achterban kan immers absoluut en als gevolg van het progressieve belastingtarief 
ook relatief meer aftrekken. Daardoor wordt het doen van dergelijke giften gestimu-
leerd, waarvan de rijkere politieke partijen zelf dan weer het meest zouden profite-
ren. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot het beginsel van gelijke kansen. 
 In Duitsland zou de Nederlandse belastingregeling zonder meer in strijd met het 
Grundgesetz worden geoordeeld. De gelijkstelling van politieke partijen met andere 
het algemeen nut beogende instellingen – waarvan in Nederland momenteel sprake 
is – is door het Bundesverfassungsgericht afgewezen omdat deze organisaties niet 
met elkaar te vergelijken zouden zijn: “Keine dieser Organisationen ist in vergleich-
barer Weise wie die politischen Parteien darauf angelegt, in allen Bereichen an der 
politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken und unmittelbar das gesamte 
staatliche Geschehen zu beeinflussen”.2050 Voor politieke partijen moet daarom een 
apart fiscaal regime bestaan. Kiest de wetgever bij het vormgeven van dat systeem 
voor vaste percentages van het inkomen die kunnen worden afgetrokken, dan zal dat 
bijna per definitie in strijd zijn met de Chancengleichheit en het recht van alle burgers 
op gleiche Teilhabe an der politischen Willensbildung. Een dergelijk systeem bevoor-
deelt immers per definitie gevers met een hoger inkomen. Zij kunnen zowel abso-
luut als vanwege het progressieve belastingtarief relatief meer aftrekken en hebben 
dus – in de visie van het Hof – meer mogelijkheden om met hun geld invloed op het 
proces van de politieke wilsvorming uit te oefenen. Tegelijkertijd profiteren vooral 
politieke partijen met een rijkere achterban van een aftrekregeling die aanknoopt bij 
vaste percentages.  
 Toen de Duitse wetgever eind 1954 een wijziging van de belastingwetgeving 
doorvoerde en daarbij giften aan politieke partijen voor de inkomstenbelasting tot 
10% van het inkomen en voor de vennootschapsbelasting tot 5% van de omzet fis-
caal aftrekbaar maakte, werd hij door het Bundesverfassungsgericht teruggeflo-
ten.2051 En hoewel een ingenieus systeem van financiële compensatie van armere 
partijen een herinvoering van royale aftrekmogelijkheden grotendeels leek te sauve-
ren2052, heeft het Bundesverfassungsgericht ook daar in 1992 een streep door ge-
zet.2053 De Chancengleichheit was in dit gebrekkige systeem van de Chancenausgleich 
niet gegarandeerd, terwijl ook strijd met de Bürgergleichheit moest worden geconsta-

                                                 
2050 BVerfG 24 juli 1979, E 52, 63 (94). 
2051 BVerfG 24 juni 1958, E 8, 51. Zie paragraaf VI.4.2.2. 
2052 BVerfG 14 juli 1986, E 73, 40. Zie paragraaf VI.4.6.4. Overigens wees ook in dit arrest het Hof vaste 

percentages af. 
2053 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264. Zie paragraaf VI.4.7.1. 
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teerd. Een maximaal aftrekbare bijdrage van 60.000 DM aan een partij was simpel-
weg te hoog en verschafte rijke burgers een grotere mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen op het proces van de politieke wilsvorming dan burgers met lagere inko-
mens. Het Hof keerde terug naar zijn strenge jurisprudentie van vóór 1986. De 
wetgever was daarom gehouden de belastingwetgeving aan te passen en heeft we-
derom vaste aftrekbare bedragen (in plaats van percentages) ingevoerd. In principe 
moet het hier gaan om bedragen die door het gros van de Duitse burgers en gezin-
nen kunnen worden opgebracht.2054 
 
In hoeverre moet de Nederlandse wetgever zich nu bij de Duitse doctrine op dit punt 
aansluiten? Opgemerkt moet worden dat deze doctrine zeer dogmatisch en vooral 
zeer theoretisch is. Het Bundesverfassungsgericht acht de theoretische mogelijkheid 
dat bepaalde partijen meer profiteren van de aftrekmogelijkheden en dat bepaalde 
burgers meer mogelijkheden krijgen om invloed uit te oefenen op het proces van de 
politieke wilsvorming al voldoende om tot strijd met het Grundgesetz te conclude-
ren, waarbij alleen het beginsel van ‘minima non curat praetor’ nog wat tegenwicht 
biedt. Een concreet onderzoek naar de effecten van de aftrekregeling wordt door het 
Hof niet uitgevoerd. In de jurisprudentie komt niet terug in hoeverre ook daadwer-
kelijk van de aftrekmogelijkheden gebruik wordt gemaakt en of er wat dat betreft 
tussen de verschillende politieke partijen en hun aanhangers opmerkelijke discre-
panties bestaan. Voor Duitsland is echter wel enigszins aannemelijk dat deze bestaan 
of in elk geval in het verleden bestaan hebben. Nog steeds is het zo dat het bedrag dat 
de CDU aan giften binnenhaalt zo’n anderhalf tot twee maal zo groot is als dat van 
haar grote rivaal de SPD.2055 In het verleden waren de verschillen nog groter.2056 
Achtergrond van de Duitse regeling is dan ook waarschijnlijk het oude onderscheid 
tussen de ‘burgerlijke’ partijen CDU, CSU en FDP aan de ene kant, en de sociaal-
democratische SPD aan de andere kant.2057 
 Ondanks dat de strikt theoretische aanpak van het Hof mij niet aanspreekt, lijkt 
het mij wel zaak dat de Nederlandse wetgever de aftrekregelingen van de Wet in-
komstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting eens onder de loep 
neemt en een aantal vragen probeert te beantwoorden. Hoeveel giften aan politieke 
partijen worden jaarlijks van de belasting afgetrokken? Om welke bedragen gaat het 
hier en hoeveel draagt de Staat jaarlijks bij om dit systeem in stand te houden?2058 

                                                 
2054 De hoogte van de bedragen wordt echter door sommige schrijvers bekritiseerd. Zie paragraaf VI.4.8.4. 
2055 Zie de tabel in paragraaf VI.5.3. 
2056 Zie bijvoorbeeld de Rechenschaftsberichte over 1983 (BT-Drucksache 10/2172). Blijkens deze verslagen 

ontving de CDU ruim 40 miljoen DM aan giften, terwijl de SPD het moest doen met 11,7 miljoen 
DM. 

2057 Het was ook de SPD-regering van het Land Hessen die de procedure bij het Bundesverfassungsgericht 
aanhangig maakte die leidde tot BVerfG 24 juni 1958, E 8, 51. 

2058 Elzinga 2004, p. 18 noot 44 noemt een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro per jaar, maar een bron-
vermelding ontbreekt. Ik merk in dit verband op dat de Duitse wetgever bij de Neuregelung van 1984 
de kosten van het systeem van aftrekmogelijkheden heeft moeten schatten. Het Bundesverfassungsge-
richt gunde hem op dit punt ook enige Prognosespielraum. Zie paragraaf VI.4.6. 
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Pas dan kan onderzocht worden of bepaalde politieke partijen meer dan andere van 
het systeem profiteren. En pas dan kan echt beoordeeld worden of hier sprake is van 
een situatie die strijdt met het beginsel van gelijke kansen. Ik merk nogmaals op dat 
niet is gebleken dat in Nederland duidelijk rijke, dan wel duidelijk arme politieke 
partijen bestaan. De Commissie-Van den Berg concludeerde in 1991: 
 

“De huidige Nederlandse praktijk evenwel geeft geen aanleiding te veronder-
stellen dat de sociale samenstelling van de achterban van een partij in hoge mate 
bepalend is voor schenkingen door individuen. Donaties van rechtspersonen 
komen slechts mondjesmaat voor.”2059 

 
De Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen uit 2002 geeft geen aanlei-
ding een andere conclusie te trekken voor het jaar 2000, waarop zij betrekking 
had.2060 Bovendien moet worden opgemerkt dat niet alleen giften in de eigenlijke zin 
van het woord aftrekbaar zijn, maar ook contributies van partijleden en afdrachten 
van politieke functionarissen.2061 Van de aftrekbaarheid van giften van ondernemin-
gen zullen vooral partijen als CDA en VVD profiteren (veel andere partijen nemen 
geen giften van ondernemingen aan), terwijl in Hoofdstuk IV gemeld is dat een partij 
als de SP weer sterk van de belastingregels profiteert omdat haar volksvertegen-
woordigers royaal hun schadeloosstellingen aan de partijkas afdragen.2062 Dat levert 
de partij vermoedelijk tussen de 3 en 4 ton extra per jaar op.2063 Uit de Herijkingsno-
titie kan worden afgeleid dat ook GroenLinks en PvdA sterk van deze ‘pseudo-
giften’ profiteren. Prima facie kan dus moeilijk volgehouden worden dat bepaalde 
politieke partijen meer profiteren van de belastingfaciliteiten dan nog redelijkerwijs 
gerechtvaardigd kan worden. Nader (empirisch) onderzoek zal moeten uitwijzen of 
wellicht een andere conclusie getrokken moet worden. Het verrichten van een der-
gelijke analyse zal nog een hele klus zijn en valt daarom helaas buiten dit onderzoek. 
Komt de wetgever tot de conclusie dat de huidige aftrekregeling in strijd is met het 
beginsel van gelijke kansen, dan lijkt het vaststellen van een maximaal aftrekbaar 
bedrag – zoals in Duitsland – de beste remedie te zijn. 
 
Als de wetgever de regels van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de 
vennootschapsbelasting nog eens kritisch tegen het licht houdt, dan kan hij meteen 
de vraag beantwoorden of niet een aparte, speciaal op politieke partijen toegesneden 
aftrekregeling moet worden vastgesteld. Dat lijkt mij ook los van de vraag naar de 
rechtvaardigheid van de huidige aftrekmogelijkheden al een goed idee, aangezien de 
huidige ANBI-regeling slecht op politieke partijen toegesneden lijkt.2064 Volgens 

                                                 
2059 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44. 
2060 Zie met name Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 8. 
2061 Voor Duitsland geldt hetzelfde. 
2062 Zie paragraaf IV.3.2. 
2063 Volgens Volkskrant 17 september 2007, p. 3. 
2064 Zie paragraaf IV.3.3. 
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deze regeling, die vanaf 1 januari 2008 voor het eerst wordt toegepast, moet iedere 
individuele politieke partij een verzoek doen om door de belastinginspecteur als 
algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden aangemerkt (artikel 6.33 lid 2 
Wet IB 2001). De inspecteur moet ‘eventueel onder door hem te stellen voorwaar-
den’ op het verzoek beslissen. Hier ligt toch op z’n minst in theorie het gevaar op de 
loer dat de inspecteur een politieke partij met controversiële standpunten inhoude-
lijk door gaat lichten. Een wettelijke bepaling die stelt dat alle politieke partijen het 
algemeen nut beogende instellingen zijn heeft wat mij betreft duidelijk de voorkeur. 
Daaraan kan dan meteen een bepaling worden toegevoegd dat partijen die op grond 
van artikel 16 Wspp hun subsidie zijn kwijtgeraakt, voor de periode dat de aan-
spraak op subsidie vervallen (of verminderd) is ook niet als algemeen nut beogende 
instelling kunnen gelden. Immers, als een partij niet gesubsidieerd wordt en ook niet 
gesubsidieerd mág worden, dan zou het inconsequent zijn die partij wel indirect via 
de belastingwetgeving te ondersteunen. 
 Een andere vraag die de wetgever zal moeten beantwoorden is of de aftrekmoge-
lijkheden voor rechtspersonen ingevolge de Wet op de vennootschapsbelasting 
moeten worden gehandhaafd. In Duitsland hebben dergelijke aftrekmogelijkheden 
lange tijd gegolden, totdat het Bundesverfassungsgericht ze in 1992 ongrondwettig 
verklaarde wegens strijd met de Bürgergleichheit. De redenering was dat achter 
rechtspersonen altijd natuurlijke personen staan die door de aftrekmogelijkheden 
een extra mogelijkheid tot uitoefening van invloed op de politieke wilsvorming krij-
gen die aan andere burgers onthouden blijft en die ook nog eens door de Staat ge-
stimuleerd wordt.2065 In het licht van het feit dat rechtspersonen over minder poli-
tieke participatierechten beschikken dan natuurlijke personen2066 valt daar inder-
daad wel wat voor te zeggen, maar of het voldoende is om de aftrekmogelijkheden 
voor rechtspersonen die geld schenken aan politieke partijen in Nederland geheel af 
te schaffen, is een vraag die de wetgever moet beantwoorden. De Commissie-Van 
den Berg zag in 1991 in elk geval uiteindelijk geen aanleiding om de aftrekmogelijk-
heden voor giften van rechtspersonen te schrappen. Dergelijke giften kwamen wei-
nig voor en bovendien leek het de Commissie onjuist om partijen uit te zonderen 
van een belastingregime waarvan ook andere het algemeen nut beogende instellin-
gen profiteerden.2067 Ook daar valt iets voor zeggen. Een tussenweg zou ook hier het 
vaststellen van maximaal aftrekbare bedragen kunnen zijn. 
 

                                                 
2065 BVerfG 9 april 1992, E 85, 264 (315). Zie paragraaf VI.4.7.1. 
2066 In Nederland kunnen rechtspersonen in principe lid worden van een politieke partij, tenzij de statuten 

van die partij dat uitsluiten. In Duitsland is een dergelijk lidmaatschap ingevolge artikel 2 I PartG niet 
mogelijk. In geen van beide landen beschikken rechtspersonen over het kiesrecht. 

2067 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 45. De Commissie zag bovendien praktische complicaties en het 
gevaar van het ontstaan van vormen van omwegfinanciering. 
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Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– breng in kaart welk bedrag aan giften aan politieke partijen jaarlijks van de belasting 

wordt afgetrokken en welk bedrag de Staat bijdraagt om dit systeem in stand te houden; 

– onderzoek aan de hand van de verzamelde gegevens of bepaalde politieke partijen 

evident méér profiteren van het systeem dan andere; 

– beperk zo nodig de fiscale aftrekbaarheid van giften aan politieke partijen tot een maxi-

mumbedrag; 

– verleen politieke partijen van rechtswege de status van ‘algemeen nut beogende instel-

ling’ als bedoeld in artikel 6.33 Wet IB 2001; 

– leg voor wat betreft politieke partijen een relatie tussen het van rechtswege vervallen 

van het recht op subsidiëring (artikel 16 Wspp) en het niet langer kunnen worden aan-

gemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’; 

– onderzoek of de aftrekbaarheid van giften van rechtspersonen aan politieke partijen in 

het kader van de vennootschapsbelasting gehandhaafd kan blijven. 

 
VII.11 Private financiering: heldere begrippen en uniforme verslaglegging 
 
In Hoofdstuk V is vastgesteld dat er zich rondom private financiering door middel 
van contributies van leden eigenlijk geen juridische problemen voordoen.2068 Ook in 
Duitsland is daarvan geen sprake.2069 Bij afdrachten van politieke functionarissen is 
dat anders, zowel in Nederland als in Duitsland, maar ook hier zou ik voor de Neder-
landse situatie geen wetswijzigingen willen voorstellen.2070 De situatie bij de Socia-
listische Partij maakt mijn conclusie niet anders. De bestaande regelgeving verzet 
zich reeds tegen een overdracht aan een politieke partij van het recht van een volks-
vertegenwoordiger op een schadeloosstelling en alle politieke partijen stellen voor-
zover mij bekend zich op het standpunt dat de verplichting om een bepaald bedrag 
aan de partijkas af te dragen een morele verplichting is, en geen juridische. Het lijkt 
mij een overkill om hier nu ook nog eens wetgeving over vast te gaan stellen. 
 
