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SAMENVALLENDE VERKIEZINGEN VAN  
DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, HET EUROPEES PARLEMENT EN 

DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN  
 

Zondag 25 mei 2014 
 
 

I. VERKIEZINGSCAMPAGNE 
 
1. De zogenaamde sperperiode 
 
Ingevolge de zesde staatshervorming worden er samenvallende verkiezingen gehouden voor de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op 
zondag 25 mei 2014. 
 
De verkiezingscampagne voor al die verkiezingen is officieel van start gegaan op dinsdag 25 februari 
2014, zijnde drie maanden vóór de verkiezingen. Op die dag is de zogenaamde sperperiode ingegaan. 
Vanaf dan zijn de politieke partijen en de kandidaten bij het voeren van hun verkiezingspropaganda aan 
strikte regels onderworpen. Zo mogen hun verkiezingsuitgaven bepaalde maximumbedragen niet 
overschrijden. Ze mogen evenmin bepaalde campagnemethoden gebruiken. Na de verkiezingen moeten 
ze aangifte doen van hun verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de daaraan bestede 
geldmiddelen. 
 
2. Wetgeving en vademecum 
 
a. Wetgeving 
 
De toepasselijke regelgeving inzake verkiezingspropaganda voor de verkiezing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ligt voornamelijk vervat in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking 
en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de 
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. Een geüpdatete versie van deze wet 
vindt u hier.  
 
Voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen geldt 
een analoge regeling die is opgenomen in respectievelijk : 
 
- de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezing van het Europees Parlement; 
-  de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de 
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling 
van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1989070434&table_name=wet
http://www.verkiezingen.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2014/FR/Electeurs/reglementation/lois/19-MEI-1994-EUROPEES-PARLEMENT_Vers20140215.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994051952&table_name=wet
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b. Vademecum 
 
Met het oog op de federale parlementsverkiezingen van 10 juni 2007 heeft de Controlecommissie 
betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen op 30 april 2007 een 
vademecum gepubliceerd (Parl. St., Kamer, nr. 51 3115/1 en Senaat, nr. 3-2449/1). In dat vademecum 
is een eerdere versie opgenomen van de voormelde wet van 4 juli 1989. Die versie  is, voor zover ze de 
verkiezingscampagne van de partijen en de kandidaten betreft, nog steeds van toepassing. Het belang 
van het vademecum ligt voornamelijk in de commentaar en aanbevelingen die de Controlecommissie 
heeft geformuleerd met betrekking tot de interpretatie van de wet van 4 juli 1989. 
 
Op 21 januari 2014 heeft de conferentie van de voorzitters van alle parlementaire assemblees een 
protocolakkoord gesloten waarbij dit vademecum van toepassing wordt verklaard voor de 
samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014.  
 
Wat de bijlagen bij dit vademecum betreft, wordt de aandacht erop gevestigd dat (1) de tabel met de 
maximumbedragen inzake verkiezingsuitgaven, (2) de omzendbrief van de minister van Binnenlandse 
Zaken met een ontwerp van politiebesluit, (3) de geldende posttarieven voor de verzending van 
verkiezingsdrukwerk en (4) het protocolakkoord inzake regeringsmededelingen, achterhaald zijn. Voor 
actuele informatie : zie hierna. 
 
3. Toegestane maximumbedragen inzake verkiezingsuitgaven 
 
De maximumbedragen inzake verkiezingsuitgaven zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad : 
 
- voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers  : zie Belgisch Staatsblad van 27 
februari 2014 – Ed. 2, blz. 17226-17228; 
- voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zie 
Belgisch Staatsblad van 14 november 2013 – Ed. 2, blz. 85743-85747. 
 
4. De omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 7 februari 2014 met een ontwerp 
van politiebesluit (aanplakking en ordehandhaving)  
 
U vindt deze teksten hier. 
 
5. Verzending van verkiezingspropaganda 
 
Gelieve de website van De Post te raadplegen. 
 
6. FOD Binnenlandse Zaken : nuttige informatie  
 
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken wijdt een onderdeel van zijn website aan de 
verkiezingen. Hier vindt u onder meer de modelformulieren voor de aangifte van verkiezingsuitgaven 
en van de herkomst van de daaraan bestede geldmiddelen. 
  

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/3115/51K3115001.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pdf/21.01.2014.Protocolakkoord.Uniforme%20interpretatie.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pdf/Kamer.Chambre.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pdf/Europees%20Parlement%20européen.Deelstaatparlementen.Parlements%20entités%20fédérées.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pdf/07.02.2014.BIZA.Circulaire.Ontwerp%20politiebesluit.pdf
http://www.bpost.be/verkiezingen-elections/site/nl/index.html
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=140&L=1
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II. REGERINGSMEDEDELINGEN : protocolakkoord 
 
Met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft de conferentie van de voorzitters van alle 
parlementaire assemblees op 21 januari 2014 een protocolakkoord gesloten met betrekking tot de 
controle van de officiële mededelingen en voorlichtingscampagnes die vanaf 25 februari 2014 door 
ministers, staatssecretarissen en parlementsvoorzitters zouden worden verspreid dan wel gevoerd. 
 

________ 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/pdf/21.01.2014.Protocolakkoord.Controle%20mededelingen.pdf

