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CONTROLE OP DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING 
VAN DE POLITIEKE PARTIJEN 

 
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding 

van de politieke partijen (artikel 1, 4°)
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Artikel 1 

 
Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 
 
(1° en 3°bis: niet opgenomen); 
 
4° Controlecommissie: een commissie samengesteld uit zeventien leden van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en vier experten, van wie twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen, 
die worden voorgedragen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Commissie wordt 
voorgezeten door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Met uitzondering van 
de voorzitter hebben de leden en de experten stemrecht. Na elke algehele vernieuwing van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers benoemt de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn 
vertegenwoordigers en de experten in de Controlecommissie. Na hun benoeming wordt de 
commissie geïnstalleerd. Hiervan wordt melding gemaakt in een proces-verbaal, dat wordt 
ondertekend door de voorzitter die zijn assemblee daarvan in kennis stelt. De commissie oefent de 
haar bij de wet opgedragen bevoegdheden uit vanaf de dag van haar installatie. 

 
De Controlecommissie bepaalt in haar statuten de nadere regelen inzake haar samenstelling, 
werkwijze en wijze van besluitvorming, onverminderd de bij wet voorgeschreven 
meerderheidsvereisten, en stelt voor de uitoefening van de haar bij wet opgedragen taken een 
reglement van orde op, die beide in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. 

 
De Controlecommissie is verplicht om zich, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, te 
laten adviseren door het Rekenhof voor de controle zowel van de verkiezingsuitgaven van de 
politieke partijen en de individuele kandidaten als van de financiële verslagen van de politieke 
partijen en hun componenten. Indien de commissie dit opportuun acht, kan zij voor de uitoefening 
van haar overige wettelijke bevoegdheden eveneens het advies van het Rekenhof inwinnen. 

 
De voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen 
worden gestuit tijdens de ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De nieuwe 
termijnen beginnen te lopen vanaf de installatie van de commissie. 

 
Met uitzondering van de in artikel 4bis, § 2, derde lid, bepaalde termijn, worden de voor de 
uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen geschorst tijdens 
het in de artikelen 11bis en 24, tweede lid, bedoelde onderzoek door het Rekenhof en tijdens de 
recesperiodes bepaald met toepassing van artikel 10, § 1, 3°, van de wet van 6 april 1995 
houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet 
en tot wijziging van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

 
(5°: niet opgenomen). 
 

                                                 
1 Belgisch Staatsblad van 20 juli 1989. 


