FORMULIER D2: aangifte van de door de politieke partijen aangewende bedragen
overeenkomstig artikel 8 van de wet van 7 juli 19941
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN – BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven.
Aangifte van de door de politieke partijen gedane verkiezingsuitgaven met het oog op de vernieuwing van de
provincieraden en de gemeenteraden, alsook van de rechtstreekse verkiezing van de districtsraden en 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).
--------------------------Datum van de verkiezingen : …………………………………………………….
Naam, beschermd letterwoord met gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres van de nationale zetel van de politieke partij : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aantal voorgedragen lijsten met het gemeenschappelijk nummer en beschermd letterwoord in
het Vlaams Gewest : ………………………………………………
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : ………….....................
het Waals Gewest : ……………….........................................
Het toegelaten maximumbedrag in
het Vlaams Gewest : …………………….…...........................................
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : ......................................................
het Waals Gewest : ………………………................................................
(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 en
gemeenteraden en bij de rechtstreekse verkiezing van de districtsraden en van de raden voor maatschappelijk
welzijn :
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Wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van
de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor
maatschappelijk welzijn.

Formulier D2

Rubriek 1. Voor alle verkiezingen gedane verkiezingsuitgaven(*).
a)
b)
c)
d)
Rubriek 2. Uitsluitend voor de provincieraadsverkiezingen gedane verkiezingsuitgaven(*).
a)
b)
c)
d)
Rubriek 3. Uitsluitend voor de gemeenteraadsverkiezingen en, in voorkomend geval, voor de rechtstreekse
verkiezing van de districtsraden en van de raden voor maatschappelijk welzijn gedane
verkiezingsuitgaven(*).
a)
b)
c)
d)
Rubriek 4. Ten voordele van een of meerdere bepaalde kandidaten gedane verkiezingsuitgaven(*).
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 : ………………………………………
Totaal :

…………..................

(bedrag in euro in cijfers en letters vermelden)
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Formulier D2
Nota’s
(*) Elk van de bovenstaande rubrieken 1 tot 4 bevat de vier hiernavermelde subrubrieken :
a) Uitgaven en financiële verbintenissen betreffende de dienstprestaties of de leveringen met het oog op de
mededeling van mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele boodschappen.
Per soort van boodschap het gebruikte communicatiemiddel (radio, televisie, schrijvende pers – Duid aan welke
krant of tijdschrift, de datum, de aard en de kostprijs van de publicatie, pamfletten, reclameborden van minder
van 4 m²…), de datum van de mededeling en het bedrag van de uitgaven, waarbij, indien mogelijk, een
onderscheid gemaakt wordt tussen de kostprijs van de leveringen en de kostprijs van de dienstprestaties zelf die
werden gebruikt voor de mededeling.
Voorbeelden : pamfletten : - kosten van de levering ;
- kosten voor de verzending
bijvoorbeeld met De Post.
Televisie : - productiekosten ;
- kosten van de mededeling.
b) Uitgaven betreffende de niet onder a) vermelde bezoldigde dienstprestaties.
Per dienstprestatie, de prestatieverlener en het bedrag van de prestatie 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.
- Formulier D3 moet volledig ingevuld en ondertekend worden bijgevoegd.
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