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De zomer nadert met rasse schreden en dus ook het 
begin van de gereglementeerde verkiezingsperiode 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018. Vanaf 14 juli worden de handelingen van 
de verkiezingskandidaten namelijk onder de loep 
genomen. Nu de verkiezingscampagne in de 
beslissende fase zit, zullen de kandidaten zeker een 
extra inspanning leveren om de kiezers te overtuigen 
met tal van politieke acties en boodschappen. Die 
zullen wel moeten passen binnen het kader en de 
limieten van de wet van 7 juli 1994 betreffende de 
beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 
voor de verkiezing van de provincie- en de 
gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing 
van de raden voor maatschappelijk welzijn.

Het is dus essentieel dat de verkiezingswetgeving 
duidelijk is voor de kandidaten. Daarom plaatste 
Brulocalis al een algemene theoretische samenvatting 
over verkiezingspropaganda op haar website1. 
Dit artikel is praktischer gericht en gaat aan de 
hand van vele voorbeelden in op een specifiek 
onderwerp: het verbod om geschenken en 
gadgets uit te delen in de drie maanden die de 
verkiezingen voorafgaan, zoals beschreven in 
artikel 7, § 1, 1° van de voornoemde wet van 7 juli 
19942. Het is uiterst belangrijk dat de kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen goed begrijpen 
wat dit verbod precies inhoudt, want overtreders 
kunnen sancties opgelegd krijgen, gaande van 
een eenvoudige waarschuwing tot de regelrechte 
ontzetting uit hun mandaat.

DE BEGRIPPEN ‘GESCHENK’ EN ‘GADGET’
De wet geeft geen definitie van wat we moeten 
verstaan onder ‘geschenk’ of ‘gadget’. De betekenis 
van die termen maakte dan ook het voorwerp uit 
van een interpretatie door de Raad van State in het 
kader van geschillen in kieszaken. De Raad van State 
heeft afstand genomen van een strikt terminologische 
benadering van de termen ‘geschenk’ en ‘gadget’ 
en heeft een interpretatie aangenomen op basis van 
het doel van de wet. Het lijkt er immers op dat de 
vraag niet is of er tijdens de verkiezingsperiode, als 
dusdanig, goederen of materiële voordelen uitgedeeld 
of verkocht zijn, maar wel of het uitdelen van die 
goederen en materiële voordelen een impact gehad 
heeft op de verkiezingen3.

Concreet moet voor elk geval onderzocht worden of 
de geschonken (of verkochte) goederen of materiële 
voordelen een grote financiële waarde hebben en 

of de categorie van personen die ze krijgen in hun 
stemgedrag werkelijk beïnvloed kunnen zijn door die 
goederen en materiële voordelen4.

Deze interpretatie vloeit voort uit de voorbereiding van 
de wet van 7 juli 1994, waarop de Raad van State 
zich beroepen heeft om een beter beeld te krijgen 
van de bedoeling van de auteurs van de wet. Het 
blijkt namelijk dat er nooit sprake van geweest is om 
het geven van geschenken en gadgets absoluut te 
verbieden5. In het princiepsarrest waarin de Raad 
van State de termen onderzoekt, citeert de Raad 
van State uit de voorbereiding dat de wetgever 
wilde “een debat ten gronde en de informatie van de 
bevolking mogelijk maken, opnieuw buurtpropaganda 
en ideeëndebatten op gang brengen en door 
de ontmoetingen op het terrein echte debatten 
bevorderen waar ieder zijn toekomstvisie op de 
provincies en gemeenten zal kunnen toelichten, zodat 
de democratie weer de zaak van elkeen wordt”6.

Het idee is dus dat de uitdeling van eender welke 
vorm van materieel voordeel verboden is als die 
bestaat uit een vorm van omkoping van de kiezer en 
een afvlakking van elk debat door de kiezer aan te 
trekken voor de materiële gunst die hem geschonken 
wordt. Het is daarentegen niet noodzakelijk een 
probleem om geschenken of gadgets te geven als 
het kleine voorwerp of voordeel geschonken wordt 
zonder dat dit ook maar enigszins interfereert met 
een echte confrontatie van ideeën, of zelfs als het 
past in dat kader.
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VOORWAARDEN

Om te beginnen, kan er geen sprake zijn van een 
uitdeling van geschenken of gadgets als dit niet 
aangetoond of gestaafd kan worden met een 
document of bewijsstuk. Louter beweren dat er 
geschenken of gadgets uitgedeeld zijn, volstaat 
niet als rechtvaardiging om een kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te bestraffen7.

