1
BIJ
JLAGE 2
VERK
KIEZING VA
AN ……………
…………..… ………………
………………
…………………
………………
…1
ATUM VAN …2
OP DA
GL
LOBAAL AA
ANGIFTEFO
ORMULIER
POLITIE
EKE PARTIJ
JEN
Dit aangiffteformulier moe
et, ingevuld, ged
dateerd en onde
ertekend, ingediend worden bin
nnen de vijfenveeertig dagen na
a de datum
van
v de verkiezin
ngen, bij de voorzitter van het kieskringhoofdbu
k
ureau voor de verkiezing
v
van de Kamer van Vo
Volksvertegenwo
oordigers in
wiens
w
rechtsgeb
bied de zetel van de partij geve
estigd is. Met he
et oog op de uito
oefening van he
et inzagerecht beedoeld in artike
el 94ter, §2,
tw
weede lid, van h
het Kieswetboekk, moet een kop
pie van deze aaangifte bezorgd worden
w
aan, na
aar gelang van hhet geval, de vo
oorzitter van
het Ne
ederlandse, Fran
nse of Duitstalig
ge kiescollege. E
Er zal u een onttvangstbewijs overhandigd/opggestuurd worden
n.

- Wet van 4 juli 1989 betreffende
b
de beperkin
ng en de co
ontrole van de verkiezinngsuitgaven voor de
verkiezing
v
va
an de Kamerr van volksv
vertegenwoorrdigers, de financiering
f
en
e de open boekhouding van de
politieke
p
partijijen.
- Wet van 19 mei 1994 betreffende
e de beperki
king en de controle
c
van de verkiezin
ingsuitgaven
n voor de
verkiezing
v
va
an het Europe
ees Parleme
ent.
- Wet van 19
9 mei 1994 tot regeling van de verrkiezingscam
mpagne en to
ot beperkingg en aangifte
e van de
verkiezingsui
v
itgaven voorr de verkiezin
ngen van he
et Vlaams Pa
arlement, he
et Waals Parrlement, het Brussels
Hoofdstedelij
H
jk Parlementt en het Parle
ement van d
de Duitstalige
e Gemeensc
chap, alsmedde tot vastste
elling van
de
d toetsingsn
norm inzake officiële med
dedelingen va
van de overhe
eid.

Naam,
N
letterw
woord of logo
o en, in voork
komend geva
al, gemeenschappelijk vo
olgnummer vvan de politie
eke partij:
………………
…
…………………
………………
……………… …..…………
…………….
Adres
A
van de
e nationale ze
etel van de politieke
p
partiij:
………………
…
…………………
………………
………..………
………………
………………………………
….
Aantal
A
voorge
edragen lijste
en met een gemeenscha
g
appelijk volgn
nummer en een
e bescherm
md letterwoo
ord of
lo
ogo: …………
………………
………………………………
………………
…………………
…..

De
D ondergete
ekende(n), behoorlijk gem
machtigd doo
or de voorme
elde politieke
e partij, doet (doen) aangifte van
onderstaande
o
e verkiezingssuitgaven:

A.
A

VERKIE
EZINGSUITG
GAVEN

Het
H voor u ge
eldende maxximumbedrag
g3: ……………
………………
………………………
Gelieve
G
zowe
el de hieronder vermelde rubrieken alls die onder de letter B en eventueel onder C in te
e vullen.
1

Het desbetreeffende Parlem
ment vermelden.
De datum van
n de verkiezin
ngen vermelde
en.
3
U dient de staavingsstukken
n betreffende de verkiezinggsuitgaven (facturen, enz.) en de herkom
mst van de
geldmiddelen
g
die daaraan werden
w
bestee
ed, gedurendee vijf jaar na de
d verkiezinge
en te bewarenn.
De
D campagne dient te word
den gevoerd met
m inachtnem
ming van de wet
w betreffend
de de bescherrming van nattuurlijke
personen
p
met betrekking to
ot de verwerking van perso onsgegevens..
2

2

Uitgaven voor de
individuele
persoonlijke
campagne

Uitgaven voor de
gemeenschappelijke campagne
Aandeel van de
politieke partij
in de
gemeenschappelijke
campagne4

Totale kostprijs
van de gemeenschappelijke
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
verkiezingsfolders:

productiekosten

voor

c. Kostprijs van brieven en briefomslagen:
d. Kostprijs
preciseren6):

voor

ander

drukwerk

(te

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.