Wel zijn er veel verbeteringen nodig waar het de openbaarheid van inkomsten, uit-
gaven en vermogen van politieke partijen betreft. Met name de regels betreffende 
giften aan politieke partijen zijn gebrekkig. Artikel 18 Wspp bepaalt momenteel dat 
giften aan politieke partijen van € 4.537,80 of meer, afkomstig anders dan van een 
natuurlijke persoon, openbaar gemaakt moeten worden. De openbaarmaking moet 
in ieder geval door vermelding in het financieel verslag van de politieke partij geschie-
den, waarbij geldt dat meerdere giften van dezelfde gever die gezamenlijk de € 
4.537,80 overstijgen als één gift worden beschouwd. In Hoofdstuk V is dit artikel ge-
analyseerd, gewogen en veel te licht bevonden.2071 Een aantal zaken zal echt moeten 

                                                 
2068 Zie paragraaf V.2. 
2069 Schwartmann 1995, p. 23; Cordes 2002, p. 10. 
2070 Zie voor Nederland paragraaf V.3 en voor Duitsland paragraaf VI.5.2. 
2071 Zie in het bijzonder paragraaf V.4.8. 
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veranderen wil dit artikel enigszins aan zijn doel – het creëren van openbaarheid – 
kunnen gaan beantwoorden. Het transparantiebeginsel wordt door het huidige arti-
kel 18 Wspp alleen maar ondergraven. 
 In de eerste plaats dient in het artikel een duidelijke definitie van het begrip ‘gift’ 
te worden opgenomen. In de literatuur is wel voorgesteld om bij het begrip gift in de 
belastingwetgeving – bijvoorbeeld artikel 6.32 Wet IB – aan te knopen2072, maar het 
lijkt mij beter een aan de Wet subsidiëring politieke partijen eigen begrip ‘gift’ te 
introduceren. Onder een gift in de zin van de Wet IB vallen immers ook contributies 
van leden en afdrachten van politieke functionarissen.2073 Dit zijn verschillende 
bronnen van inkomsten, waarbij ook verschillende vragen spelen en waarbij de risi-
co’s van ongewenste belangenverstrengeling en beïnvloeding ook verschillend zijn. 
Contributies zijn eigenlijk niet controversieel, bij afdrachten spelen vragen van poli-
tieke zuiverheid en constitutionele onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers 
en bestuurders, terwijl het bij giften vooral gaat om de transparantie van de partijfi-
nanciën (de openbaarheid en inzichtelijkheid daarvan), de onafhankelijkheid van 
partijen van hun private financiers en eventueel de (on)gelijkheid van kansen tussen 
partijen voor wat betreft de mogelijkheden om giften te verwerven. 
 Het lijkt me daarom niet juist contributies, afdrachten en giften in één begrip te 
vangen. Ik prefereer op dit punt het Duitse Parteiengesetz, dat in artikel 27 duidelijk 
onderscheid maakt tussen deze bronnen van inkomsten. Contributies (Mitgliedsbei-
träge) zijn daar ‘regelmäßigen Geldleistungen, die ein Mitglied auf Grund satzungs-
rechtlicher Vorschriften entrichtet’, terwijl onder afdrachten (Mandatsträgerbeiträge) 
wordt verstaan ‘regelmäßige Geldleistungen, die ein Inhaber eines öffentlichen 
Wahlamtes über seinen Mitgliedsbeitrag hinaus leistet’. Giften (Spenden) zijn dan 
weer boven de contributies en afdrachten uitgaande betalingen. De Nederlandse 
wetgever zou goed bij deze begrippen kunnen aanknopen, waarbij dan onder giften 
kan worden verstaan een ‘op geld waardeerbare bijdrage van een derde of van een lid 
van de partij anders dan in de vorm van een contributie of een afdracht van een poli-
tieke functionaris’. 
 
Deze begrippen zouden vervolgens moeten worden doorgetrokken naar de door de 
politieke partijen op te stellen financiële verslagen (artikel 10 en 11 Wspp). Op dit 
moment genieten de politieke partijen nog een behoorlijke vrijheid bij het vaststellen 
van deze verslagen. Artikel 10 lid 3 Wspp bepaalt slechts heel algemeen dat het fi-
nancieel verslag volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaard-
baar worden beschouwd en uitgaande van het kasstelsel, een rekening van de uitga-
ven en ontvangsten met de bijbehorende toelichting van belang zijnde voor de vast-
stelling van de subsidie omvat. De wet schrijft dus niet voor welke posten daar in elk 
geval in opgenomen moeten worden: zij kent geen modelverslag.2074 Dat leidt tot 
verschillen in de verslaglegging en tot verslagen die niet altijd even gemakkelijk met 

                                                 
2072 Nehmelman 2000a, p. 168; Nehmelman 2000b, p. 268. 
2073 Zie paragraaf IV.3. 
2074 Vgl. Nassmacher 2003, p. 131. 
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elkaar te vergelijken zijn.2075 Daardoor beschikt de minister van Binnenlandse Za-
ken en in navolging van hem de wetgever ook dikwijls niet over een helder en gedif-
ferentieerd overzicht van de eigen inkomsten van de politieke partijen, dat eventueel 
gebruikt kan worden bij beslissingen over het wijzigen van de Wet subsidiëring 
politieke partijen, bijvoorbeeld als het gaat om de verhoging van de subsidiebedra-
gen of het instellen van giftenmaxima. Om zo’n overzicht te krijgen zal de beschik-
bare data eerst moeten worden ‘omgewerkt’ en dat kost tijd. 
 De Nederlandse wetgever kan op dit punt inspiratie putten uit het Parteienge-
setz. Dat somt in artikel 24 IV PartG netjes de posten op die in de financiële versla-
gen (Rechenschaftsberichte) van de partijen moeten voorkomen. Het gaat hier om 
ledenbijdragen, afdrachten van politieke functionarissen en soortgelijke regelmatige 
bijdragen, giften van natuurlijke personen, giften van rechtspersonen, inkomsten uit 
(deelneming aan) ondernemingen, inkomsten uit overig vermogen, inkomsten uit 
evenementen, verkoop van drukwerk en publicaties en overige met inkomsten ver-
bonden activiteiten, overheidssubsidies, overige inkomsten, bijdragen van afdelin-
gen en de totale inkomsten. Aangezien ik net heb voorgesteld dat van de begrippen 
‘contributie’, ‘afdracht van een politieke functionaris’ en ‘gift’ definities worden op-
genomen in de wet, ligt het voor de hand voor deze inkomstenbronnen een post in 
het financiële verslag verplicht te stellen. Ook een post voor ‘overheidssubsidies’ zou 
opgenomen moeten worden. Deze post komt weliswaar in alle door mij bestudeerde 
financiële verslagen voor, maar wordt niet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd. 
De SP rekent er bijvoorbeeld ook fractievergoedingen onder, terwijl het daarbij toch 
echt niet om partijsubsidiëring gaat. De wet zou dus duidelijk moeten maken dat het 
enkel om subsidie op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen gaat.  
 Of de wetgever nog andere posten op wil nemen dan de vier genoemde en of hij 
de categorie ‘overige inkomsten’ nader gespecificeerd wil zien, is vooral een kwestie 
van beleid. Het is echter verstandig na te denken over het opnemen van een post 
voor sponsorbijdragen (met een verplichting de tegenprestatie openbaar te maken), 
alsmede van een post voor inkomsten uit aandelen en vermogen. Ook een differenti-
atie naar giften van natuurlijke personen en giften van rechtspersonen lijkt mij nut-
tig, al was het alleen maar om in kaart te brengen in hoeverre de laatstgenoemde 
soort giften voorkomt en of er een ontwikkeling richting méér giften van rechtsper-
sonen waar te nemen is. Bij de specificatie van de post ‘overige inkomsten’ kan men 
in elk geval, in navolging van het Duitse recht terzake (artikel 27 II PartG), denken 
aan de verplichting inkomsten uit legaten boven een bepaald bedrag met de naam 
van de legataris openbaar te maken. Het gaat hier niet om een gift, maar wel om een 
bijdrage waar bij het leven van de legataris een tegenprestatie tegenover heeft kun-
nen staan.2076 

                                                 
2075 Zie voor voorbeelden paragraaf V.2 en V.4.8. Ik stel met nadruk dat het probleem hier de wetgeving is. 

Bij de politieke partijen is beslist geen sprake van kwade trouw. Hun wijze van verslaglegging en ver-
antwoording is volkomen legaal. 

2076 Groen & Nehmelman 2006, p. 2289 wijzen erop dat aan legaten voorwaarden kunnen worden ver-
bonden. 
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 De huidige Wet subsidiëring politieke partijen bevat reeds de mogelijkheid om 
eisen te stellen aan de inrichting van het financieel verslag. Op grond van artikel 10 
lid 5 Wspp kan de minister van Binnenlandse Zaken hierover regels stellen. Er is 
momenteel wel een Regeling subsidiëring politieke partijen2077, maar die heeft alleen 
betrekking op de inrichting van het activiteitenplan en de begroting. Zij bevat (be-
wust?) geen regels over het financieel verslag. Het lijkt mij overigens verstandig de 
eisen die aan het financieel verslag gesteld worden in de wet zelf op te nemen, zodat 
daaraan een openbaar debat in het parlement kan worden gewijd. 
 Het financieel verslag zou trouwens niet alleen een gedetailleerd overzicht van de 
inkomsten van de politieke partijen moeten weergeven. Voor een goed beeld van hun 
financiële situatie is ook informatie over hun uitgaven en hun vermogen nodig. Op dit 
moment bestaat enkel de verplichting in het financieel verslag een rekening van 
uitgaven en ontvangsten op te nemen (artikel 10 lid 5 Wspp). Daaraan zou dus een 
vermogensbalans moeten worden toegevoegd.2078 Ook voor de uitgavenrekening en 
de vermogensbalans zou vervolgens een standaardmodel moeten worden opgesteld 
met daarin bepaalde vaste posten. Ook hier kan de wetgever lering trekken uit het 
Duitse Parteiengesetz. Dat bepaalt in artikel 24 V PartG dat de uitgavenrekening 
posten bevat voor personeelsuitgaven, zakelijke uitgaven, bijdragen aan afdelingen 
en totale uitgaven. De zakelijke uitgaven moeten weer worden onderverdeeld in 
onder meer uitgaven voor de lopende bedrijfsvoering, voor algemeen politiek werk 
en voor de verkiezingen.  
 Vooral die laatste categorie is voor Nederland interessant. Koole concludeerde in 
zijn proefschrift uit 1992 dat verkiezingscampagnes in Nederland relatief goedkoop 
zijn.2079 Tien jaar later concludeerde de Duitse politicologe Cordes zelfs dat Neder-
land tot de goedkoopste democratieën behoort, met veel lagere campagnekosten 
dan Duitsland en Oostenrijk.2080 Het is natuurlijk goed mogelijk dat de situatie zich 
in de afgelopen 6 jaar wezenlijk heeft veranderd en dat inderdaad anno 2008 sprake 
is van ‘geldverslindende verkiezingscampagnes’.2081 Gelet op de opkomst van partij-
en als de LPF en Trots op Nederland, met omvangrijke inzamelingsacties die miljoe-
nen moesten opleveren, is dat zelfs heel goed mogelijk. Die ontwikkeling kan echter 
veel beter in kaart gebracht worden wanneer politieke partijen verplicht worden 
gedetailleerd rekening en verantwoording af te leggen over hun uitgaven, en dan in 
het bijzonder hun verkiezingskosten.  
 

                                                 
2077 Stcrt. 1999, 141. 
2078 Die overigens in verreweg de meeste financiële verslagen die mij zijn toegestuurd ook te vinden is. Het 

punt is echter dat de wet daar momenteel niet toe verplicht. 
2079 Koole 1992, p. 370. 
2080 Cordes 2002, p. 205-206. Zie tevens Cordes 2002, p. 255 waar zij concludeert dat bij de partijcentra-

les van de grote partijen de kostendruk voornamelijk veroorzaakt wordt door het dure partijapparaat, 
met name personeelskosten, en dus niet door dure verkiezingscampagnes. 

2081 Groen & Nehmelman 2006, p. 2284. 
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Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– doop eventueel de Wet subsidiëring politieke partijen om in de Wet financiering poli-

tieke partijen; 

– neem duidelijke definities van de begrippen ‘contributie’, ‘afdracht’ en ‘gift’ op in de 

wet; 

– standaardiseer de wijze van financiële verslaglegging van politieke partijen. Stel een 

model financieel verslag vast dat door alle politieke partijen gebruikt dient te worden. 

Som in de wet de posten op die in dat financieel verslag moeten voorkomen; 

– zorg ervoor dat het financiële verslag niet alleen op inkomsten en uitgaven, maar ook 

op het vermogen van de politieke partijen betrekking heeft. 

 
VII.12  Natuurlijke personen, rechtspersonen en drempelbedragen 
 
In Hoofdstuk V heb ik betoogd dat artikel 18 Wspp ook op giften van natuurlijke 

personen van toepassing dient te worden verklaard. Momenteel ziet het artikel al-
leen nog maar op giften van rechtspersonen. Ik zie niet in waarom bij grote giften 
van natuurlijke personen niet evenzeer risico’s van belangenverstrengeling en undue 

influence zouden kunnen spelen. Bovendien kan de openbaarmakingsverplichting 

voor rechtspersonen op dit moment ontweken worden door via natuurlijke perso-
nen geld te schenken. Artikel 18 Wspp zou dus voor giften in het algemeen moeten 
gelden, ongeacht van wie die giften afkomstig zijn. 

Tegelijk met het creëren van een openbaarmakingsverplichting voor giften van 
natuurlijke personen dient de mogelijkheid voor rechtspersonen om anoniem te 
blijven te verdwijnen. Het tweede lid van artikel 18 Wspp bepaalt nu nog dat indien 
de gever bezwaar maakt tegen vermelding van zijn naam, deze vermelding achter-

wege kan blijven, met dien verstande dat in dat geval een omschrijving wordt gege-
ven van de categorie van instellingen of organisaties waartoe de gever behoort. 
Voorzover mij bekend wordt van deze uitzondering gebruik gemaakt door het CDA 

en de SGP.2082 Op zichzelf is dat volkomen legaal, maar de mogelijkheid om ano-
niem te blijven in een bepaling die openbaarheid wil bevorderen is natuurlijk moei-
lijk te begrijpen. Zij dient dan ook zo spoedig mogelijk geschrapt te worden. Sterker 
nog: in de Wet subsidiëring politieke partijen dient een bepaling te worden opgeno-

men die het aannemen van anonieme giften überhaupt verbiedt.2083 Daarop kan dan 

                                                 
2082 Zie De Pers 15 oktober 2007, p. 3 voor wat betreft het CDA en het financiële jaarverslag over 2006 

van de SGP. 
2083 Hier moeten nog even kort de ideeën van de hoogleraren Ackerman en Ayres van Yale University 

worden genoemd. Deze wetenschappers stellen voor om juist alleen maar anonieme giften toe te staan. 
Deze zouden niet langer aan politieke partijen (of in dit geval: de kandidaten) zelf mogen worden ge-
geven, maar aan de Federal Election Commission, die de gift vervolgens in stukjes hakt en gedurende 
een aantal dagen volgens een bepaald algoritme naar de rekening van de belanghebbende overmaakt. 
Aldus weet de ontvanger van de gift nooit wie er geld heeft geschonken en wordt hij ook niet onder 
druk gezet om een tegenprestatie te verrichten. Omgekeerd wordt de donateur niet onder druk gezet 
om te schenken. Een donateur kan wel zéggen dat hij geld heeft gedoneerd, maar dat is in dit systeem 



VII.12 NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTPERSONEN EN DREMPELBEDRAGEN 

een uitzondering worden gemaakt voor hele kleine giften, die bijvoorbeeld bij collec-
tes worden opgehaald. De wetgever kan op dit punt een Bagatellgrenze vaststellen, 
zoals de Duitse wetgever dat ook in het Parteiengesetz heeft gedaan.2084 