Het moet ook bewezen worden dat de betrokken 
geschenken gegeven zijn om de kiezers aan te 
moedigen voor een bepaalde kandidaat, lijst of 
partij te stemmen. Dat is niet het geval wanneer er 
bijvoorbeeld gratis abonnementen op een tijdschrift 
uitgedeeld worden door een vereniging die helemaal 
niet in verband gebracht kan worden met gelijk 
welke politieke lijst en die de kiezers gewoon in het 
algemeen aanmoedigt om te gaan stemmen8.

VERKIEZINGSDRUKWERK

De uitdeling van verkiezingsdrukwerk is in 
principe geen geschenk: zuiver electorale 
boodschappen meedelen op dragers die 
daarvoor voorzien zijn, is perfect legaal. Tot 
die conclusie kwam de Raad van State in zijn 
voornoemde princiepsarrest in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen in Merelbeke9. 
Bovendien nuanceerde de Raad van State het 
begrip door te zeggen dat het “niet per definitie 
verboden is bij het voeren van kiespropaganda 
originele technieken aan te wenden om toch meer 
op te vallen of om de aandacht van de kiezers te 
trekken, op voorwaarde dat de politieke boodschap 
centraal staat en primeert op de waarde, minstens 
de gebruikswaarde, van het verspreide geschenk 
of gadget”10. In het beoogde arrest was de Raad 
van State in casu van mening dat de uitdeling van 
verkiezingsdrukwerk met een mooie luchtfoto van de 
gemeente geen geschenk was, omdat de politieke 
inhoud, gematerialiseerd door een lijst van 82 acties 
die de kandidaten tijdens de vorige ambtsperiode 
ondernomen hadden, primeerde op de waarde van 
het geschenk. De Raad van State heeft meermaals 
opnieuw gewezen op deze principes11.

GEBRUIKELIJKE GESCHENKEN 
EN GADGETS

Als het bovendien in de lokale gemeenschap, ook 
buiten de verkiezingsperiode, een gemeenschappelijk 
gebruik is om de beoogde ‘geschenken’ uit te delen, 

lijkt het weinig waarschijnlijk dat die geschenken het 
stemgedrag van de kiezers kunnen beïnvloeden. 
Dat was bijvoorbeeld het geval in Hoei, waar de 
kandidaten senioren een wenskaart sturen voor hun 
verjaardag12.

Dat is ook het geval wanneer een 
verkiezingskandidaat bijvoorbeeld aan het begin van 
een sportwedstrijd de spelers een bal schenkt. Dat 
is immers een bekend gebruik als beloning voor een 
financiële sponsoring van een ploeg13. De betrokken 
kandidaat had het team al lange tijd gesteund en 
deze gebeurtenis lag dus in het verlengde daarvan.

GESCHENKEN, GADGETS EN 
OPENBARE BIJEENKOMSTEN
Vervolgens wordt aangenomen dat er geen sprake 
kan zijn van een uitdeling van geschenken of 
gadgets tijdens een bijeenkomst van een politieke 
partij. Tot dat besluit kwam de Raad van State met 
betrekking tot de uitdeling van gratis frisdrank en 
een maaltijd in ruil voor een vrijwillige bijdrage tijdens 
een bijeenkomst van een lokale afdeling van de 
CVP waarop leden van de lijst en sympathisanten 
aanwezig waren14. Zo’n bijeenkomst kan onmogelijk 
een invloed hebben op besluiteloze kiezers als die 
niet eens uitgenodigd zijn!

Drank uitdelen – zelfs buiten een partijbijeenkomst 
om – is ook niet noodzakelijk een geschenk. Een 
receptie aanbieden aan de burgers die aanwezig 
waren op een verkiezingsavond van een lijst om 
de verkiezingsuitdagingen te bespreken, is op zich 
geen verboden geschenk: een drankje aanbieden 
impliceert geen morele druk voor de kiezers en is 
trouwens een teken van gezelligheid dat gebruikelijk 
is op dergelijke gelegenheden15.

