
VERSIE : 06 juli 2018 

 

MODEL VAN GEMEENSCHAPPELIJK FORMULIER BETREFFENDE 

DE AANGIFTE VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN VOOR DE 

POLITIEKE PARTIJEN DIE OPKOMEN IN MEER DAN EEN GEWEST 

BIJ DE LOKALE VERKIEZINGEN OP 14 OKTOBER 2018 EN/OF DIE 

IN EEN GEWEST OPKOMEN VOOR ZOWEL DE GEMEENTERAADS- 

EN/OF DISTRICTSRAADSVERKIEZINGEN ALS VOOR DE 

RECHTSTREEKSE VERKIEZING VAN DE RADEN VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 14 OKTOBER 2018  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Gelet op het protocolakkoord van 29 mei 2018 tussen de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige 

Gemeenschap betreffende de toepassing van de regelingen inzake de controle 

van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing  van de provincie, gemeente- en 

districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor 

maatschappelijk welzijn op 14 oktober 2018. 

 

 

 

Dit protocolakkoord stelt onder meer dat : 

 

 

Een politieke partij die in meer dan één Gewest deelneemt aan de lokale 

verkiezingen en/of in één Gewest deelneemt aan zowel de gemeenteraads- 

en/of districtsraadsverkiezingen als  aan de rechtstreekste verkiezing van de 

raden voor maatschappelijk welzijn, mag de maximumbedragen die conform 

de respectieve regelingen in de desbetreffende Gewesten van toepassing zijn 

niet cumuleren. Dat houdt in dat de Vlaamse politieke partijen die minder 

dan vijftig lijsten voordragen onder een in het Vlaamse Gewest en in het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest beschermd letterwoord, het in het 

voormelde Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 van het 

Vlaamse Gewest bepaalde bedrag mogen uitgeven, zonder dat ze in het 

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest evenwel meer mogen uitgeven dan het 

bedrag dat is bepaald bij de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en 

de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de 

provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de 

rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. 

 

 

 

 

Dit gemeenschappelijk formulier is  uitsluitend bestemd voor de politieke 

partijen, die een beschermd letterwoord met gemeenschappelijk volgnummer 

hebben bekomen en die opkomen in meer dan één Gewest. 

 

 

 

*  * 

*  *  * 
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I. Model van aangifte van de door de politieke partijen gedane 

verkiezingsuitgaven met het oog op de vernieuwing van de provincieraden, 

de gemeenteraden en de districtsraden, alsook van de rechtstreekse verkiezing 

van de raden voor maatschappelijk welzijn (binnen dertig dagen na de 

verkiezingen, samen met de aangifte betreffende de herkomst van de 

geldmiddelen in verband met deze uitgaven, te bezorgen aan de voorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg in wiens rechtsgebied de nationale zetel van 

de partij is gevestigd). 

--------------------------- 

 
(U dient de stavingsstukken betreffende uw verkiezingsuitgaven (zoals facturen enzovoort) 

en de herkomst van de geldmiddelen die u daaraan heeft besteed, gedurende twee jaar na 

de verkiezingen te bewaren.) 

 

Datum van de verkiezingen : ……………………………………………………. 

Naam, beschermd letterwoord met gemeenschappelijk volgnummer van de 

politieke partij (vermeld de verschillende volgnummers volgens het gewest): 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Adres van de nationale zetel van de politieke partij : …………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Aantal voorgedragen lijsten met het gemeenschappelijk nummer en beschermd 

letterwoord 

in het Vlaams Gewest : ……………………………………………… 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : ………….. 

in het Waals Gewest : ……………… 

en in de Duitstalige Gemeenschap 

 

Het toegelaten maximumbedrag  

in het Vlaams Gewest :  

…………………….……………………………………………………………… 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  

……………………………………………………………………………………. 

in het Waals Gewest :  

………………………............................................................................................. 

in de Duitstalige Gemeenschap :  

………………………............................................................................................. 

 

(de bedragen in euro in cijfers en letters vermelden) 

 

 

De ondergetekende(n), behoorlijk gemachtigd door de hierboven genoemde 

politieke partij, doet (doen) aangifte van de hierna gedane verkiezingsuitgaven 

bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de provincieraden, de 

gemeenteraden en de districtsraden en bij de rechtstreekse verkiezing van de 

raden voor maatschappelijk welzijn : 
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Rubriek 1. Voor alle verkiezingen gedane verkiezingsuitgaven.
1
 

 

                a) 

 

                b) 

 

                c) 

 

                d) 

 

Rubriek 2. Uitsluitend voor de provincieraadsverkiezingen gedane 

               verkiezingsuitgaven
1
. 