 
Het bedrag van € 4.537,80 is voorts wat mij betreft te hoog. Inderdaad, in Duitsland 
geldt pas vanaf € 10.000 een Publizitätspflicht, maar dat bedrag moet wel tegen de 
achtergrond van de situatie in dat land worden gezien. De Duitse politieke partijen 
ontvangen in absolute zin per jaar miljoenen euro’s meer aan subsidies, contributies, 
afdrachten en giften dan hun Nederlandse collega’s. Het is dan ook niet zo gek om te 
veronderstellen dat een gift van € 10.000 in Nederland meer indruk maakt en in-
vloed kan hebben dan een gift ter waarde van hetzelfde bedrag in Duitsland. De 
vraag is vervolgens vanaf welk bedrag voortaan giften aan politieke partijen in Ne-
derland openbaar zouden moeten worden gemaakt. De wetgever heeft op dit punt 
weer de nodige speelruimte, maar een bedrag van tussen de € 500 en € 1.000 lijkt 
mij hier uitstekend te verdedigen en goed te stroken met het transparantiebeginsel. 
Ik wijs hier op de interne richtlijn van de PvdA die bepaalt dat giften boven de € 500 
openbaar moeten worden gemaakt.2085 Ook de ChristenUnie werkte in de aanloop 
naar de Tweede-Kamerverkiezingen van november 2006 met een interne richtlijn 
die uitging van publicatie van giften van meer dan € 5002086 en in het concept-
initiatiefwetsvoorstel van het kamerlid Duyvendak (GroenLinks) wordt een bedrag 
van € 1.000 genoemd.2087 Zelfs als de wetgever het bedrag in artikel 18 Wspp on-
gewijzigd laat of – zoals de laatste berichten over het langverwachte wetsvoorstel 
van de regering doen vermoeden – op € 2.000 of € 3.000 vastlegt2088, is de richtlijn 
van de PvdA er een die in elk geval navolging op vrijwillige basis verdient. 
 Bij het verlagen van de drempel voor de openbaarmaking van giften en bij het 
uitbreiden van het artikel tot giften van natuurlijke personen komt de privacy van de 
donateur natuurlijk wel om de hoek kijken. Het doen van een gift aan een politieke 

                                                 

niet te bewijzen. Op zichzelf is dit een zeer interessante theorie, maar zij lijkt wel sterk op de Ameri-
kaanse situatie te zijn toegesneden en heeft bovendien zoals gezegd voornamelijk betrekking op giften 
aan individuele (presidents)kandidaten en dan ook nog eens alleen met het oog op de verkiezingen. 
Daar komt nog bij dat ik het boek Voting with Dollars: A New Paradigm for Campaign Finance niet heb 
kunnen bemachtigen. Zie wel Farhad Manjoo’s bespreking van het systeem van Ackerman en Ayres 
op http://www.salon.com/opinion/feature/2007/02/05/campaign_finance/ (geraadpleegd op 19 fe-
bruari 2008). 

2084 Zie artikel 25 VI PartG en paragraaf VI.5.3.7. Opgemerkt moet wel worden dat de Duitse Bagatell-
grenze (giften beneden de € 500) bepaald niet op kleine giften ziet. De Nederlandse wetgever doet er 
goed aan flink onder dat bedrag te gaan zitten, bijvoorbeeld op € 50. 

2085 Ook artikel 6 van de Verordening betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op 
Europees niveau legt de grens bij € 500. Artikel 6 aanhef en sub b bepaalt: “Elke politieke partij op Eu-
ropees niveau (…) legt verklaring af van haar financieringsbronnen door overlegging van een lijst van 
donateurs met opgave per donateur van het geschonken bedrag; dit geldt niet voor donaties van min-
der dan 500 EUR.” Daarover Von Arnim 2005, p. 252 en Prunier 2004, p. 684. 

2086 Bericht op www.nu.nl van 17 augustus 2006. 
2087 Zie www.groenlinks.nl en Volkskrant 4 april 2008. 
2088 Nehmelman & Groen 2006, p. 2288; NRC Handelsblad 23 december 2005, p. 3; NRC Handelsblad 17 

maart 2008; Volkskrant 17 maart 2008. 
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partij geeft in elk geval enige informatie over de politieke voorkeur van de donateur. 
Dat is op zichzelf gevoelige informatie, zeker wanneer deze wordt vastgelegd in 
verslagen die in principe voor onbepaalde tijd worden bewaard en voor iedereen 
toegankelijk (moeten) zijn. Het grote belang van transparantie van de geldstromen 
richting politieke partijen opdat de kiezer geïnformeerd kan oordelen over het ethi-
sche gehalte van het handelen van politieke partijen legt echter in mijn optiek meer 
gewicht in de schaal. Ik heb in paragraaf V.4.13 dan ook uiteengezet dat een aanzien-
lijk aangescherpte openbaarmakingsverplichting in artikel 18 Wspp in overeen-
stemming met artikel 10 Grondwet, artikel 8 EVRM en de Wet bescherming per-
soonsgegevens kan worden geacht. 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– creëer een wettelijke openbaarmakingsverplichting voor giften van natuurlijke perso-

nen boven het drempelbedrag; 

– schrap in artikel 18 lid 2 Wspp de mogelijkheid voor rechtspersonen om anoniem te 

blijven; 

– voer een verbod op het aannemen van anonieme giften in, waarbij eventueel een uit-

zondering voor hele kleine giften kan worden gemaakt; 

– verlaag de in artikel 18 lid 1 Wspp vastgelegde grens voor openbaarmaking van giften 

van € 4.537,80 naar € 500 of € 1.000. 

 
VII.13  Sancties 
 
Een andere noodzakelijke aanpassing aan artikel 18 Wspp is de invoering van sanc-
ties bij overtreding van het artikel.2089 Hierbij kan aan twee scenario’s gedacht wor-
den. In het eerste scenario wordt aangeknoopt bij de subsidie die de falende politieke 
partij op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen ontvangt: maakt zij be-
paalde bedragen niet conform de wet openbaar, dan verliest zij X maal dat bedrag 
aan subsidie. De tweede optie is een bestuurlijke geldboete of het ontstaan van een 
vordering op de politieke partijen, zoals in Duitsland momenteel het geval is. Daar 
ontstaat jegens politieke partijen die aan hen gedane giften niet openbaar maken een 
Anspruch (vordering). Dit systeem heeft als voordeel dat het op een bredere groep 
partijen kan worden toegepast en dus óók op niet-gesubsidieerde partijen.2090 
 Worden sancties ingevoerd, dan dienen deze wel effectief te zijn. In Duitsland is 
op dit punt gekozen voor het ontstaan van een vordering ter hoogte van tweemaal 

                                                 
2089 Zie ook richtlijn 13 van de Commissie van Venetië: ‘Any irregularity in the financing of a political 

party shall entail sanctions proportionate to the severity of the offence that may consist of the loss of 
all or part of public financing for the following year.’ Zie tevens onderdeel E van Aanbeveling 1516 
(2001) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa: ‘In the case of a violation of the leg-
islation, political parties should be subject to meaningful sanctions, including the partial or total loss or 
mandatory reimbursement of state contributions and the imposition of fines.’ 

2090 Ipsen 2002, p. 1913. 
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het niet openbaar gemaakte bedrag (artikel 31c PartG), hoewel in het oorspronkelij-
ke wetsvoorstel uit de jaren ’80 gekozen was voor het tienvoudige.2091 Het lijkt mij 
dat de wetgever op dit punt niet al te coulant moet zijn. Het niet openbaar maken 
van giften die volgens de wet wel openbaar gemaakt moeten worden is een ernstige 
zaak, die in het licht van het transparantiebeginsel niet te licht moet worden opgevat. 
Natuurlijk heeft de wetgever op dit punt de nodige beoordelingsruimte, maar ik voel 
mij toch meer aangetrokken tot de optie van het verlies van het tienvoudige aan 
subsidie (of een boete/vordering ter hoogte van het tienvoudige), dan de optie van 
verlies van slechts het tweevoudige. Als de bepalingen van de wet inzake openbaar-
making van giften maar duidelijk zijn, is er geen enkele reden om politieke partijen 
bij overtreding van deze bepalingen te ontzien. 
 De sancties zouden overigens niet beperkt moeten worden tot niet conform de 
wet openbaar gemaakte giften. Ook wanneer een partij in haar financiële verslag 
onjuiste mededelingen doet over bijvoorbeeld ontvangen legaten, andere overige 
inkomsten, aandelen en overig vermogen, zouden sancties moeten kunnen volgen. 
Kortom: in beginsel dient iedere fout in het financieel verslag financiële gevolgen 
voor de partij te hebben. Aangezien echter het maken van fouten menselijk is en het 
ook in Nederland waarschijnlijk gaat om honderden tot duizenden boekingen per 
politieke partij per jaar, kan dit beginsel enigszins getemperd worden. Dat kan door 
bijvoorbeeld een bepaalde foutenmarge toe te staan of een onderscheid te maken 
tussen wezenlijke en onbeduidende onjuistheden.2092 Het gaat er zeker niet om par-
tijen te straffen die hun inkomsten uit contributies wat te laag hebben weergegeven. 
Wel gaat het erom dat partijen die bijvoorbeeld giften of belangrijke vermogensbe-
standdelen niet vermelden aangepakt kunnen worden. Ik heb overigens helemaal 
geen aanwijzingen dat de Nederlandse politieke partijen op dit punt bewust infor-
matie achterhouden. Het is echter mijns inziens noodzakelijk een sanctie achter de 
hand te hebben voor het geval dat dat wel gebeurt. 
 Een volgende vraag is dan welk orgaan de sancties moet opleggen. In Duitsland 
worden deze opgelegd door de president van de Bondsdag, het orgaan dat ook de 
subsidies verstrekt. Deze stelt de verplichting tot betaling bij Verwaltungsakt vast en 
treedt daarmee op als bestuursorgaan.2093 En hoewel het gezag van de president 
groot is (en het meeste werk door de Bundestagsverwaltung zal worden gedaan), 
blijft hij lid van een politieke partij en ligt het verwijt van ‘partijdigheid’ natuurlijk 
vooral bij het opleggen van sancties aan concurrerende partijen voor de hand.2094 
Het is daarom beter de controle op de door de partijen ingeleverde financiële versla-
gen en de controle op de naleving van de openbaarmakingsvoorschriften niet in 
handen van de minister van Binnenlandse Zaken – in Nederland het orgaan dat de 
subsidie verstrekt –te leggen maar aan een onafhankelijke instantie op te dragen.  

                                                 
2091 Zie paragraaf VI.5.3.4. 
2092 Vgl. BVerfG 17 juni 2004, E 111, 54 (94-97). 
2093 Zie paragraaf VI.5.3.7. 
2094 Vgl. Lösche 2006, p. 50. 
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 De Kiesraad lijkt mij hiervoor bijzonder geschikt.2095 Veel landen kennen een 
onafhankelijke toezichthouder als het gaat om het toezicht op de partijfinanciën. 
Frankrijk kent de Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Finan-
cements Politiques (CCFP)2096, terwijl in de Verenigde Staten een Federal Election 
Commission actief is2097 en Groot-Brittannië kan bogen op een Electoral Commis-
sion. Aangezien ik voor de Kiesraad ook een rol zie weggelegd bij het adviseren over 
verhogingen van subsidiebedragen (en andere wijzigingen van de Wet subsidiëring 
politieke partijen)2098, lijkt hij de ideale kandidaat te zijn om op de naleving van het 
aangescherpte openbaarheidsregime toe te zien. Op zichzelf lijkt het mij niet nodig 
de Raad ook met de behandeling van subsidieaanvragen ingevolge de Wet subsidië-
ring politieke partijen te belasten. Weliswaar dient hier de politiek gekleurde minis-
ter van Binnenlandse Zaken te beslissen, maar de wet geeft hem geen ruimte om een 
inhoudelijk oordeel te vellen. De bevoegdheid tot subsidieverstrekking is een ge-
bonden bevoegdheid waarbij geen beoordelings- en beleidsvrijheid bestaan (artikel 
2 lid 1 Wspp). 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– voer effectieve sancties in voor het niet-naleven van de wettelijke openbaarmakingsver-

plichtingen; 

– draag de taak van het opleggen van sancties op aan een onafhankelijk orgaan, hetzij de 

Kiesraad, hetzij een andere onafhankelijke toezichthouder. 

 
VII.14  Giften aan nieuwe, lokale en regionale partijen 
 
Een volgend probleem met het huidige artikel 18 Wspp is dat het niet ziet op giften 
aan nog niet in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen en evenmin op 
lokale en regionale partijen.2099 Ook heeft het artikel geen betrekking op politieke 
partijen die weliswaar in de Tweede of Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn, maar 
die geen recht hebben op subsidie, zoals de Partij voor de Vrijheid die niet over de 
vereiste 1.000 leden beschikt (artikel 2 lid 3 Wspp). Het artikel staat immers in de 
Wet subsidiëring politieke partijen en uit de wetsgeschiedenis laat zich bezwaarlijk 
afleiden dat de wetgever heeft gewild dat de openbaarmakingverplichtingen ook op 
niet-gesubsidieerde politieke partijen van toepassing zijn. Bovendien dient de open-
baarmaking van giften te geschieden in het financieel verslag van de politieke partij. 
Op grond van de artikelen 10 en 11 Wspp is dat een verslag dat bij de aanvraag tot 

                                                 
2095 Het is ook waarschijnlijk dat de Kiesraad met een toezichtstaak belast gaat worden. Zie Groen & 

Nehmelman 2006, p. 2287 en NRC Handelsblad 23 december 2005, p. 3. 
2096 Nassmacher 2003, p. 131-132. 
2097 Helm 2003, p. 42. 
2098 Zie paragraaf III.7.6 en VII.4. 
2099 Wel op lokale en regionale afdelingen van landelijke politieke partijen. Zie Kamerstukken II 1997/98, 25 

704, nr. 6, p. 4. 
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vaststelling van de subsidie moet worden ingediend, dus dat is eens te meer een ar-
gument waarom artikel 18 Wspp niet op niet-gesubsidieerde politieke partijen van 
toepassing kan zijn, zelfs niet wanneer zij op zichzelf aan de definitie van artikel 1 
aanhef en sub b Wspp voldoen. 
 Daar ligt dan echter wel een probleem, want juist nieuwe, niet-gesubsidieerde 
politieke partijen zijn kwetsbaar voor invloeden van grote private geldschieters die 
door menigeen zouden worden afgekeurd of in elk geval kritisch worden bekeken. 
Partijen als Leefbaar Nederland, de LPF, de Partij voor de Vrijheid en de Partij voor 
de Dieren hebben alle te maken gehad met aanzienlijke giften uit de privé sector en 
geen van hen is verplicht (geweest) om over de periode voordat zij aanspraak kon-
den maken op subsidie verantwoording over dergelijke giften af te leggen. De Partij 
voor de Vrijheid is, vanwege het feit dat zij geen subsidie ontvangt, ook nu zij in het 
parlement vertegenwoordigd is niet verplicht openbaarheid van zaken te geven. Op 
het moment van schrijven is de nieuwe partij Trots op Nederland van voormalig 
VVD-kamerlid Rita Verdonk bezig enkele miljoenen in te zamelen voor de volgende 
verkiezingscampagne.2100 Deze voorbeelden geven wel aan dat ook (of misschien 
wel juist) bij nieuwe politieke partijen openbaarmakingsverplichtingen broodnodig 
zijn.2101 
 In Duitsland is iedere politieke partij verplicht rekening en verantwoording af te 
leggen over haar inkomsten en uitgaven en over haar vermogen. Deze Rechen-
schaftspflicht geldt dus ook voor partijen die er (nog) niet in zijn geslaagd 0,5% van de 
Zweitstimmen te behalen. Daarmee wordt aan kleine partijen dus in beginsel een 
aanzienlijke verplichting opgelegd, welke overigens wel enigszins verzacht wordt 
doordat niet-gesubsidieerde partijen kunnen volstaan met een door een boekhouder 
(in plaats van door een accountant) gecontroleerd Rechenschaftsbericht en zelfs met 
een ongecontroleerd financieel verslag wanneer hun inkomsten, dan wel hun ver-
mogen de € 5.000 niet overstijgen (artikel 23 II PartG).  
 In hoeverre kan de Nederlandse wetgever hier nu lering uit trekken? Ik zou ge-
zien het grote belang van openbaarheid willen voorstellen om ook aan nieuwe poli-
tieke partijen en wel in het parlement vertegenwoordigde maar niet-gesubsidieerde 
partijen verplichtingen in de sfeer van de transparantie op te leggen. Deze verplich-
tingen moeten in principe dezelfde zijn als die voor de gevestigde partijen: inlevering 
van een jaarlijks financieel verslag met daarin een aantal in de wet opgesomde pos-
ten voor inkomsten, uitgaven en vermogen en openbaarmaking van de namen van 
donateurs wanneer hun giften het drempelbedrag van € 500-1.000 overschrijden. 
Deze verplichtingen zouden dan het beste kunnen gelden vanaf het moment van 
registratie van de naamsaanduiding bij de Kiesraad (artikel G 1 Kw), omdat daarmee 
de intentie om deel te nemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen duidelijk wordt. 
Omdat registratie mogelijk is tot uiterlijk de drieënveertigste dag voor de kandidaat-
stelling (artikel G 1 lid 1 Kw) en de stemming op de drieënveertigste dag na de kan-

