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Uitgaven voor de 
individuele 

persoonlijke 
campagne 

Uitgaven voor de 
gemeenschappelijke campagne 

Aandeel van de 
politieke partij  

in de 
gemeenschap-

pelijke 
campagne4 

Totale kostprijs 
van de gemeen-

schappelijke 
campagne 

 

1. Auditieve en mondelinge 
boodschappen (bv. niet-commerciële 
telefooncampagnes of een cassette, CD, 
radio of een andere informatiedrager met 
een onuitwisbare politieke boodschap – te 
preciseren5): 

   

2. Geschreven boodschappen:    

a. Kostprijs voor advertenties in de pers:    

1. Ontwerp- en productiekosten:    

2. Prijs voor de advertentieruimte:    

b. Ontwerp- en productiekosten voor 
verkiezingsfolders:   

   

c. Kostprijs van brieven en briefomslagen:    

d. Kostprijs voor ander drukwerk (te 
preciseren6):  

   

e. Kosten voor niet-commerciële e-mail en 
sms-campagnes: 

   

   

                                                            
4 Wanneer de partij samen met haar kandidaten een gemeenschappelijke verkiezingscampagne voert, dient zij met 
hen  vooraf  schriftelijk  te  bepalen  welk  gedeelte  ieder  van  hen  zal  aangeven.  U  dient  een  kopie  van  deze 
overeenkomst bij uw aangifte bij te voegen. 

5 Wanneer u gevraagd wordt iets te preciseren, gelieve dat dan op een bijlage te doen. Elke bijlage dient te worden 
genummerd, gedateerd en geparafeerd. 

6 Zie voetnoot 5. 
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3. Verzendings- en distributiekosten 
voor verkiezingspropaganda: 

   

a. Portokosten tegen het verminderd tarief 
voor “verkiezingsdrukwerk”:  

   

1. geadresseerde zendingen:    

2. niet-geadresseerde zendingen:    

b. Portokosten voor andere zendingen:     

c. Andere distributiekosten (te preciseren7):    

4. Visuele boodschappen:    

a. Sociale netwerken, andere 
informatiedragers of elektronische/digitale 
berichtgeving: 

   

b. Televisie:    

c. Pamfletten, affiches:    

d. Productie- en huurkosten voor niet-
commerciële borden van 4 m² of minder8: 

   

e. Druk- en productiekosten voor affiches 
van 4 m² of minder:  

   

f. Andere (te preciseren9):     

5. Andere kosten:     

a. Verkiezingsmanifestaties:    

b. Productiekosten website of webpagina 
ontworpen met het oog op 
verkiezingsdoeleinden: 

   

c. Varia (te preciseren10):     

SUBTOTALEN:    

TOTAALBEDRAG van de subtotalen:   

      

      

                                                            
7  Zie voetnoot 5. 
8  Wanneer  de  partij  zelf  borden  maakt  of  aankoopt,  dan  mag  zij  de  kostprijs  daarvan  afschrijven  over  drie 

verkiezingen waaraan  zij  deelneemt,  ongeacht welke, met  een minimum  van  een  derde  van  de  uitgave  per 
verkiezing. Indien de partij deze borden huurt, dient zij de huurprijs  in zijn geheel aan te geven. Deze huurprijs 
dient commercieel verantwoord te zijn (bv. een derde van de kostprijs). Het gebruik van volledig afgeschreven 
borden dient niet te worden aangegeven. 

9  Zie voetnoot 5. 
10  Zie voetnoot 5. 
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6. Tegenwaarde van giften in natura van de componenten van de 
politieke partij:  

 

7. Tegenwaarde van met giften gelijkgestelde prestaties of diensten 
van de componenten van de politieke partij:   

 

8. Geldsponsoring door ondernemingen, feitelijke verenigingen en 
rechtspersonen: 

 

 a. Sponsoring van een bedrag van 125 euro of meer, die 
geregistreerd moet worden, afkomstig van sponsor:  

 

 b. Sponsoring van een bedrag van minder dan 125 euro, die 
niet geregistreerd moet worden, afkomstig van sponsor:  

 

9. Tegenwaarde van productsponsoring in ruil voor publiciteit door 
ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen: 

 

 a. Tegenwaarde van een bedrag van 125 euro of meer, die 
geregistreerd moet worden, afkomstig van sponsor: 

 

 b. Tegenwaarde van een bedrag van minder dan 125 euro, 
die niet geregistreerd moet worden, afkomstig van 
sponsor: 

 

10. Geldmiddelen afkomstig van het persoonlijk patrimonium van een 
kandidaat, die aangerekend werden op het quotum van de 
toegelaten uitgaven van de partij:  

 

11. Andere (te preciseren14):  

  TOTAALBEDRAG:   

   

C. VARIA   

1. Boegbeeld 

De boegbeelden die door de partij werden aangewezen overeenkomstig artikel 2, §1, laatste lid, van de 
voormelde wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 zijn de volgende: 
 

Kandidaat (naam en 
voornamen) 

Verkiezing Kieskring of kiescollege Bedrag 

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 
                                                            
14  Zie voetnoot 5. 
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2. Ondersteuning van de individuele verkiezingscampagne door de partij (de zogenaamde 25 

procent – 10 procent-regeling) 

Overeenkomstig artikel 2, §1, voorlaatste lid, van de voormelde wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 kan 
de partij 25 procent van het voor haar geldende maximumbedrag dat zij aan verkiezingsuitgaven mag 
spenderen, aan haar kandidaten toewijzen. Van die 25 procent mag zij vervolgens maximaal slechts 10 
procent aan een enkele kandidaat toewijzen. Deze laatste mag dit bedrag dan naar eigen goeddunken 
spenderen aan zijn/haar individuele verkiezingscampagne. Hij/zij hoeft dit bedrag niet in zijn/haar eigen 
verkiezingsaangifte op te geven. Dat dient de partij te doen. Wel dient de betrokken kandidaat pro memorie 
de betrokken uitgaven in zijn/haar aangifte mee te delen.  
 

De partij heeft, binnen de door artikel 2, §1, voorlaatste lid, van de voormelde wetten van 4 juli 1989 en 19 
mei 1994 bepaalde grenzen, aan de volgende kandidaten het ernaast vermelde bedrag toegekend om er 
hun individuele verkiezingscampagne mee te financieren:  
 
 

Kandidaat (naam en 
voornamen) 

Verkiezing Kieskring of kiescollege Bedrag 

 
 
 

   

 
 
 

   

 

3. Bijkomende kandidaat die het maximumbedrag mag uitgeven 

 

Kiescollege voor de verkiezing van 
het Europees Parlement 

Kandidaat (naam en voornamen) 

Nederlands 
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Kieskringen voor de verkiezing van 
de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers 

Kandidaat (naam en voornamen) 

Antwerpen  

Brussel-Hoofdstad  

Vlaams-Brabant  

Limburg  

Oost-Vlaanderen  

West-Vlaanderen  

 

 

Kieskringen voor de verkiezing van 
het Vlaams Parlement 

Kandidaat (naam en voornamen) 

Antwerpen  

Limburg  

Oost-Vlaanderen  

Vlaams-Brabant  

West-Vlaanderen  

Kiesgebied Brussel  
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Kieskring voor de verkiezing van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Kandidaat (naam en voornamen) 

  

 

Aantal bijlagen (iedere bijlage dient genummerd, gedateerd en geparafeerd te worden):  

 

  

  Datum en handtekening, 

 

 

 