Ook uitnodigingen voor een periodiek evenement, dat 
toevallig in de verkiezingsperiode valt, worden niet 
als geschenken beschouwd. Dat was bijvoorbeeld 
het geval met een uitnodiging voor een regelmatige 
receptie van de gemeente om nieuwe inwoners 
welkom te heten. Een samenkomst die overigens 
geen electorale inhoud heeft16. Aangezien er niets 
verteld wordt over de verkiezingen en de bijeenkomst 
regelmatig plaatsvindt, is het niet duidelijk hoe die 
de kiezers had kunnen beïnvloeden. De conclusie 
was dezelfde als voor een feest dat de gemeente 
traditiegetrouw ieder jaar in dezelfde periode 
organiseert, waarvan de toegang gratis is en waarop 
alle gepensioneerden in de gemeente uitgenodigd 
worden. Tijdens het feest wordt een show gegeven, 
een hapje aangeboden en worden allerhande 
geschenkjes uitgedeeld17.

Binnen datzelfde denkkader werd de uitdeling, door 
vrijwilligers, van een uitnodiging met gratis toegang 
voor het Dour Festival via een krant niet beschouwd 
als een geschenk. Dat festival is immers een periodiek 
evenement zonder enig electoraal doel18. Het feit dat 
de naam van een van de organisatoren, en tevens 
een verkiezingskandidaat, op de uitnodiging vermeld 
stond, is in dat opzicht niet relevant: het evenement 
werd niet georganiseerd en had niet als doel om het 
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verkiezingsresultaat van een kandidaat, lijst of partij 
positief te beïnvloeden.

De Raad van State heeft echter al beslist dat 
de uitnodiging voor een jaarlijkse barbecue, 
georganiseerd door de lokale afdeling van een partij, 
een geschenk kon zijn aangezien het evenement, 
ook al vond het periodiek plaats, dat jaar een 
geheel en al politiek karakter had en bedoeld was 
om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden19. De 
uitnodiging was namelijk te vinden op de website van 
de kandidaat, die iedereen uitnodigde om naar die 
barbecue te komen. De naam en toenmalige politieke 
functie van de kandidaat stonden erop vermeld. 
Tot slot heeft de kandidaat tijdens de bijeenkomst 
een geschenk - met een verwaarloosbare waarde 
- gegeven aan een fervente vrijwilliger, wat het 
evenement een politiek karakter gaf.

Omgekeerd, als het georganiseerde evenement een 
duidelijk politiek en electoraal doel heeft, en ook 
als dusdanig voorgesteld wordt, en er tijdens het 
evenement geen geschenken uitgedeeld worden 
in de betekenis van de voornoemde wet van 7 juli 
1994, dan valt dit evenement gewoon onder de 
categorie van de verkiezingsuitgaven en is het geen 
verboden geschenk. Dat is bijvoorbeeld het geval 
met de organisatie van drie avondfeesten tijdens 
dewelke een kiezerslijst op komische en satirische 
wijze aan de hand van vertoningen de politieke actie 
van het college van burgemeester en schepenen 
analyseerde20.

Geschenken en gadgets met een geringe waarde

De uitdeling van een geschenk met een 
verwaarloosbare geldwaarde is niet verboden: het 
uitdelen van een kortingsbon van één euro voor een 
carwash kan vanzelfsprekend geen invloed hebben 
op de verkiezingen, vooral aangezien de bon niet 
geschonken wordt door de kandidaat en het om een 
terugkerende aanbieding gaat21. Dezelfde redenering 
werd gevolgd in het geval van een dame die op 
straat koekjes uitgedeeld had in het voordeel van 
een kiezerslijst: het ging om een opzichzelfstaande 
gebeurtenis en de waarde van de geschenken was 
onbeduidend22.

Toch was de Raad van State bij een andere zaak van 
mening dat de uitdeling van gratis toegangskaarten 
ter waarde van vier euro voor een herfstbeurs in Luik 
samen met een foto van een kandidaat, zijn naam en 
toenmalige politieke functie - allemaal gefinancierd 
door een plaatselijke politieke partij - een bij wet 
verboden uitdeling van geschenken vormde23. Dat 
het geschenk een geringe waarde had, werd wellicht 
terzijde geschoven gezien het duidelijke politieke 
karakter van de uitnodiging.