                                                 
2100 Zie o.a. DAG 19 februari 2008, p. 4. 
2101 Vgl. NRC Handelsblad 17 maart 2008, p. 3. 
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didaatstelling plaatsvindt (artikel J 1 lid 1 Kw), is in het door mij voorgestelde sys-
teem verzekerd dat in ieder geval vanaf ca. drie maanden voorafgaand aan de verkie-
zingen openbaarheid wordt gegeven over de door een nieuwe politieke partij ver-
worven giften. Blijft een nieuwe politieke partij die bij de verkiezingen geen zetels 
heeft gehaald na die verkiezingen actief, dan levert zij jaarlijks een financieel verslag 
in. Schrijft zij zich daarentegen uit bij de Kiesraad (artikel G 1 lid 7 Kw), dan komen 
de verplichtingen weer te vervallen totdat de partij besluit opnieuw haar aanduiding 
te laten registreren. Politieke partijen die geen aanspraak op subsidiëring hebben, 
maar wel in één van beide kamers vertegenwoordigd zijn (zoals momenteel de Partij 
voor de Vrijheid), leveren net als hun collega’s die wél gesubsidieerd worden jaarlijks 
een financieel verslag in. 
 Op zichzelf kan men als bezwaar tegen dit systeem inbrengen dat het oneerlijk is 
om niet-gesubsidieerde politieke partijen openbaarmakingsverplichtingen op te 
leggen: dat zou een situatie van ‘niet de lusten, wel de lasten’ opleveren. Dat is op 
zichzelf juist, maar in het door mij voorgestelde systeem wordt zoals gezegd ook 
voorzien in een subsidiemogelijkheid voor nieuwe politieke partijen. Partijen die bij 
de verkiezingen 0,5% van de stemmen halen, krijgen een aanspraak op structurele 
overheidssubsidiëring, terwijl partijen die in alle kieskringen aan de verkiezingen 
deelnemen naast verkiezingszendtijd ook een financiële bijdrage van de overheid – 
een startsubsidie – kunnen krijgen (paragraaf VII.7). Bovendien krijgt – anders dan 
in het huidige systeem – iedere politieke partij die kamerzetels heeft behaald in mijn 
systeem aanspraak op subsidie, ongeacht het aantal leden dat zij heeft (paragraaf 
VII.8). Het is waar dat er dan nog steeds politieke partijen overblijven die niet gesub-
sidieerd worden, bijvoorbeeld partijen die in minder dan 19 kieskringen meedoen of 
partijen die afzien van hun recht op een financiële bijdrage van de overheid. Derge-
lijke partijen kunnen dan enigszins gecompenseerd worden door, conform het in 
Duitsland geldende systeem, hen te ontheffen van de verplichting hun financiële 
verslag door een accountant te laten controleren. Een verklaring van een boekhou-
der of, bij zeer weinig inkomsten en vermogen, een ongecontroleerd verslag volstaat 
dan. Voor regionale en lokale politieke partijen zou een zelfde systeem moeten gaan 
gelden, inclusief subsidiëring (zie paragraaf VII.9).2102 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– voer ook voor nieuwe politieke partijen, niet-gesubsidieerde politieke partijen die wel 

over kamerzetels beschikken en lokale en regionale politieke partijen openbaarma-

kingsverplichtingen in; 

– compenseer politieke partijen die geen aanspraak hebben op subsidie of andere over-

heidssteun door hen te ontheffen van de verplichting een accountant in te schakelen 

voor de controle van het financiële verslag. 

                                                 
2102 Groen & Nehmelman 2006, p. 2290 merken terecht op dat het de voorkeur verdient het toezicht op 

de lokale en regionale partijen te decentraliseren. De gemeentelijke en provinciale Rekenkamers kun-
nen hier een rol spelen. 
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VII.15  Giften via gelieerde instellingen en organisaties 

 
Artikel 18 Wspp kan momenteel eenvoudig worden ontweken door giften aan poli-
tieke partijen te laten lopen via aan die partijen gelieerde instellingen en organisaties, 
of – en dat komt vaker voor – via specifieke stichtingen die speciaal met het oog op 
fundraising voor de partij zijn opgericht. De gift wordt dan aan de juridisch volledig 
onafhankelijke rechtspersoon gedaan, die het geld vervolgens kan doorsluizen naar 
de politieke partij. De partij vermeldt uiteindelijk – als het goed is – in haar financieel 
verslag dat zij een gift van haar neveninstelling of fundraising stichting heeft ont-
vangen, maar wie de werkelijke gever is blijft onbekend, aangezien de aan de partijen 
gelieerde instellingen en organisaties niet onder artikel 18 Wspp vallen en dus niet 
verplicht zijn rekenschap en verantwoording af te leggen. Leefbaar Nederland, de 
Lijst Pim Fortuyn, de Partij voor de Vrijheid en momenteel Trots op Nederland 
hebben allemaal een ‘Vrienden van’ of soortgelijke stichting voor fundraising. De 
laatstgenoemde partij heeft zelfs een BV die zich gaat bezighouden met het aan de 
man brengen van allerhande Trots op Nederland spulletjes. Maar ook bij de VVD 
bestaat een Stichting ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing die zich met 
fundraising activiteiten bezighoudt.2103 Op zichzelf is dit allemaal volstrekt legaal en 
ik zie helemaal geen reden om van kwade bedoelingen bij de oprichters van een 
fundraising stichting uit te gaan. Dat neemt echter niet weg dat het huidige artikel 18 
Wspp op dit punt onbevredigend is en een opening voor misbruik biedt. 
 De Duitse wetgeving kent op dit punt een aantal zogenaamde Spendenannahme-
verbote: het is politieke partijen niet toegestaan van een aantal in artikel 25 II PartG 
opgesomde donateurs gelden aan te nemen. Hieronder bevinden zich sinds de Flick-
affaire van de jaren ’80 onder meer politieke Stiftungen en andere gemeinnützige 
rechtspersonen.2104 Het gaat hier echter om ietwat andere organisaties dan de fund-
raising stichtingen waarvan in Nederland momenteel gebruik wordt gemaakt. Die 
zijn op zichzelf kenbaar als fondsenwervingsorganisatie voor een bepaalde politieke 
partij, terwijl in Duitsland sprake was van ofwel politieke Stiftungen die werkzaam 
waren ten behoeve van een politieke partij maar daar zeker geen fondsen voor wier-
ven, ofwel van organisaties die zogenaamd in het algemeen belang werkzaam waren 
(bijvoorbeeld als Fördergesellschaft) maar in de praktijk met name als Durchlaufstelle 
für Parteispenden fungeerden. De Staatsbürgerliche Vereinigung 1954 (SV) was hier-
van het bekendste en beruchtste voorbeeld. Die had zelfs in haar statuten vastgelegd 

                                                 
2103 In een telefoongesprek d.d. 22 februari 2008 deelde de voorzitter van deze stichting, dhr. F.H.G. de 

Grave (voormalig Tweede-Kamerlid, staatssecretaris en minister), mij mede dat de slechte financiële 
situatie bij de VVD de reden was voor oprichting van de stichting. De stichting streeft ernaar alleen gif-
ten van beneden de 3.000 euro aan te nemen en waakt ervoor dat geen invloed op het beleid van de 
partij wordt bedongen als tegenprestatie voor de gift. Giften aan de stichting zijn overigens fiscaal af-
trekbaar. 

2104 Zie over politieke Stiftungen ook paragraaf VI.4.9. Onder dit verbod vallen vertaald naar de Neder-
landse situatie giften van politiek-wetenschappelijke instituten en instituten voor politieke vorming en 
scholing. 
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dat zij haar financiële middelen noch indirect, noch direct aan politieke partijen ter 
beschikking stelde, maar loog daarbij dat het gedrukt stond. 
 De Nederlandse wetgever zou eventueel aansluiting kunnen zoeken bij deze – 
toegegeven: niet helemaal op hetzelfde probleem toegesneden – bepalingen van het 
Parteiengesetz en fundraising via gelieerde stichtingen en verenigingen kunnen 
verbieden. Dat gaat mij echter in het licht van het subsidiariteitsbeginsel te ver. Een 
betere manier om potentiële problemen te voorkomen is het verplichten van politie-
ke partijen om rekenschap en verantwoording voor deze nevenorganisaties af te 
gaan leggen. Op zichzelf moet dit mogelijk zijn, nu uit de financiële verslagen die ik 
van het ministerie en van de partijen zelf heb gekregen blijkt dat politieke partijen 
prima in staat zijn verantwoording af te leggen over de financiën van hun gelieerde 
instellingen en organisaties. Om enige voorbeelden te geven: de verslagen van de 
PvdA bevatten ook de jaarrekeningen van de Wiardi Beckman Stichting en de Jonge 
Socialisten, hoewel het hier om een juridisch zelfstandige stichting, respectievelijk 
vereniging gaat. Ook in de verslagen van het CDA treffen we jaarrekeningen aan van 
de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, de Vereniging CDJA, de 
Eduardo Frei Stichting etc. 
 Kunnen er dus in theorie problemen ontstaan wanneer politieke partijen ver-
antwoordelijk worden gesteld voor het handelen van formeel autonome instellin-
gen, in de praktijk zal het allemaal wel meevallen. Op dit punt heeft het tweede kabi-
net-Kok in de Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen de interessante 
suggestie gedaan wetgeving en zelfregulering te combineren. Aan de ene kant zou de 
wet een aantal criteria moeten weergeven aan de hand waarvan kan worden vastge-
steld of een rechtspersoon onder het openbaarmakingsregime dient te vallen, terwijl 
aan de andere kant van de politieke partijen zelf wordt verlangd dat zij de relevante 
rechtspersonen aanwijzen. Daarbij zou volgens het toenmalige kabinet eventueel 
nog een aanvullende voorziening getroffen moeten worden, inhoudende dat bij 
verzuim van de politieke partijen de minister van Binnenlandse Zaken stichtingen en 
andere rechtspersonen zou kunnen aanwijzen.2105 
 Dat laatste lijkt mij in elk geval geen goed idee. Als er al een aanwijzingsbevoegd-
heid moet worden toegekend, dan toch aan een onafhankelijk orgaan en niet aan de 
politiek gekleurde minister. Deze kan prima belast worden met het uitoefenen van 
een gebonden bevoegdheid als het toekennen van subsidie, maar bij bevoegdheden 
waarbij meer discretie aan de orde is (sancties en het aanwijzen van aan partijen 
gelieerde rechtspersonen), is toch wat meer distantie vereist. Ook hier zou de Kies-
raad een rol kunnen spelen.2106 Maar wellicht is deze rol in de praktijk helemaal niet 
noodzakelijk wanneer de wetgever rechtstreeks aan de fundraising stichtingen zelf 
een openbaarmakingsverplichting oplegt. Als de wetgever bepaalt dat ‘rechtsperso-
nen die zich gedeeltelijk of in hoofdzaak bezighouden met het inzamelen van gelden 
ten behoeve van activiteiten van politieke partijen’ verplicht zijn alle giften van (bij

                                                 
2105 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 23. 
2106 Zie echter Groen & Nehmelman 2006, p. 2290, waar te lezen valt dat de Kiesraad deze aanwijzings-

bevoegdheid niet wenselijk acht. 
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voorbeeld) € 500 of meer openbaar te maken in een financieel verslag dat aan het 
ministerie en/of de Kiesraad wordt gestuurd, dan is ook meteen het probleem van de 
juridisch zelfstandige positie van dergelijke rechtspersonen omzeild. De stichtingen 
kunnen er dan voor kiezen ofwel zelfstandig hun openbaarmakingverplichting na te 
komen, ofwel daarover met ‘hun’ politieke partij afspraken te maken. 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

–  creëer een openbaarmakingsverplichting voor aan politieke partijen gelieerde rechts-

personen, in het bijzonder voor rechtspersonen die zich bezighouden met het inzamelen 

van gelden voor die partijen. 

 
VII.16  Openbaarheid voor allen 
 
Ik heb reeds eerder aangegeven dat het mij van groot belang lijkt dat de overheid 
over méér informatie beschikt om haar beslissingen inzake partijfinanciering op te 
baseren. Tegelijkertijd zou deze informatie meer algemeen toegankelijk moeten zijn. 
Op dit moment is het daarmee niet al te best gesteld. Bepaalde giften aan politieke 
partijen moeten op grond van artikel 18 Wspp weliswaar openbaar worden gemaakt, 
maar de financiële verslagen waarin dat dient te gebeuren zijn zelf niet openbaar, of 
in elk geval niet direct. Zij zullen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
moeten worden opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat is, 
onder meer vanwege ‘capaciteitsproblemen’ en ‘werkachterstanden’ aldaar, een 
lange en frustrerende aangelegenheid.2107 Over het algemeen zijn de politieke partij-
en bereid om de informatie met de burger te delen en vele hebben zelfs de informa-
tie op hun websites beschikbaar, maar de vraag is of dat voldoende is. De partijen 
zijn immers niet verplicht om een verzoek om informatie over de partijfinanciën te 
honoreren.2108 Tegelijkertijd gaat het om informatie die toch gemakkelijk te verkrij-
gen en in te zien zou moeten zijn. 
 Het lijkt mij daarom zaak dat de financiële verslagen van de politieke partijen 
ofwel verplicht op de websites van de politieke partijen zelf, ofwel op de site van de 
onafhankelijke toezichthouder (bijvoorbeeld de Kiesraad) ofwel op de site van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken worden gepubliceerd. Idealiter wordt de infor-
matie via alle drie de genoemde sites beschikbaar gesteld. Gecombineerd met een 
meer gestandaardiseerde wijze van financiële verslaglegging (zie hiervoor, paragraaf 
VII.11) en een apart overzicht van de aan een partij gedane giften van natuurlijke 

                                                 
2107 Overigens is het in dit verband interessant om op te merken dat de Wob een beslistermijn van ten 

hoogste twee weken kent (artikel 6 lid 1 Wob). Deze termijn wordt in de praktijk zelden gehaald. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de regering pas over zal gaan tot bekrachtiging van het wetsvoorstel 
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen als de termijn voor het beslissen op Wob-verzoeken is 
aangepast (zie Kamerstukken II 2007/08, 29 934, nr. 24). 