3
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 nietcommerciële 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
8

9
10

Zie voetnoot 5.
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.
Zie voetnoot 5.
Zie voetnoot 5.

4

B.
B

OPSPLITSING VA
AN DE VERKIEZINGS
SUITGAVEN VOLGENS
S DE HER
RKOMST VAN
V
DE
W
ZE ZIJN GEF
FINANCIERD
D
GELDMIDDELEN WAARMEE

Rubriek

H
HERKOMST
T VAN DE GE
ELDMIDDEL
LEN OM DE CAMPAGNE
E TE
F
FINANCIERE
EN

1.

G
Geldmiddelen afkomstig van
v het eige
en patrimoniu
um van de pa
artij:

2.

G
Giften in
p
personen:

geld

van

natuurlijke
e

Bedragen
n

a. te regis
streren giften
n ten
belope van 125 euro of
meer pe
er schenker11:
b. niet te registreren giften
g
ten bellope van minder
dan 125
1
euro per
schenker:

3.

T
Tegenwaarde
e van giften
n in natura
a
vvan natuurlijkke personen::

a. te
registrreren
tegenw
waarde ten be
elope
van 12
25 euro of meer
per sch
henker12:
b. niet
te
registrreren
tegenw
waarde ten be
elope
van minder
m
dan 125
euro pe
er schenker:

4.

T
Tegenwaarde
e
van
met
m
giften
g
gelijkgestelde
e prestaties of diensten
vvan natuurlijkke personen::

a. te
registrreren
tegenw
waarde ten be
elope
van 12
25 euro of meer
per sch
henker13:
b. niet
te
registrreren
tegenw
waarde ten be
elope
van minder
m
dan 125
euro pe
er schenker:

5.

11
1

12
2
13
3

F
Financiële te
egemoetkomiing van de ccomponenten
n van de poliitieke
p
partij:

U die
ent de identtiteit van de
e schenker en het van hem ontva
angen bedraag te registreren en
binnen viijfenveertig dagen na de
d verkiezing
gen op het bijgevoegde formulier rechtstreek
ks aan te
geven b
bij, wat de
d
verkiezingen van het Euro
opees Parrlement en
n de Kam
mer van
Volksverttegenwoord
digers
bettreft,
de
federale
Controlec
commissie
betreffen
nde
de
verkiezing
gsuitgaven en de boekhoud
ding van de politieke partiijen (Kamer van
Volksverttegenwoord
digers, Sec
cretariaat van de Controlecom
C
mmissie vverkiezingsu
uitgaven,
Natieplein
n 2, 1008
8 Brussel) en, wat de verk
kiezingen van
v
de G
Gemeenscha
aps- en
Gewestpa
arlementen betreft, bij het betreffe
ende Parlem
ment of het door
d
hem aaangewezen
n orgaan.
Aangezien deze gegevens strikt vertrouwe
elijk zijn, mo
ogen ze dus
s niet wordeen meegedeeld aan
de voorzitter van hett hoofdbureau van de k
kieskring of van het kiescollege en
n mogen ze evenmin
worden g
geraadpleegd door de kiezers.
Zie voetnoo
ot 11.
Zie voetnoo
ot 11.

5
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)

14

Zie voetnoot 5.

Verkiezing

Kieskring of kiescollege

Bedrag

6
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

3. Bijkomende kandidaat die het maximumbedrag mag uitgeven

Kiescollege voor de verkiezing van
het Europees Parlement
Nederlands

Kandidaat (naam en voornamen)

Bedrag

7

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
Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Kiesgebied Brussel

Kandidaat (naam en voornamen)

8
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,