 

               a) 

 

               b) 

 

               c) 

 

               d) 

 

 

Rubriek 3a. Uitsluitend voor de gemeenteraadsverkiezingen en/of de 

districtsraadsverkiezingen
1
. 

 

                 a) 

 

                 b) 

 

                 c) 

 

                 d) 

 

 

Rubriek 3b. Uitsluitend voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor 

maatschappelijk welzijn gedane verkiezingsuitgaven. 

 

                 a) 

 

                 b) 

 

                 c) 

 

                 d) 

 

 

Rubriek 4. Ten voordele van een of meerdere bepaalde kandidaten gedane 

verkiezingsuitgaven
1
. 

                                                 
1
 Het bedrag van de in contant geld gekregen giften opgeven, met naleving van het vertrouwelijk 

karakter van de identiteit van de privé-schenkers. 
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               a) 

 

               b) 

 

               c) 

 

               d) 

 

 

Totaal bedrag van de uitgaven vermeld in de rubrieken 1 tot 4 : 

                Subtotaal in Vlaams Gewest :  

 

………………………………………………………………………………… 

                Subtotaal in Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  

 

………………………………………………………………………………… 

                Subtotaal in Waals Gewest :  

 

………………………………………………………………………………… 

               Subtotaal in Duitstalige Gemeenschap :  

 

…………………………………………………………………………………. 

                                                                                         

                                   Totaal :      …………………………………………….. 

 

(bedrag in euro in cijfers en letters vermelden) 

 

Nota’s 

 

1 Elk van de bovenstaande rubrieken 1 tot 4 bevat de vier hierna vermelde 

subrubrieken : 

a) Uitgaven en financiële verbintenissen met het oog op de mededeling van 

mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen 

(sociale netwerken of andere informatiedrager of elektronische/digitale 

affichage, radio, televisie, schrijvende pers – Duid aan welke de krant of 

tijdschrift, de datum, de aard en de kostprijs van de publicatie, pamfletten, 

reclameborden van minder van 4 m²…)
2
  

Het bedrag van de uitgave opgeven, waarbij indien mogelijk een onderscheid 

wordt gemaakt, per soort van boodschap, tussen het gebruikte 

communicatiemiddel, de datum van de mededeling, de kosten van de 

leveringen en die van de dienstprestaties zelf die voor de mededeling werden 

gebruikt. 

Voorbeelden : pamfletten : - kosten van de levering ; 

- kosten voor de verzending 

                                              bijvoorbeeld met De Post. 

                       Televisie :     - productiekosten ; 

- kosten van de mededeling. 

 

b) Kosten betreffende de niet onder a) vermelde bezoldigde dienstprestaties. 

Per dienstprestatie, de prestatieverlener en het bedrag van de prestatie 

                                                 
2
 Vlaams Gewest: Artikel 194 Lokaal Provinciaal Kiesdecreet stelt dat partijen geen gebruik mogen maken van 

commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen. 
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vermelden. 

 

c) Uitgaven betreffende het aankopen of huren van niet onder a) vermelde 

goederen of leveringen. 

Per voorwerp, de identiteit van de goederen of leveringen en het bedrag van de 

aankoop of de huurprijs vermelden. 

Indien geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de dienstprestatie en de 

levering, wordt het globale bedrag onder b) vermeld. 

 

d) Andere niet onder a), b) of c) vermelde uitgaven. 

Bijvoorbeeld, de uitgaven die werden gedaan door een derde persoon ten bate 

van de partij. 

 

 

 

De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat de hierboven vermelde 

uitgaven van de totale som vormen van de door de partij gedane uitgaven en 

financiële verbintenissen bij de verkiezingen van …………………………… 

 

Gedaan te ………………………………….., op ………………… 

 

 

  Naam, Voornamen (Naam, Voornamen) en Handtekening(en) 

 

 

 

N.B. – De aandacht wordt gevestigd op de wettelijke en decretale bepalingen om 

het begrip politieke partij te definiëren en wat betreft de uitgaven die wel 

en niet als uitgaven voor verkiezingspropaganda worden beschouwd. 

- De uitgaven worden B.T.W. inbegrepen bedoeld. 

- In geval van een prestatie in natura, moet die tegen de marktprijs worden 

verrekend. 