2108 ChristenUnie en SGP hebben dan ook niet onrechtmatig gehandeld door in het geheel niet op mijn 
verzoeken om informatie te reageren. 
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personen en rechtspersonen moet dit al behoorlijk kunnen bijdragen aan de verwe-
zenlijking van het transparantiebeginsel. Natuurlijk blijven de financiële verslagen 
een tamelijk dorre verzameling gegevens en zullen beslist niet alle burgers enthousi-
ast van de openbare informatie gebruik maken. Op dit punt kan de overheid, in dit 
geval het ministerie van Binnenlandse Zaken of de onafhankelijke toezichthouder, 
nog een aanvullende rol spelen door de financiële verslagen samen te vatten en zo-
wel openbaar te maken voor het brede publiek als toe te zenden aan de beide Ka-
mers. In Duitsland komen dit soort vergleichende Kurzberichte ook voor, en zij maken 
de informatie inzake de partijfinanciering een stuk beter leesbaar en veel toeganke-
lijker.2109 
 En nu we het toch over toegankelijkheid hebben: een laatste punt van artikel 18 
Wspp dat duidelijk verbetering behoeft, betreft giften gedaan in de verkiezingsperi-
ode. Dergelijke giften worden pas ver na de verkiezingen in een financieel verslag 
verantwoord, zodat de kennis van deze giften en het ethische oordeel daarover geen 
rol meer kunnen spelen bij het uitbrengen van een stem. Bovendien vindt deze ver-
antwoording alleen plaats wanneer de politieke partij op grond van de Wet subsidië-
ring politieke partijen subsidie ontvangt. Het lijkt mij daarom goed een specifiek op 
de verkiezingen toegesneden openbaarmakingsverplichting in de wet op te nemen. 
Aan het Duitse recht kunnen we op dit punt geen inspiratie ontlenen, want dat kent 
enkel een verplichting giften van boven de € 50.000 direct te melden bij de Bonds-
dagpresident. Het Britse recht is hier interessanter. Op grond van artikel 63 van de 
Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 zijn partijen namelijk ver-
plicht in de verkiezingsperiodes weekly reports over ontvangen donations boven een 
bepaald bedrag in te leveren. Helaas ontbreekt de tijd en ruimte om het Britse recht 
op dit punt uitgebreider te bestuderen, maar een wekelijkse openbaarmakingsver-
plichting van giften gedurende een bepaalde periode – bijvoorbeeld beginnende ca. 3 
maanden voor de verkiezingen – zou denk ik ook in Nederland veel soelaas kunnen 
bieden. 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– zorg ervoor dat de financiële verslagen van de politieke partijen te allen tijde kunnen 

worden geraadpleegd via de websites van de politieke partijen, de onafhankelijke toe-

zichthouder en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken; 

– creëer een aparte, wekelijkse openbaarmakingsverplichting voor in de verkiezingsperi-

ode gedane giften aan politieke partijen. 

 

                                                 
2109 Het meest recente voorbeeld zijn de Kurzberichte van 6 oktober 2005, BT-Drucksache 15/6010. Deze 

geven inzicht in de ontwikkeling van inkomsten, uitgaven en vermogen van de partijen tussen 1994 en 
2003. 
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VII.17  Maxima en verboden? 

 
De vraag is natuurlijk of met de aanscherping van de openbaarmakingsverplichtin-
gen volstaan kan worden. In Duitsland steunen de regels over giften aan politieke 
partijen op drie pijlers, te weten een Publizitätspflicht voor giften boven de 10.000 
euro, bepaalde Spendenannahmeverboten en Sanktionen. Sommige auteurs betreuren 
wel dat de wetgever na de CDU-Spendenaffäre geen giftenmaxima en een verbod 
op giften van rechtspersonen heeft ingevoerd2110, maar voorlopig lijken voorstellen 
daarvoor kansloos te zijn.2111 Hier speelt weer het feit mee dat politieke partijen – en 
dan vooral de penningmeesters – veel invloed hebben op de regels die uiteindelijk 
worden vastgesteld. Het is te begrijpen dat zij niet graag hun eigen inkomstenbron-
nen aan banden leggen.2112 
 Ook in Nederland zijn in het recente verleden voorstellen gedaan om giften aan 
politieke partijen verdergaand te reguleren. Deze voorstellen varieerden van het in 
de wet vastleggen van giftenmaxima2113 tot een compleet verbod op giften van 
rechtspersonen.2114 Tevens heeft de regering in 2002 geopperd om in de wet te 
bepalen dat het bedrag dat een politieke partij aan giften en sponsorgelden kon ont-
vangen nooit groter mocht zijn dan de subsidie waarop die partij aanspraak 
heeft.2115 Dit laatste voorstel is gelukkig door het kabinet-Balkenende II verwor-
pen.2116 Het was op diverse punten niet logisch. Zo bracht het strikt genomen met 
zich mee dat niet-gesubsidieerde politieke partijen geen giften mochten aannemen, 
wat toch niet de bedoeling kan zijn geweest. Bovendien valt niet in te zien waarom 
partijen die aanspraak kunnen maken op een groter bedrag aan subsidie ook meer 
giften en sponsorgelden zouden mogen aannemen. Tenslotte is onduidelijk waarom 

                                                 
2110 Von Arnim 2002, p. 1067-1068. 
2111 De Verordening betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau 

kent geen verbod op het aannemen van giften van rechtspersonen, maar wel een giftenmaximum van 
12.000 euro per jaar (artikel 6). Zweden kent überhaupt geen regels over giften aan partijen (Nassma-
cher 2003, p. 128-129). In Frankrijk geldt een giftenmaximum van 7.500 euro per jaar (artikel 11-4 
van de Loi du 11 mars 1988 relative á la transparence financière de la vie politique). 

2112 Traditioneel zijn vooral de burgerlijke partijen (CDU, CSU, FDP) erg afhankelijk van giften van 
rechtspersonen (bedrijven), maar ook een partij als de SPD ontving in 2005 nog ruim 3 miljoen euro 
aan giften van rechtspersonen. Bij de Groenen was dat bijna 950.000 euro. Alleen Die Linke ontving 
een zeer bescheiden bedrag aan giften van rechtspersonen, namelijk € 35.404,13. Zie BT-Drucksache 
16/5090. 

2113 Zie o.a. de Notitie herijking wet subsidiëring politieke partijen, waar een bedrag van € 10.000 per jaar 
werd genoemd (Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 27). NRC Handelsblad 23 december 2005, 
p. 3 meldt dat in een nog vertrouwelijk concept-wetsvoorstel een bedrag van € 20.000 was opgeno-
men. Dit bedrag wordt ook in Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 8 genoemd. NRC Handelsblad 
17 maart 2008 spreekt van € 25.000. 

2114 Amendement-Duyvendak (Kamerstukken II 2004/05, 29 869, nr. 13 en 15). Frankrijk kent sinds 1995 
een verbod op giften van alle rechtspersonen, met uitzondering van (andere) politieke partijen. Zie ar-
tikel 11-4 van de Loi du 11 mars 1988 relative á la transparence financière de la vie politique, Gicquel 
& Gicquel 2005, p. 535 en EHRM 7 juni 2007, Parti Nationaliste Basque vs. Frankrijk, 
www.echr.coe.int (appl. no. 71251/01). 

2115 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 27. 
2116 Kamerstukken II 2003/04, 27 422, nr. 7, p. 8. 
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de samenleving niet meer zou mogen bijdragen aan een politieke partij dan de over-
heid doet. Zoals hierboven reeds is betoogd ligt eerder het omgekeerde voor de 
hand: een begrenzing van het aandeel van overheidssubsidie in de inkomsten van de 
partijen.2117 De situatie die de regering wilde voorkomen was dat politieke partijen 
te vergaand van enkele grote geldschieters afhankelijk zouden worden. Maar om een 
dergelijke situatie te bestrijden hoeft geen plafond voor alle giften bij elkaar te wor-
den gesteld.  
 
Het probleem van een mogelijk te grote afhankelijkheid van enkele grote gevers kan 
dan beter worden ondervangen door een van de beide andere voorgestelde maatre-
gelen (of een combinatie daarvan), te weten de introductie van giftenmaxima en het 
verbieden van giften van bepaalde donateurs, bijvoorbeeld rechtspersonen. Voor dat 
laatste voel ik echter vrij weinig. Uit het beschikbare onderzoek blijkt over het alge-
meen dat giften van rechtspersonen een ondergeschikt onderdeel van de inkomsten 
van partijen vormen. De Commissie-Van den Berg concludeerde in 1991 dat giften 
van rechtspersonen ‘slechts mondjesmaat’ voorkwamen.2118 Elf jaar later werd in de 
Notitie herijking Wet subsidiëring politieke partijen een soortgelijke conclusie ge-
trokken: “Giften van rechtspersonen komen voor, maar zijn over het geheel geno-
men beperkt van omvang.”2119 En in 2003 stelde de Duitse politicoloog Nassmacher 
nog dat “In (…) the Netherlands plutocratic funding is only a minor problem. (…) 
Although donations to political parties are tax-deductible in the Netherlands, big 
donations from business circles hardly exist.”2120 
 Het lijkt erop dat Nederland in vergelijking met landen als Groot-Brittannië, 
Duitsland, België en Frankrijk een tamelijk ‘braaf’ land is. Grote schandalen en affai-
res rondom giften aan politieke partijen hebben zich hier niet voorgedaan.2121 Een 
verklaring voor het ontbreken van dergelijke affaires in Nederland zou onder meer 
het kiesstelsel kunnen zijn. In landen met meerderheidsstelsels, zoals Frankrijk en 
Groot-Brittannië, komt vaak één politieke partij duidelijk als winnaar uit de verkie-
zingen. Met het schenken van geld aan één partij kan een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon al de nodige politieke invloed krijgen. Voor Duitsland geldt min of 
meer hetzelfde, ook al kent dat land een stelsel van evenredige vertegenwoordiging 
gecombineerd met districten.2122 De hoge kiesdrempel aldaar – 5 % van de Zweits-
timmen of drie directe mandaten – zorgt ervoor dat binnen een regeringscoalitie vaak 
één partij dominant is, zodat het financieren van juist deze partij erg aantrekkelijk is. 
In Nederland is als gevolg van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging met 
lage kiesdrempel de situatie anders. Regeringscoalities bestaan vaak uit drie (of 
meer) partijen, waarvan er minstens twee (CDA, VVD of PvdA) en soms zelfs drie 

                                                 
2117 Zie paragraaf VII.4. 
2118 Waarborg van Kwaliteit 1991, p. 44.  
2119 Kamerstukken II 2001/02, 27 422, nr. 6, p. 8. 
2120 Nassmacher 2003, p. 122 en 131. 
2121 Zie paragraaf V.4.2. 
2122 Zie paragraaf VI.2.3. 
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(het kabinet-Balkenende I, een coalitie van CDA, VVD en LPF) als ‘groot’ en ‘in-
vloedrijk’ kunnen worden aangemerkt. In een dergelijke situatie is het schenken van 
geld veel minder aantrekkelijk. In theorie moet zelfs aan iedere partij binnen de coa-
litie geschonken worden wil men iets bereiken. Koole constateerde reeds in 1992 
dat het schenken van geld door bedrijven aan partijen niet meer effectief is, aange-
zien bedrijven andere wegen hebben gevonden om invloed uit te oefenen.2123 
 Het is natuurlijk mogelijk dat de situatie zich in de afgelopen 5 jaar met de op-
komst van partijen als de LPF, de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland heeft 
gewijzigd of nog gaat wijzigen. Hoewel de commotie rondom giften aan deze partij-
en niet heeft geleid tot langslepende affaires vergelijkbaar met de Duitse Flick-affaire 
of de CDU-Spendenaffäre, waar het ging om miljoenenbedragen, miljoenensancties 
en strafvervolgingen, is toch waakzaamheid geboden. In Nederland is weliswaar nog 
nooit onwettig handelen van politieke partijen vastgesteld als het ging om het aan-
nemen of (niet) openbaar maken van giften, maar als de wetgeving op het terrein van 
giften aan politieke partijen uitermate gebrekkig is, hoeft dat ook niet te verbazen. 
Bij de LPF was sprake van een politieke partij die sterk onder invloed van vermo-
gende vastgoedmagnaten stond, terwijl de financiering van Trots op Nederland op 
z’n zachtst gezegd nogal ondoorzichtig is. Enige relativering van de ernst van de 
Nederlandse situatie is – vooral in het licht van de besproken buitenlandse schanda-
len – inderdaad wel op z’n plaats. Maar dat mag zeker niet tot de conclusie leiden dat 
er geen enkel probleem is. 
 
De wetgever dient dus de ontwikkelingen op dit terrein in de gaten te houden. Tege-
lijkertijd moet echter in het oog gehouden worden dat een groot aantal politieke 
partijen reeds principieel weigert giften van rechtspersonen aan te nemen (onder 
meer PvdA, D66, GroenLinks), terwijl de partijen die dat wel doen (VVD, CDA en 
SGP) de giften in elk geval conform het gebrekkige artikel 18 Wspp openbaar ma-
ken. Het probleem is denk ik ook niet of een gift afkomstig is van een rechtspersoon 
of niet. Een kleine donatie van een kleine onderneming kan veel onschuldiger zijn 
dan een grote, persoonlijke gift van de directeur van een grote onderneming. Het gaat 
er dus niet om of de gever een rechtspersoon of een natuurlijke persoon is, maar om 
de hoogte van de gift, de bedoelingen van de afzender en het aandeel van de gift in de 
totale inkomsten van de politieke partij. Het voorgaande leidt mij ertoe een algeheel 
verbod voor giften van rechtspersonen als te verstrekkend af te wijzen.  
 Iets anders is dat de wetgever eventueel wél kan besluiten dat giften van rechts-
personen niet langer aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. In Duitsland is 
zoals gezegd een dergelijke aftrekbaarheid door het Bundesverfassungsgericht ver-
boden.2124 Maar voor een algemeen verbod op giften van rechtspersonen zie ik 
voorlopig geen grond. Een dergelijk verbod is mijns inziens niet noodzakelijk en 
teveel een ‘botte bijl’ oplossing. Bovendien kan het verbod gemakkelijk omzeild 

                                                 
2123 Koole 1992, p. 197. 
2124 Zie paragraaf VI.4.7.1 en VII.10. 
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worden door via natuurlijke personen te geven. Daarmee wordt het probleem alleen 
maar verplaatst. 
 Giftenmaxima zijn dan een stuk subtieler. Dergelijke maxima kunnen zowel 
worden ingesteld om te voorkomen dat politieke partijen te veel van enkele grote 
private geldschieters afhankelijk worden, als om de gelijkheid van kansen tussen 
politieke partijen enigszins te waarborgen. Ik heb echter reeds eerder aangegeven 
voorlopig met een verscherpt openbaarmakingsregime te willen volstaan.2125 Hoe-
wel ik zeker niet blind ben voor de grote bedragen waarop met name nieuwe politie-
ke partijen azen, is dit voor mij geen reden om nu al voor maxima te gaan pleiten. 
Het staat nog absoluut niet vast dat de gevaren die eventueel aan dergelijke grote 
giften verbonden zijn niet met een zo groot mogelijke openbaarheid kunnen worden 
bestreden. Zoals reeds eerder gezegd, de kiezer kan mijns inziens heel goed zelf 
uitmaken of hij of zij een gift van 300.000 euro aan de Partij voor de Dieren verwer-
pelijk vindt. Een maximering van giften aan partijen tot – bijvoorbeeld – 15.000 euro 
maakt het rond krijgen van de financiering waarschijnlijk juist voor nieuwe politieke 
partijen erg lastig, aangezien zij veel minder mogelijkheden dan bestaande partijen 
hebben zich tot een vaste achterban te wenden en momenteel ook nog eens geen 
subsidie ontvangen. Als juist de nieuwe partijen getroffen worden dan zijn de open-
heid van het politieke systeem en het beginsel van gelijke kansen in het geding. 
 De tijd lijkt mij dus nog niet rijp voor giftenmaxima of het verbieden van giften 
van bepaalde donateurs. Voorlopig zou de wetgever moeten volstaan met een regi-
me van vergaande openbaarheid van de financiën van partijen (inkomsten, uitgaven 
en vermogen), gecombineerd met effectieve sancties. Hoewel in het licht van de 
door artikel 8 Grondwet en artikel 11 EVRM gewaarborgde verenigingsvrijheid 
zeker beperkingen aan het verwerven van giften kunnen worden gesteld – zeker ook 
in het licht van de richtlijnen van de Commissie van Venetië en Aanbeveling 1516 
(2001) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa – past de wetge-
ver toch een zekere terughoudendheid. Iedere regeling die verder gaat dan een ver-
plichting voor politieke partijen tot het betrachten van openbaarheid zal uitdrukke-
lijk moeten worden gemotiveerd en de wetgever zal aannemelijk moeten maken – 
liefst aan de hand van concrete cijfers – dat het giftenmaximum of het giftenverbod 
noodzakelijk is en voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. 
Voorlopig kunnen partijen wat mij betreft de vrijheid behouden om op gelijke voet 
met andere maatschappelijke organisaties giften aan te nemen, uiteraard onder de 
voorwaarde dat daar effectief en in het openbaar verantwoording over wordt afge-
legd. 
 
