QUÆSTUUR – QUESTURE

FINANCIERING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN
I.

Algemene regels

De financiering van de politieke partijen wordt geregeld in hoofdstuk 3 (art. 15 t.e.m. 21) van
de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open
boekhouding van de politieke partijen.
Deze financiering vindt plaats door middel van een dotatie, die door de Kamer van
volksvertegenwoordigers aan de politieke partijen wordt uitbetaald. Deze dotatie maakt
evenwel geen deel uit van de dotatie van de Kamer. Het is een afzonderlijke dotatie in de
algemene uitgavenbegroting van de Staat, die beheerd wordt door de Kamer.
Elke politieke partij, die door minstens één lid in de Kamer van volksvertegenwoordigers
vertegenwoordigd is, heeft recht op een dotatie. Deze dotatie bestaat uit een forfaitair bedrag
en uit een aanvullend bedrag berekend op basis van het aantal stemmen behaald door de
betrokken partij.
Indien een politieke partij eveneens door minstens één lid in de Senaat vertegenwoordigd is
heeft zij recht op een verhoogde dotatie.
De dotatie aan de politieke partijen wordt op jaarbasis berekend en maandelijks in twaalfden
aan de politieke partijen uitbetaald.
Zowel het forfaitair bedrag, als het aanvullend bedrag worden aangepast in functie van de
indexering van de lonen in de openbare sector.

II.

Berekeningsmethode

A. Dotatie toegekend aan de politieke partijen met minstens één lid in de
Kamer
Forfaitair bedrag :
125.000 € (niet geïndexeerd)
125.000 € x

1,7069 (indexaanpassing 01.10.2018) =
1,1487 (basisindex 01.11.1994)

185.742,58 €

Aanvullend bedrag :
2,5 €/stem (niet geïndexeerd)
2,5 € x aantal behaalde stemmen bij de federale verkiezingen
x 1,7069 (index 01.10.2018)
=
3,17 € per stem (afgerond)
1,3459 (basisindex 01.11.2004)

Ter illustratie betekent dit dat een partij die bijvoorbeeld 400.000 stemmen en minstens één
zetel in de Kamer bij de verkiezingen van de Kamer zou behalen, de volgende dotatie zou
ontvangen:
Forfaitair bedrag :

185.742,58 €

Aanvullend bedrag : 2,5 € x 1,7069 x 400.000 = 1.268.222,01 €
1,3459
Totaal op jaarbasis: 185.742,58 € + 1.268.222,01 € = 1.453.964,59 €
Totaal op maandbasis: 1.453.964,59 € / 12 = 121.163,72 €
Deze partij krijgt dus van de Kamer (de Staat) 121.163,72 € per maand voor haar financiering.

B. Bijkomende dotatie toegekend aan de politieke partijen met minstens
één lid in de Senaat
Indien een partij eveneens vertegenwoordigd is door minstens één lid in de Senaat heeft ze
recht naast haar basisdotatie op een bijkomende dotatie.
Deze bijkomende dotatie bestaat eveneens uit een forfaitair en een aanvullend bedrag en
wordt als volg berekend:

Forfaitair bedrag :
50.000 € (niet geïndexeerd)
50.000 € x

1,7069 (indexaanpassing 01.10.2018) =
1,1487 (basisindex 01.11.1994)

74.297,03 €

Aanvullend bedrag :
1 €/stem (niet geïndexeerd)
1 € x aantal behaalde stemmen bij de federale verkiezingen
x 1,7069 (index 01.10.2018)
=
1,27 € per stem (afgerond)
1,3459 (basisindex 01.11.2004)

Ter illustratie betekent dit dat de in punt A vermelde partij, met 400.000 stemmen, minstens
één zetel in de Kamer en minstens één zetel in de Senaat, de volgende bijkomende dotatie zou
ontvangen:
Forfaitair bedrag :

74.297,03 €

Aanvullend bedrag : 1 € x 400.000 x 1,7069 =
1,3459

507.288,80 €

Totaal op jaarbasis: 74.297,03 € + 507.288,80 € = 581.585,83 €
Totaal op maandbasis: 581.585,83 € / 12 = 48.465,49 €
Voor haar financiering krijgt deze partij dus van de Kamer (de Staat) naast 121.163,72 € per
maand voor de basisdotatie, eveneens 48.465,49 € per maand voor de bijkomende dotatie.