 De bedragen, waarvan de aangifte verplicht is, betreffen de uitgaven en 

verbintenissen die gedaan zijn tijdens de drie maanden voorafgaand aan 

de verkiezingen.
3
 

 Het model II hieronder moet volledig ingevuld en ondertekend worden 

bijgevoegd. 

 

 

*  * 

*  *  * 

 

 

 

II. Model van aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen voor de 

door de politieke partijen gedane verkiezingsuitgaven met het oog op de 

vernieuwing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en 

de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn (bij de 

aangifte van de uitgaven te voegen). 

____________________ 

 

                                                 
 
3
 Voor de verkiezingen in het Vlaams Gewest begint de sperperiode op 1 juli 2018. 
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(U dient de stavingsstukken betreffende uw verkiezingsuitgaven (zoals facturen 

enzovoort) en de herkomst van de geldmiddelen die u daaraan heeft besteed, gedurende 

twee jaar na de verkiezingen te bewaren.) 

 

Datum van de verkiezingen : ……………………………………………………. 

 

Naam, letterwoord en gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij 

(vermeld de verschillende volgnummers volgens het gewest): 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

De ondergetekende(n), behoorlijk gemachtigd door de hierboven genoemde 

politieke partij, verklaart (verklaren) dat de herkomst van de voor  de hierboven 

genoemde verkiezingen gebruikte geldmiddelen de volgende is : 

 

 

 

Rubriek 1. Giften in contant geld 
4
 van natuurlijke personen

5
. 

 

 

 

Rubriek 2. Giften in natura van natuurlijke personen. 

 

 

 

 

Rubriek 3. Andere met giften gelijkgestelde prestaties van natuurlijke personen. 

 

 

 

 

Rubriek 4. Geldmiddelen afkomstig van de ontvangsten verworven door de 

                 evenementen of festiviteiten die ten bate van de partij werden 

                 georganiseerd. 

 

 

 

 

Rubriek 5. Geldmiddelen afkomstig van de eerder door de partij aangelegde 

                  reserves met het oog op de komende verkiezingen of afkomstig van 

                 de partij of van instellingen of V.Z.W.’s die van de partij afhangen
6
. 

 

 

Rubriek 6. Sponsoring in geld door ondernemingen
7
, feitelijke verenigingen en 

rechtspersonen (Vlaams Gewest m.u.v. rechtstreekse verkiezing van de 

OCMW-raden) 

 

                                                 
4
 Vlaams Gewest: Art. 195/2 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet stelt dat giften van meer dan 125 euro elektronisch 

moeten gebeuren. 
5
 Het bedrag van de in contant geld gekregen giften opgeven, met naleving van het vertrouwelijk karakter van de 

identiteit van de privé-schenkers. 
6
 Met name per V.Z.W. of per betrokken instelling het bedrag van de overeenkomstige geldmiddelen opgeven. 

7
 Een onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, 

alsmede zijn verenigingen. 
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Rubriek 7. Sponsoring in producten in ruil voor publiciteit door 

ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen ( Vlaams Gewest 

m.u.v. rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raden). 

 

Rubriek 8. Geldmiddelen afkomstig uit het persoonlijk vermogen van een 

kandidaat die aangerekend werden op het quotum van toegestane uitgaven van 

de partij. 

 

 

 

Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 8 :  

………………………………………………………………………………… 

 

 

(bedrag in euro in cijfers en letters vermelden) 

 

 

De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat de hierboven vermelde 

geldmiddelen het totale bedrag vormen van de geldmiddelen die werden 

gebruikt met het oog op de verkiezingen van ……................................(datum) 

 

De ondergetekenden verbinden zich er onder meer toe de identiteit van de 

fysieke personen, die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te laten 

registreren en daarboven deze gegevens binnen dertig dagen na de verkiezingen 

mede te delen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in wiens 

rechtsgebied de nationale zetel van de partij is gevestigd.
8 

 

(Vlaams Gewest) De ondergetekenden verbinden zich ertoe de identiteit van de 

natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan  evenals de 

identiteit van de ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen die 

voor 125 euro of meer gesponsord hebben, te registreren en deze gegevens 

binnen dertig dagen na de verkiezingen mede te delen aan de voorzitter van de 

Vlaamse Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven.
 

 

 

 

Gedaan te …………………………………….., op …………………… 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 De identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan dient het voorwerp uit te 

maken van een lijst die bij de huidige verklaring wordt gevoegd.  Deze lijst wordt niet ter beschikking gesteld van de 

kiezers maar wordt onmiddellijk overgezonden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan de betrokken 

Controlecommissies voor de verkiezingsuitgaven. 