Aanbevelingen aan de wetgever: 

 

– voer voorlopig geen giftenmaxima of een verbod op giften van bepaalde donateurs in; 

                                                 
2125 Zie paragraaf V.4.13. Ik sluit mij dan ook aan bij de conclusie van Nassmacher: “A framework of 

complete freedom plus effective disclosure would be better than the current system of bans and lim-
its.” Zie Nassmacher 2003, p. 134. 
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– volsta met een regime van vergaande openbaarheid van de financiën van politieke par-

tijen gecombineerd met effectieve sancties. 
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Summary 
 

This thesis is a study of the legal aspects of the financing of political parties in The 
Netherlands and the Federal Republic of Germany. It consists of seven chapters. 
Chapter I contains an introduction and starts by expounding the background of the re-
search. It deals with the functions of political parties in a democracy – representation, 
participation, integration and selection – and highlights the problems that political par-
ties are faced with at present. These problems include dwindling membership num-
bers, a decreasing degree of organisation and political participation and the difficult 
struggle for the ‘floating voter’s’ vote. Subsequently, the step is made to the parties’ fi-
nancial problems: on the one hand, the financial needs of political parties have grown 
as a result of a series of factors, such as the complexity of modern society and the ongo-
ing processes of Europeanisation and internationalisation. These factors inevitably 
make a professional party organisation a necessity. On the other hand, the traditional 
sources of income for political parties – the membership fees – no longer seem to be 
sufficient for coping with the growing financial demands. The process of profession-
alisation of the party organisation is not free: it requires significant investments to be 
made. It is therefore comprehensible that political parties start a search for other fi-
nancing sources, such as government subsidies, private sector donations and “party 
taxes” paid by elected representatives and other party members who hold a public of-
fice, such as local and provincial magistrates. These financing sources raise a number 
of constitutional and legal-political questions which are briefly introduced. 
 Next, the main goal and the main question of this study are presented. This thesis is 
centred around the question of how the Dutch and German legislation regarding po-
litical party financing has developed and progressed over the course of years. It aims at 
identifying the principles of party financing which have played a role in that process, 
describes that role, and raises the question of how the current Dutch legislation must 
be assessed in light of these principles. These principles include the independence 
principle (onafhankelijkheidsbeginsel), the equal opportunities principle (beginsel van 
gelijke kansen) and the transparency principle (transparantiebeginsel). After a brief in-
troduction of these principles, the plan of research is outlined. This study distinguishes 
between the public financing of political parties in The Netherlands, which is covered 
by Chapters II and III, and the private financing of these parties, which is the subject of 
Chapter V. Other forms of State support for political parties are discussed in Chapter 
IV. Chapter I continues with the introduction of the comparative component of the re-
search and explains the choice for German law as the object of comparison. The chap-
ter ends with a brief description of the principles of German party financing law: the 
principles of Staatsfreiheit, Chancen- and Bürgergleichheit and Transparenz. These are 
further discussed in Chapter VI, while chapter VII contains the final conclusions and 
recommendations. 
 
Chapter II deals with the system of indirect public subsidies for political parties which 
has been in force from the early 1970s until the coming into force of the Political Par-
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ties Public Subsidies Act (Wet subsidiëring politieke partijen) on 1 July 1999. Towards 
the end of the 1960s, a public discussion started within various political parties about 
whether or not the government should subsidise political parties. Background of these 
discussions was in many cases a fear that the dwindling number of party members 
would lead to fewer receipts from membership fees and thus cause financial problems 
for the parties. The discussion finds it way from the parties to the political organs of 
the State, and these answer the aforementioned question about public subsidies in the 
negative. At the same time, however, ministerial regulations are introduced, establish-
ing a system of public subsidies for institutes and organisations closely connected to 
political parties. These include the parties’ research institutes (subsidised since 1972), 
their educational institutes (subsidised since 1975) and their youth organisations (sub-
sidised since 1976). As the subsidies are paid to these institutes and organisations, and 
not to the parties themselves, there is formally no public subsidising of political parties 
in The Netherlands.  
 A system of direct public subsidies is rejected for a number of reasons: fear of gov-
ernment interference with party activities, concern for the independence of the parties, 
fear of the parties losing their roots in society, concern that public subsidies will give 
political parties a bad image and concern that a system of public subsidies will lead to 
conservation and even petrifaction of the party system, thus minimising the chances 
for newcomers. However, in spite of this rejection, political parties are in fact subsi-
dised in this system from a more material point of view. The public subsidies for re-
search and educational institutes and youth organisations relieve the pressure on the 
parties’ funds and the ideological ties between the parties and the subsidised institutes 
and organisations are manifest. De facto, it is party work that is subsidised. Therefore it 
is fair to qualify the system that was in force until 1999 as a system of indirect party 
subsidising. 
 At the end of the chapter, an attempt is made to describe the role played by the 
principles of independence and equal opportunities in the process that led to the 
founding of the system of indirect public subsidies based on ministerial regulations. 
This is difficult, as there does not seem to have been any systematic scrutiny by the leg-
islative and executive organs in light of the aforementioned principles. However, it is 
still possible to deduce from parliamentary documents and debates that the govern-
ment and Parliament were of the opinion that there should be a healthy distance be-
tween the State on the one side, and the political parties and their affiliated institutes 
on the other. Furthermore, as a matter of principle, every political party and every af-
filiated institute was entitled to a fair chance in the political process. There was to be no 
government interference with the activities for which the public subsidies were 
granted. The subsidies were admittedly goal-oriented and could only be spent on aca-
demic research and educational work, but the political institutes enjoyed a large degree 
of freedom to organise their activities. Suspension and termination of the subsidies 
was only possible in clear-cut cases of actions which threatened the foundations of a 
democracy under the rule of law. In addition to this, Parliament took the stance that 
the subsidies could be cancelled only after a court ruling.  
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 Strangely enough, this principled approach was only prevalent in the case of subsi-
dising the research and educational institutes of the political parties. Political youth or-
ganisations were subject to a conspicuously large degree of government supervision 
and interference. Apparently, these organisations were seen more as youth organisa-
tions than as political organisations. 
 
Chapter III describes the transition from indirect to direct public subsidies for political 
parties. First, attention is given to the report of the Van den Berg Commission, an ad-
visory commission which was established in 1990 to advise the Minister of Home Af-
fairs about the question whether or not new forms of government support for political 
parties were desirable. The Commission’s report led to two cabinet responses, and in 
1996, the government of that time decided to dismantle the system of indirect public 
subsidies and make a principled choice for direct party subsidies. A bill for a party sub-
sidising act was introduced in Parliament in 1997 and on 1 July 1999, the Political Par-
ties Public Subsidies Act (Wet subsidiëring politieke partijen) came into force. A large 
part of Chapter III is dedicated to a description and an analysis of this Act and the legis-
lative process that preceded it. The reasons for and possible objections to subsidising 
political parties are discussed, as are topics such as the transition from indirect to direct 
public subsidies, legal safeguards against government interference with party activities, 
the size of the subsidy budget, the place and legal definition of political parties in the 
Political Parties Public Subsidies Act, the system for distributing the subsidies among 
the eligible parties, the ‘tagging’ of parts of the subsidies for political research institutes 
and youth organisations, the question of subsidising and discrimination and certain 
procedural aspect of the Act. 
 The description and analysis are followed by a treatment of two amendments to 
the Political Parties Public Subsidies Act which were passed in 2002 and 2005. The 
first amendment brought about a significant raise of the available budget for party 
subsidies. The second increased that budget again, and also enlarged the number of ac-
tivities for which the subsidies could be used and changed the Act’s distribution key. 
Originally, the Act enumerated only a limited number of activities (parties were enti-
tled to receive a so-called ‘broad goal-oriented grant’) and had a distribution key based 
only on the number of seats a political party occupied in (the Second Chamber of) Par-
liament. The reforms of 2005, however, have de facto converted the goal-oriented 
grant into a lump sum subsidy, since the subsidies can now be used for practically all 
party activities, including electoral campaigns and recruiting new party members. The 
key for distributing the subsidies among the parties is now partly based on seats in Par-
liament, and partly on the number of party members. 
 
Apart from a discussion of the Political Parties Public Subsidies Act, Chapter III also 
contains a thorough analysis of this Act in light of the independence principle and the 
equal opportunities principle. Although the Political Parties Public Subsidies Act cer-
tainly respects these principles in many of its provisions, it is also necessary and inevi-
table to make a few critical remarks. For instance, it is quite remarkable how fast and 
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easily the budget for public subsidies has been raised in 2002 and 2005. Between 1999 
and 2005, the budget has grown from 4,5 million euros to 15 million euros. Neither of 
these changes to the budget seem to have been based on a thorough analysis of the par-
ties’ financial situations. In this thesis, it is argued that accumulating more information 
about party income, expenses, desired expenses and capital, and basing future in-
creases of the subsidy budget on a profound analysis of this information, are both ne-
cessities. Furthermore, in light of the financial side of the independence principle, a 
provision should be introduced stipulating that the public subsidies granted by the 
Minister of Home Affairs can never exceed 50% of a political party’s total income. The 
subsidy budget should only be enlarged after the government has received advice on 
the necessity of such a raise by an independent body such as the Electoral Board (Kies-
raad). This advice will naturally have to be made public, so that it can be the subject of a 
public debate. 
 Chapter III continues by criticising the provision in the Political Parties Public Sub-
sidies Act that deals with a political party losing its entitlement to subsidies (article 16 
Wspp). This provision stipulates that when a party has been convicted in court to pay 
an unconditional fine for having committed a discrimination offence as mentioned in 
the Criminal Code, that party will lose its right to public subsidies on the day the 
court’s judgment becomes final. In some cases, this provision may have results which 
are disproportionate in light of freedom of speech, freedom of association and the 
principle of equal treatment of all political parties. On the other hand, the provision 
may be insufficient in other cases. It would be wise for the legislator to examine 
whether the Political Parties Public Subsidies Act is in accordance with the State’s ob-
ligations flowing from the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion against Women. This is especially relevant in light of the case of the SGP, the or-
thodox protestant party which does not grant the same rights to women as it does to 
men. The judgments of different courts dealing with the SGP case are contradictory 
on essential points and call for a legislative decision, something which has been post-
poned for far too long. 
 What is criticised most in Chapter III is the fact that a political party will only be en-
titled to subsidies if it has organised itself as a full-fledged association (vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid) with at least 1.000 members who pay a certain annual 
membership fee. In light of the independence principle and the equal opportunities 
principle, it is not acceptable, and even disproportionate, to exclude political parties 
which do not meet the aforementioned requirements, but which do hold seats in Par-
liament, from all public subsidies. This is not just fundamentally wrong, it is also in-
consequential, as the Media Act (Mediawet) grants broadcasting time on national tele-
vision – which is also a form of State support for political parties – to every political 
party which has won seats in Parliament, regardless of how many members such a 
party has. The present Public Subsidies Act offers enough possibilities to subsidise po-
litical parties like the Partij voor de Vrijheid (which has nine seats in the Second 
Chamber, but only 1 member) on the one hand, and on the other hand differentiate 
between parties with and parties without members. After all, the present key used for 
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distributing the subsidies is partly based on the number of seats in Parliament, and 
partly on the number of members a party has. It is true that memberless political par-
ties often hold populist views which stir up a lot of controversy, but this cannot in itself 
be ground to exclude them from subsidies. As long as they do not break the law, they 
should be treated on equal footing with other parties, though as mentioned some dif-
ferentiation is possible between parties with and without members. 
 Lastly, it is argued in Chapter III that, in light of the equal opportunities principle, 
new political parties, which are not yet represented in Parliament, should be entitled to 
public subsidies under certain conditions. At the moment, only political parties which 
are already represented in the Second or First Chamber are subsidised by the Minister 
of Home Affairs (article 2 lid 1 Wspp). This would perhaps be justifiable in a system of 
minimal subsidies. After all, if the subsidies are rather modest, then there would not be 
a significant increase in the existing inequality of opportunities between new and set-
tled parties. However, as we have seen, the budget for the Political Parties Public Sub-
sidies Act has grown from 4,5 million euros in 1999 to 15 million euros in 2005. In 
other words: the budget has more than tripled. It doesn’t seem too bold a statement to 
assert that the inequality of opportunities between new and settled parties has grown 
significantly as a result. Furthermore, it can hardly be a coincidence that these past few 
years mostly new political parties have ended up in party financing affairs involving of-
ten dubious donations from the private sector. Both the increased inequality of oppor-
tunities and the flight to the hardly transparent private sector justify and necessitate a 
form of public subsidies for new political parties. 
 
Chapter IV deals with forms of State support for political parties which cannot be 
qualified as “public subsidies”, mainly because the monetary element is either only pre-
sent indirectly or missing altogether. First of all, the granting of broadcasting time on 
national television to political parties is discussed, a form of State support which dates 
back to the 1920s. A rather remarkable discovery in the paragraph dedicated to broad-
casting time concerns the fact that since the 1960s political parties were not only 
granted broadcasting rights, but also public subsidies to cover part of the costs in-
volved in making radio and television programmes. These subsidies were granted to 
the political parties themselves and could be used for making political announcements 
and propaganda. This is remarkable indeed, as direct public subsidies for political par-
ties have always been rejected right up until the coming into force of the Political Par-
ties Public Subsidies Act on 1 July 1999. Furthermore, allowing parties to spend the 
public subsidies on their external communication has even been rejected until the 
summer of 2005, when an amendment to the Political Parties Public Subsidies Act 
made this possible for the first time. The paragraph on broadcasting time further criti-
cises the fact that the broadcasting subsidies for new political parties (i.e. parties which 
have not yet won seats in Parliament) have been abolished as off 1 January 2004. In 
light of the equal opportunities principle, this is highly dubious. New parties are still 
granted free broadcasting time during the electoral period, but clearly this is not 
enough. 
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 The next paragraph of Chapter IV focuses on the fiscal regulations which make 
donations to political parties tax-deductible. Here, the question is raised whether these 
regulations favour certain political parties, namely those with wealthy supporters, 
which would be at odds with the equal opportunities principle. It is not easy to answer 
this question, as the required information about the use that is made of the deduct-
ibility provisions is currently not available. Attention is also paid to an amendment to 
the Income Tax Act 2001 (Wet op de inkomstenbelasting 2001) which has come into 
force on 1 January 2008 and which stipulates that every political party must be desig-
nated by the tax inspector as an organisation serving the common public interest (‘al-
gemeen nut beoogende instelling or ANBI’). Before this change, political parties were 
automatically granted ANBI-status on the basis of a ministerial resolution and later a 
decision of the Director-General of the Tax Department. The new tax regulations (ar-
ticle 6.33 Wet IB 2001) give the tax inspector the – hopefully just theoretical – possibil-
ity to subject political parties to a close scrutiny of their activities and perchance refuse 
them the ANBI-status on political grounds. This is dubious in light of the independ-
ence principle. I have therefore pleaded for either a ministerial instruction or directive 
securing the parties’ status, or an amendment to the Income Tax Act removing the tax 
inspector’s role altogether when political parties are involved. The paragraph about 
tax-deductibility of donations to political parties concludes with a discussion of dona-
tions to parties that are guilty of the criminal offence of discrimination, the relation-
ship between fiscal legislation and article 16 Wspp and the Convention on the Elimi-
nation of All Forms of Discrimination against Women. 
  The remainder of Chapter IV is mainly dedicated to financial support for political 
fractions in representative bodies, chiefly those in the Second Chamber of Parliament 
and in local councils. In this paragraph it is first of all argued that this form of govern-
ment support cannot be equated with subsidies for political parties as – amongst other 
things – its goals are fundamentally different. Furthermore, suggestions are presented 
to ensure that this form of financial support does not degenerate into a veiled form of 
political party subsidising but continues to answer its original purpose, namely the 
support of political fractions, which are the constituent parts of the Second Chamber 
and the local councils. The Chapter ends with a brief discussion of the placement of 
wooden boards by local authorities for putting up electoral posters and public support 
for individual candidates at elections. 
 
Chapter V reviews the private financing of political parties in the Netherlands. The 
chapter’s main focus is on financing by means of membership fees, “party taxes” paid 
by members who hold a public office and donations by party members and others 
(both natural and legal persons). Membership fees are an unproblematic source of in-
come for parties. Party taxes, on the other hand, are in a way problematic. After a brief 
discussion of a few cases in which the Dutch Socialist Party (SP) plays an important 
role, the question is raised whether these obligations for public officials to pay a certain 
share of their salary to their political party is compatible with the oath these officials 
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have taken and with the principle of constitutional independence which protects 
elected representatives.  
 It is concluded that the argument that the obligations to pay party taxes are null and 
void in light of the aforementioned oath is not convincing, particularly not when these 
obligations flow straight from party statutes or regulations, or when the promise to 
pay these taxes is made after the oath has been taken. Lines of reasoning based on the 
principle of constitutional independence, c.q. the so-called “free mandate” are in many 
cases equally unconvincing. In many cases the representatives’ independence is simply 
not at issue. On the other hand, an important conclusion in this paragraph is that the 
construction found with the Socialist Party, in which an elected representative is asked 
to cede his right to a salary to his party, is unconstitutional. “Cession contracts” are null 
and void because, in light of both constitutional and civil law, the nature of the repre-
sentatives’ pecuniary rights makes them non-transferable. Amendments to the law are 
not necessary, as the law currently in force is sufficient to safeguard the independence 
of elected representatives. 
 The largest part of Chapter V is dedicated to an analysis of the regulations concern-
ing donations to and sponsoring of political parties. Dutch legislation contains just one 
provision regarding this subject, namely article 18 Wspp. This article stipulates that 
subsidised political parties are under a legal obligation to disclose in their financial re-
ports the names of donors whose gifts exceed € 4.537,80. This provision is discussed 
and sharply criticised in light of the transparency principle. Although its aim is to pro-
vide transparency of a certain aspect of party financing, it completely fails to achieve 
this goal. The provision does not provide a definition of the term ‘donation’, the scope 
of the article is much too narrow, the obligation to disclose the names of donors does 
not apply to donations from natural persons, there are no (legal) sanctions in case the 
disclosure obligation is violated and legal persons who object to the publication of 
their names can remain anonymous (which is an unacceptable contradiction in a pro-
vision which aims to increase transparency!). Furthermore, the provision only applies 
to subsidised political parties. Thus, regional, local and new nation-wide political par-
ties are not under any legal obligation to provide insight into the identity of their do-
nors. Moreover, it is easy enough for subsidised political parties to get around the rules 
by simply using fundraising foundations to collect donations. These organisations fall 
outside the scope of article 18 Wspp. The amount of € 4.537,80 mentioned in article 
18 is too high and the public availability of the parties’ financial reports is poor, as is 
the reports’ uniformity. The conclusion that the disclosure provision currently in force 
undermines rather than fortifies the transparency principle does not seem far off. If in-
formation about a party’s private finances – mainly about donations to the party – 
reaches the public at all, it is usually much too late to be of any importance to the voters 
when they have to cast their votes in an election. This is largely due to the fact that an 
obligation to immediately disclose the names of (big) donors during the electoral pe-
riod does not exist. 
 After giving a few suggestions on how to improve article 18 Wspp – suggestions 
which will be elaborated upon in Chapter VII – the question is raised whether aug-
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mented obligations to disclose the names of donors are sufficient. Is maximising 
transparency enough, or should the legislator go further and impose bans on dona-
tions from certain donors, or at least introduce donation caps? First of all, it is exam-
ined whether measures like these are legally possible, as they restrict the parties’ free-
dom of action and thus their freedom of association, which is protected by the Consti-
tution and international treaties. The conclusion is that there is certainly room to pro-
hibit gifts from certain donors and to limit the amount of money a political party may 
accept from a donor. Both article 8 of the Dutch Constitution and article 11 of the 
European Convention of Human Rights do not prohibit these measures per se. Fur-
thermore, the advices of the Venice Commission and the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe even suggest or encourage States to introduce them. However, 
this does not mean that the legislator should immediately introduce more restrictions. 
For the moment, I see no reason why augmented disclosure obligations combined 
with effective sanctions would not be sufficient. The subsidiarity principle dictates that 
the less radical solutions are tried first. 
  
Chapter VI is dedicated to the regulations on party financing in the Federal Republic of 
Germany. The chapter starts with a brief discussion of the German constitutional sys-
tem and the position of political parties in German constitutional law, and continues 
with a description and an analysis of the regulations on party financing currently in 
force, their history and the principles on which they are based: Staatsfreiheit, 
Chancengleichheit, Bürgergleichheit and Transparenz. Of major importance in this chap-
ter is the case law of the German Constitutional Court, the Bundesverfassungsgericht, 
which has on many occasions reviewed party financing regulations in light of the 
German Constitution (Grundgesetz), especially article 21 GG. The Court has often 
ruled that amendments to the Parteiengesetz – the Political Parties Act – violated one 
or more of the aforementioned principles, and were therefore unconstitutional.  
 This chapter distinguishes once more between public and private financing of po-
litical parties. Regarding the aspect of public financing, it deals with the State support 
of political parties by means of fiscal legislation which makes donations to parties tax-
deductible (introduced in the 1950s), and with the system of direct public subsidies for 
parties for which the foundations were laid in 1959. In the 1960s, Germany had a sys-
tem of lump sum public financing: parties could spend the subsidies on activities of 
their own choice. As a result of a judgment by the Bundesverfassungsgericht in 1966, 
this system had to by transformed into a system of Wahlkampfkostenerstattung, or re-
imbursement of the costs of electoral campaigns. However, in 1992 the same Bundes-
verfassungsgericht altered its case law and allowed a system of Allgemeinfinanzierung 
again. Lump sum subsidies are once again legal, but the Court has stressed that this 
Allgemeinfinanzierung has to be a Teilfinanzierung: the principle of Staatsfreiheit de-
mands that the public subsidies are restricted by certain absolute and relative limits 
(absolute and relative Obergrenze). Furthermore, every increase of the subsidy budget 
has to be in accordance with the principles of proportionality and subsidiarity. 
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 Chapter VI also discusses the importance of the principle of Chancengleichheit, the 
German equivalent to the equal opportunities principle. This principle plays a pivotal 
role when the question is at stake which political parties are eligible for public subsi-
dies. The Bundesverfassungsgericht especially watches over the interests of new po-
litical parties: when it comes down to the question of which parties are entitled to sub-
sidies, very weighty reasons will have to be put forward to justify distinctions between 
new and settled parties. As a consequence, political parties do not have to win seats in 
the Bundestag – the German Parliament – to become entitled to subsidies. Winning 
0,5% of the Zweitstimmen (secondary votes) is sufficient. The principle of Chancen-
gleichheit is also important for the question regarding the amount of subsidy a political 
party can claim. Here it seems to be a little less strict, and take the form of a principle of 
proportionate equality, which allows a greater range of distinction between political 
parties.  
 Furthermore, the legislator is, within certain limits, allowed to differentiate be-
tween political parties on the Union and State level on the one side – only these are po-
litical parties under the Parteiengesetz – and local parties on the other. The importance 
of the principle of Chancengleichheit for the position of local parties is also discussed, as 
is the issue of the treatment of radical parties. Related to the principle of 
Chancengleichheit is that of Bürgergleichheit, also called the principle of gleiche Teilhabe 
der Bürger an der politischen Willensbildung. This principle is concerned with equal pos-
sibilities for political participation for all citizens. It plays a key role in the issue of tax-
deductibility of donations to parties. The Bundesverfassungsgericht considers donat-
ing money to a political party an act of participation in the process of forming the po-
litical will of the people, and has on several occasions ruled that fiscal legislation vio-
lated the Bürgergleichheit principle because it conspicuously favoured citizens with 
higher incomes. It should be noted that neither the Chancengleichheit principle nor the 
principle of gleiche Teilhabe der Bürger an der politischen Willensbildung includes an obli-
gation for the State to actively take measures to ensure equality of opportunities be-
tween political parties or equality of participation possibilities for citizens. The princi-
ples do prohibit the State to make the existing inequalities larger by adopting legislation 
which clearly favours certain parties or citizens. 
 The last principle that is discussed is the Transparenz principle, a principle which 
strives to create transparency of party finances. It plays an important role in the con-
text of private financing of political parties. From this principle flows an obligation for 
political parties to render a public account of their income, expenditure and party capi-
tal. Parties are obliged to annually hand in financial reports, the so-called Rechen-
schaftsberichte, with the president of the Bundestag. The Parteiengesetz stipulates in 
great detail which financial categories have to be included in these reports. Donations 
to political parties are allowed, and the Parteiengesetz imposes no caps on donations. 
It does, however, contain obligations to disclose the names of certain donors, a num-
ber of Spendenannahmeverbote (impermissible donations), a range of financial sanc-
tions and even penal provisions. The collection of rules in the Parteiengesetz regarding 
private financing of political parties is largely the result of a series of party financing 
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scandals in the Federal Republic, such as the Flick affair and the CDU donations affair, 
in which former Chancellor Helmut Kohl played a major role. These affairs are dis-
cussed extensively, as are the amendments to the Parteiengesetz which were brought 
about by the affairs.  
 
In Chapter VII, the final conclusions of this study are drawn. This chapter also contains 
the comparison between Dutch and German law and it includes small segments of 
eclectic comparisons with French, British, Swiss, Belgian, Italian and Swedish law. On 
the basis of the final conclusions and comparisons, a series of recommendations to the 
legislator are formulated. These are recapitulated under the relevant paragraphs of this 
chapter. 
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Friderichs, H.   VI.5.3.3; VI.5.3.4 
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Fundraising stichting  V.4.2; V.4.7-V.4.9; V.4.11-V.4.13; V.6; 
 VII.15 
Gaay Fortman, W.F. de  II.4.1; II.4.2; II.9 
Geertsema, W.J.   II.3.2; II.3.3; II.3.5; II.3.6 
Gelijke kansen (beginsel van)  I.2-I.4; II.2.2; II.3.3; II.3.6; II.10; III.2.4; 

III.2.6; III.2.7; III.2.11; III.2.13; III.4.12; 
III.6.3; III.7.5; III.7.6; III.8; IV.2.1; IV.2.11; 
IV.2.13; IV.2.14; IV.3.2; IV.3.3; IV.5; IV.6; 
V.1; V.4.3; V.4.4; V.4.13; V.6; VI.1; VII.1-
VII.3; VII.6-VII.10; VII.17 

Giften  I.1-I.3; III.4.2; III.4.5; III.5.2; III.6.2; III.7.1; 
III.7.2; IV.3.1-IV.3.3; V.1; V.4.1-V.4.13 
(passim); V.6; VI.5 (passim); VII.11-VII.17 
(passim) 

- affaires met   V.4.2; VI.5.3.1-VI.5.3.3; VI.5.3.6; VI.6 
- definitie   V.4.8; V.4.13; V.6; VI.5.3.7; VII.11 
- giftenmaximum  V.4.3; V.4.9-V.4.13; V.6; VI.5.3.7; VI.6; 

VII.17 
- giftenverbod  V.4.3; V.4.9-V.4.11; V.4.13; VI.5.3.4; 

VI.5.3.5; VI.5.3.7; VI.6; VII.15; VII.17 
- in natura   V.4.7; V.4.8 
- openbaarmaking van  III.4.1; IV.3.3; V.4.3-V.4.13; V.6; VI.5.3.2; 

VI.5.3.4; VI.5.3.7; VI.6; VII.11-VII.17 
- van rechtspersonen  IV.3.3; V.4.4; V.4.7; V.4.8; V.4.11; V.6; 

VI.5.3.2; VI.5.3.4; VI.5.3.7; VI.6; VII.10-
VII.12 

Gleiche Teilhabe and der politischen  
Willensbildung  
  (zie Bürgergleichheit) 
Goudsmit, A.M.   II.3.3 
Gründungsfreiheit  VI.3.2; VI.4.2.2 
 
Harrewijn, A.B.   III.4.2; III.4.8 
Hermans, L.M.L.H.A  II.6.1 
Hindenburg, P. von  VI.4.1.1 
Hitler, A.  VI.2.1; VI.3.1; VI.4.1.1; VI.4.1.2; VI.5.3.1; 

VI.5.3.3 
Hoekema, J. Th.   III.4.6; III.4.8 
Hoeven, M.J.A. van der  III.4.9; IV.4.4 
Hoofdstadaffaire   VI.5.3.1 
Horst, G. ter   V.3.2; V.3.6 
HS 30-schandaal   VI.5.3.1 
Hulst, J.W. van   IV.3.2 
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IVUR  II.6.6; II.10; III.2.12; III.4.10; III.4.12; 
IV.2.14; IV.3.3; VII.6 

Janmaat, J.G.H.  II.6.6; III.4.10 
Jongeling, P. II.3.3 
 
Kamp, H.G.J.   III.4.8 
Kamp, M.M.H.  II.6.3; II.8.4 
Kant, A.C.   III.4.5; III.4.8; III.5.1; V.4.7; V.4.10 
Kanther, M.   VI.5.3.6 
Kappeyne van de Coppello, A.  II.4.1 
Kiep, W.L.   VI.5.3.4; VI.5.3.6 
Kiesdrempel  III.2.6; IV.2.11; VI.2.3; VI.3.1; VI.4.3.2; 

VI.6; VII.7; VII.17 
Koch, R.   VI.5.3.6 
Kohl, H.   I.4; V.4.2; VI.5.3.3, VI.5.3.4; VI.5.3.6 
Kölner Spendenaffäre (Müllaffäre)  VI.5.3.6 
Koning, J. de   II.9 
Kox, M.J.M.   V.3.2 
Kraaijeveld-Wouters, J.G.  II.8.3 
Kwaadsteniet, W. de  II.2.2; II.3.3; II.4.1; II.5.1  
 
Laban, C.   II.3.3 
Lambsdorff, O.F.W. Graf  VI.5.3.3; VI.5.3.4 
Lazrak, A.   V.3.2; V.3.4 
Ledentallen  I.1; II.2.1; II.2.2; II.3.3; II.8.1; II.8.3; II.8.4; 

II.10; III.1; III.2.2; III.2.7; III.2.8; III.3.2; 
III.4.2; III.4.8; III.4.11; III.4.12; III.5.1-
III.5.3; III.6.2; III.6.3; III.6.5; III.7.4; III.7.6; 
III.8; V.2; V.6; VI.3.1; VII.5; VII.8 

Lenz, O.   VI.5.3.1  
Lintjesaffaire   V.4.2 
Lockheed-affaire   VI.5.3.1 
Louw, A.A. van der  II.4.1 
Lubbers, R.F.M.   II.5.1 
 
Maas, E.A.M.   V.4.2; V.4.8 
Matching funds  II.3.6; II.3.8; II.4.2; II.5.2; II.6.4; II.7.1; 

III.2.10; III.3.2; III.4.8 
Matra-programma  II.9; III.4.7;  
Meijer, W.   II.4.1; II.8.1 
Meineed   V.3.4; V.3.5 
Merkel, A.D.   VI.5.3.6 
MSD-affaire   V.4.2 

602



PERSONEN- EN ZAKENREGISTER 

Natuurlijke verbintenis  V.3.7; V.3.8 
Nau, A.   VI.5.3.2; VI.5.3.6 
Noordbrabantse Christelijke  V.4.2 
  Boerenbond  
Normenkontrolle 
- abstrakte   VI.2.2; VI.4.2.2; VI.4.3.2 
- konkrete   VI.2.2 
Notitie herijking Wspp  III.5.2; III.5.3; III.6.1-III.6.5; III.7.1; 

IV.2.13; V.4.10-V.4.12; VII.17 
Nieuwenhoven, J. van  II.6.7 
 
Onafhankelijke advisering  III.7.6; VI.4.8.5; VI.6; VII.4 
Onafhankelijke toezichthouder  V.4.11; V.4.12; VII.13; VII.15; VII.16 
Onafhankelijkheid, constitutionele  V.3.1; V.3.6; V.3.8; V.6; VI.5.2; VII.11 
Onafhankelijkheidsbeginsel  I.2; II.2.2; II.6.6; II.10; III.2.4; III.2.5; 

III.2.11; III.2.13; III.4.2; III.4.12; III.5.3; 
III.7.6; III.8; IV.2.1; IV.2.14; IV.3.2; IV.3.3; 
IV.5; IV.6; VI.1; VII.1-VII.4; VII.6; VII.8 

Oppositionszuschlag  VI.4.10.1; VI.4.10.2 
Organisatiegraad   I.1; II.2.1; VI.3.1 
Organklage  VI.2.2; VI.3.2; VI.4.4.2; VI.4.6.3; VI.4.6.4; 

VI.4.8.2; VI.5.3.6 
 
Parteisteuer (zie Afdracht) 
Participatiegraad   I.1 
Partijbelasting (zie Afdracht) 
Patijn, S.   II.5.1 
Peper, A.   III.4.3; III.4.8; III.5.1 
Perquin, W.   II.2.2; II.3.3 
Pferdmenges, R.   VI.5.3.1; VI.5.3.3 
Pierson, N.G.   V.4.2; VII.7 
PING   II.8.4; II.8.5 
Plakbord   II.2.2; IV.5; IV.6 
Ploeg, F. van der   IV.2.13 
Politieke jongerenorganisatie  II.6.3; II.8.1-II.8.6 (passim); III.2.9; III.3.2; 

III.4.8; III.4.9; III.4.12; III.5.2; III.8; V.4.8; 
VII.7 

Politieke partij 
- lokale/regionale  III.2.6; III.4.6; III.5.2; III.6.3; III.6.5; III.7.5; 

IV.4.4; IV.4.5; V.4.5; V.4.6; V.4.8; V.4.13; 
V.6; VI.3.3; VI.4.8.2; VI.6; VII.9; VII.14 
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(Politieke partij) 
- nieuwe  III.2.13; III.4.12; III.5.2; III.6.3; III.6.5; 

III.8; IV.2.13; IV.2.14; IV.6; V.4.2; V.4.8; 
V.4.12; V.4.13; V.6; VI.4.3.2; VII.2; VII.7; 
VII.14 

- ontbinding van/verbod van  II.6.6; II.10; III.4.12; VI.3.2; VI.4.8.2; VII.6 
- rol/taak/functies  I.1; II.2.2; II.4.1; III.2.2; III.2.3; III.2.13; 

III.3.2; III.4.2; III.4.12; III.5.3; III.6.1; 
III.7.2; III.7.6; III.8; IV.3.2; VI.3.2;  VI.3.3; 
VII.8 

- wettelijke definitie van  II.6.3; III.4.6; III.4.12; V.4.8; VI.3.3; 
VI.4.8.2; VII.8 

Politiek-wetenschappelijk instituut  II.3.1-II.3.8; II.5.1-II.5.3; II.6.1-II.6.10; 
II.7.1-II.7.3; III.2.9; III.3.2; III.4.8; III.4.9; 
III.4.12; III.5.2; III.7.1; III.8; V.4.7; V.4.8; 
VII.7 

Privacy  I.3; III.4.8; V.4.3; V.4.4; V.4.7; V.4.8; 
V.4.11; V.4.13; VII.12 

Programmfreiheit  VI.3.2; 
 
Rathauspartei   VI.3.3; VI.4.8.2; VI.6 
Rechenschaftsbericht  VI.4.8.5; VI.5.3.2; VI.5.3.4; VI.5.3.6-

VI.5.3.8; VI.6; VII.11; VII.14 
Rechenschaftspflicht  VI.5.3.1; VI.5.3.2; VI.5.3.4; VI.5.3.8; VI.6; 

VII.14 
Rehwinkel, J.P.  III.4.5; III.4.6; III.5.1-III.5.3; V.4.9- V.4.11 
Remkes, J.W.  III.4.12; III.6.5; III.7.1; III.7.2; III.7.5; 

III.7.6; V.3.2; V.4.12; VII.9 
Rietkerk, J.G.   II.5.1; II.5.2; VII.3 
Rood, M.G.   II.3.7; II.4.3; II.5.1 
Rüther, N.   VI.5.3.6 
 
Sancties  II.6.6; II.7.2; II.10; III.2.12; III.3.2; III.4.10; 

III.4.12; IV.4.5; V.4.5- V.4.9; V.4.11-
V.4.13; V.6; VI.5.3.2; VI.5.3.4; VI.5.3.7; 
VI.5.3.8; VII.13 

Sanden, P.J.A. van der  II.5.1 
Sayn-Wittgenstein, C.J.L.O. Prinz zu  VI.5.3.6 
Schäffer, F.   VI.5.3.1 
Schäuble, W.   VI.5.3.6 
Scheltema-de Nie, O.  IV.4.4 
Schotanus à Steringa Idzerda, H.H.  IV.2.2 
Schuurman, W.B.  III.4.10 
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Schutte, G.J.   II.6.1; II.6.6 
SGP-zaak   III.4.12; III.8; IV.2.14; IV.3.3; VII.2; VII.4 
SPD-Spendenaffäre  VI.5.3.6 
Sponsoring  I.1; I.3; III.4.2; III.4.5; III.5.1; III.5.2; III.6.2; 

III.7.2; V.4.2; V.4.7- V.4.11; V.6; VII.4 
Staal, B.   V.3.2; VII.11 
Staatsbürgerliche Vereinigung 1954  VI.4.6; VI.5.3.2; VI.5.3.6; VII.15 
Staatsfreiheit  I.2; I.4; VI.1; VI.4.3.2; VI.4.4.1; VI.4.5; 

VI.4.6.4; VI.4.7; VI.4.8.3; VI.6; VII.1-VII.4; 
VII.6 

Stiftung   VI.4.8.3; VI.4.9; VI.5.3.2-VI.5.3.4; VI.6 
Strauß, F.J.   VI.5.3.1 
Stresemann, G.   VI.4.1.1 
Subsidiëring van politieke partijen 
- basisbedrag  II.3.7; II.4.2; II.6.7; II.7.1; II.10; III.2.7; 

III.2.9; III.4.8; III.4.11; III.8; VI.4.6.5; 
VI.4.7.1; VI.4.8.1; VII.7; VII.8 

- begrensde  II.3.6; II.4.2; II.5.2; II.6.4; II.7.1; II.8.2; 
III.2.8; III.2.10; III.2.13; III.3.2; III.4.5; 
VI.4.6.2; VI.4.6.4; VI.4.6.5; VI.4.7.1; 
VI.4.8.3; VI.6; VII.2; VII.4; VII.17 

- bezwaren tegen  II.2.2; II.3.3; II.4.1; II.5.2; II.6.2; II.9; II.10; 
III.4.2; III.4.3; III.4.12; III.5.3; VII.3 

- effecten van   II.3.3; VII.4 
- gronden voor  II.2.2; II.3.3; II.4.1; II.5.2; II.6.1; II.6.4; 

II.6.8; II.8.1; II.10; III.3.2; III.4.2; III.4.12; 
III.5.3; III.8; VI.4.4.1; VII.3 

- indirecte  II.1-II.10 (passim); III.2.9; III.3.2; III.4.3; 
IV.2.7; VI.4.9.2; VI.4.10.3 ; VI.5.2; 

- instituten voor politieke vorming  II.4.1-II.4.4; II.5.1-II.5.3; II.6.1-II.6.10; 
   en scholing II.7.1-II.7.3; II.8.6; II.9; II.10; III.2.9;  VII.3 
- kasstelsel   III.4.7; III.4.11; III.5.2;  
- lokale/regionale partijen  III.2.6; III.4.6; III.5.2; III.6.3; III.6.5;  III.7.5; 

III.7.6; IV.4.4; IV.4.5; 
- nieuwe politieke partijen  III.2.13; III.4.12; III.5.2; III.6.3; III.6.5; 

III.8; IV.2.13; IV.2.14; IV.6; V.4.12; 
VI.4.3.2; VII.2; VII.7 

- oormerking  III.3.2; III.4.4; III.4.9; III.4.12; III.5.2; 
III.7.3; III.8 

- opschorting van  
  (zie vervallen van recht op) 
- politieke jongerenorganisaties  II.6.3; II.8.1-II.8.6; II.10; III.2.9; III.3.2; 

VII.3 
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(Subsidiëring van politieke partijen) 
- politieke vrouwenorganisaties  II.9 
- politiek-wetenschappelijke instituten  II.3.1-II.3.8; II.5.1-II.5.3; II.6.1-II.6.10; 

II.7.1-II.7.3; II.10; III.2.9; III.3.2; VII.3 
- rechtstreekse  II.4.2; II.5.2; II.6.2; III.6.8; III.1-III.8 (pas-

sim); IV.2.7; IV.6; V.4.9; VI.4.3-VI.4.8 
(passim); VII.3 

- reservevorming   II.6.5; II.8.4; III.4.7; III.7.6; 
- subsidiabele activiteiten  II.2.2; II.3.8; II.4.2; II.6.3; II.7.2; II.8.5; 

II.10; III.1; III.2.5; III.2.9; III.2.13; III.3.2; 
III.4.3; III.4.4; III.4.7; III.4.9; III.4.12; 
III.5.2; III.6.3; III.6.5; III.7.3; III.7.6; III.8; 
IV.2.13; IV.6; VII.3; VII.7 

- subsidiabele partijen  III.2.6; III.4.6; III.4.12; III.8; VI.4.8.2 
- verdeelsleutel  II.2.2; II.3.3; II.3.6; II.3.7; II.4.2; II.6.7; 

II.8.2; II.8.3; II.8.4; II.10; III.1; III.2.7; 
III.2.9; III.3.2; III.4.8; III.6.3; III.6.5; III.7.4; 
III.7.6; III.8; V.2; V.6; VI.4.7.1; VI.4.8.1; 
VII.5; VII.7; VII.8 

- verhoging van  III.1; III.2.5; III.3.2; III.4.2; III.4.5; III.5.1-
III.5.3; III.7.2; III.7.6; III.8; IV.2.14; V.2; 
VI.4.3.1; VI.4.5; VI.4.6.1; VI.4.6.2; VI.6; 
VII.3; VII.4 

- verplichting tot  II.10; III.4.12; III.8; VI.4.2.2; VI.4.3.2; 
VI.4.5; VI.4.6.4; VI.5.3.8; VI.6 

- vervallen van recht op II.6.6; II.10; III.2.12; III.3.2; III.4.10; 
III.4.12; III.8; IV.2.12; VII.6 

- voorschotten  II.3.6; II.4.2; III.4.11; VI.4.4.1; VI.4.4.2; 
VI.4.6.2; VI.4.8.5; VI.6 

- wettelijke grondslag voor II.3.5; II.5.1-II.5.3; III.3.2; III.4.1; VI.4.3.1 
 
Teilallgemeinfinanzierung  VI.4.7; VI.4.8; VI.6; VII.2; VII.3 
Terugwerkende kracht  II.3.6; II.4.2; II.10; III.7.1; IV.2.13 
Thiel, F.J.F.M. van  IV.4.2  
Thierse, W.   VI.5.3.6; VI.5.3.8 
Thijn, E. van   V.4.5 
Thunessen, Chr.   V.4.2; V.4.8 
Tijdelijke regeling subsidiëring zendtijd   IV.2.13 
politieke partijen  
Transparantiebeginsel  I.2; III.4.12; V.1; V.4.8; V.4.10; V.4.11; 

V.4.13; V.6; VI.1; VII.1; VII.2; VII.11-
VII.13; VII.16 
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Transparenz          I.2; I.4; VI.1; VI.5.3 (passim); VI.6;        

         VII.1;    VII.2 
Trienekens, H. VI.5.3.6 
 

Uyl, J.M. den II.4.1  
 
Veerman, A. II.3.3 
Velzen, W.G. van  III.2.1 

Verdonk, M.C.F.   III.4.11; III.4.12; V.4.2; V.4.8; VII.2;  
  VII.3; VII.8; VII.14 
Vereniging van Plaatselijke Politieke   III.7.5 

Groeperingen  
Verfassungsbeschwerde  VI.2.2; VI.4.2.2; VI.4.6.3; VI.4.6.4;  
  VI.4.8.2 
Verkiezingscampagne  I.1; II.2.2; III.2.3; III.2.5; III.2.13; III.3.2;  

  III.4.7; III.4.12; III.6.3;III.6.5; III.7.3;  
  III.7.6; III.8; IV.2.4; IV.2.7; IV.2.13; 

 IV.4.1; IV.5; IV.6; V.4.11; VI.4.4.2;  
  VI.4.10.3; VI.6; VII.3; VII.7; VII.11 

Verzuiling  I.1; II.2.1; III.3.2; IV.2.9; V.4.2 
Vonhoff, H.J.L.  II.8.1 
Voogd, J.J.   II.8.1 

Vries, K.G. de   III.5.1; III.5.3; IV.2.13; V.4.9; V.4.10 
Vrijheid van godsdienst  III.4.12; VII.6 
Vrijheid van meningsuiting  I.3; II.6.1; II.6.8; II.10; III.4.2; III.4.10;  
  III.4.12; III.8;V.2.14; VII.3; VII.6 

Vrijheid van vereniging   I.3; II.6.1; II.6.8; II.10; III.4.12; III.8;  
  IV.2.14; V.3.8; V.4.3;  
  V.4.9; V.4.11; V.4.13; V.6; VII.3; VII.6;  

  VII.17 
Vrij mandaat  
(zie Onafhankelijkheid, constitutionele) 
Vrolijk, M.   II.8.1 

Vrouwenverdrag  III.4.10; III.4.12; III.8; IV.2.14; IV.3.3;  
  IV.6; VII.2; VII.6 
 
Wahlkampfkostenerstattung  VI.2.2; VI.4.1.1; VI.4.3.2; VI.4.4; VI.4.5;  

  VI.4.6.1; VI.4.6.2; VI.4.6.4; VI.4.6.5;  
  VI.4.7.1; VI.4.8; VI.5.3.2; VI.5.3.4; VI.6 
Weimar Republiek  VI.2.1; VI.2.2; VI.3.1; VI.3.2; VI.4.1.1;  

  VI.5.3.1 
Weizsäcker, R. von  VI.4.8 
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Wet op de politieke partijen  I.1; II.5.2; II.5.3; III.3.2; III.4.12; III.5.2;  

  VII.6 
Wetsvoorstel openbaarheid giften aan   V.4.5 
 politieke partijen  

Wetsvoorstel subsidiëring   II.6.1-II.6.8; II.10; III.2.6; III.2.12; 
 politieke instituten   III.3.2; III.4.12; VII.6 
Weyrauch, H.   VI.5.3.6 
Wiebenga, J.G.C.  II.5.1; II.5.2; II.6.5 

Wiegel, H.   II.4.1 
Wilde, J.A. de   IV.2.4 
Wilders, G.   III.4.10; III.4.11; III.4.12; V.4.2 

 
Zendtijd voor politieke partijen  II.2.2; III.4.12; III.6.5; III.7.2; IV.2.1- 
  IV.2.14 (passim); IV.6; VII.7 
Zuiveringseed  V.3.1; V.3.4; V.3.5; V.3.8; V.6 

Zweitstimme   VI.2.3; VI.3.1; VI.4.4.1; VI.4.4.2;  
  VI.4.8.1; 
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