In een ander geval werd de uitdeling, door de 
VLD, van een gratis boek over de regeringen 
Verhofstadt I en II niet verboden tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in Wetteren, omdat het 
boek geen verband hield met de lokale politiek en de 
verkiezingskandidaten in Wetteren niet meegewerkt 
hadden aan de verspreiding van het boek24. Ook 
hier hing de uitspraak ervan af of het geschenk het 

politieke standpunt van de kiezers al dan niet kon 
beïnvloeden. Een ander, zeer gelijkaardig voorbeeld 
betreft de verspreiding van een fotoboek door een 
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
Diepenbeek: het boek legde totaal geen verband met 
de lokale politiek25. Dat was ook het geval met een 
brochure die een kandidaat samen met een brief naar 
de kiezers verstuurd had, waarin hij zei dat hij trots 
was op bepaalde van zijn politieke verwezenlijkingen 
en uitvoerig beschreef hoe geëngageerd hij was. 
De brochure, die welwiswaar informatie over het 
leven in de regio weergaf, was te bescheiden 
om op zich het stemgedrag van de kiezers te 
beïnvloeden: het baatzuchtige aspect was te 
beperkt26. Tot slot verwijzen we nog naar de uitdeling 
van kurkentrekkers door een gemeenteraadslid 
aan andere raadsleden tijdens een zitting van de 
gemeenteraad: het doel was om de privébelangen 
te behartigen van een bedrijf waaraan zij verbonden 
was en hield geen verband met gelijk welke vorm van 
verkiezingspropaganda27.

De uitdeling van geschenken met een grote waarde 
voor financieel en sociaal kansarme kiezers gaat 
echter wel in tegen de wet. Het markantste geval 
is opnieuw dat van de gemeenteraadsverkiezingen 
van Sint-Pieters-Woluwe in 2006, dat aanleiding gaf 
tot het arrest van 16 januari 2008 van de Raad van 
State28.

In dit geval had de verkiezingskandidaat, die de 
functie van burgemeester bekleedde, een vijftigtal 
zwemabonnementen ter waarde van 150 euro 
geschonken aan kinderen in sociale woningen. 
Het is duidelijk dat de uitdeling van zo’n geschenk 
aan kinderen in een onzekere situatie het politieke 
standpunt van hun ouders, om evidente financiële en 
emotionele redenen, sterk zal beïnvloeden.

Tot slot vormt de organisatie van een gratis 
tombola door de Lijst van de Burgemeester, met 
helikoptervluchten en boottochten als hoofdprijzen - 
toch wel vrij dure geschenken -, ook een verboden 
uitdeling van geschenken29.

BESLUIT
Het is niet gemakkelijk te definiëren wat een 
bij wet verboden geschenk of gadget precies 
is. Het begrip is veranderlijk en houdt in grote 
mate verband met de omstandigheden errond. 
De interpretatie die aan dit concept gegeven moet 
worden en de weloverwogen beslissingen van de 
Raad van State maken echter duidelijk dat niet elk 
‘geschenk’ er per se één is en dat het belangrijkste 
niet zozeer het materiële voordeel is maar wel de 
intentie erachter. Want het is uiteindelijk het streven 
om het stemgedrag van de kiezer te beïnvloeden, niet 
met een debat maar wel met mogelijk verleidelijke 
voordelen, dat het geschenk of gadget illegaal 
maakt. Indirect zien we zo de betekenis van 
de wet, namelijk garanderen dat de publieke 
opinie evolueert, niet door vluchtige giften maar 
wel op basis van een keerpunt in de diepste 
overtuigingen, ook al is dat rond een gratis 
drankje!

19. R.v.S. (6e k.), 31 oktober 
2007, nr. 176.360, 
Gemeenteraadsverkiezingen te Luik.

20. R.v.S. (12e k.), 8 maart 2007, nr. 168.592, 
Gemeenteraadsverkiezingen te Affligem.

21. R.v.S. (6e k.), 7 mei 2007, nr. 170.893, 
Gemeenteraadsverkiezingen te 
Sint-Lambrechts-Woluwe.

22. R.v.S. (4e k.), 22 maart 1995, nr. 52.412, 
Gemeenteraadsverkiezingen te Retie.

23. R.v.S. (6e k.), 31 oktober 
2007, nr. 176.360, 
Gemeenteraadsverkiezingen te Luik.

24. R.v.S. (12e k.), 25 oktober 2007, nr. 
176.176, Gemeenteraadsverkiezingen 
te Wetteren.

25. R.v.S. (12e k.), 19 februari 2013, nr. 
222.553, Gemeenteraadsverkiezingen 
te Diepenbeek.

26. R.v.S. (12e k.), 20 maart 2001, nr. 94.152, 
Gemeenteraadsverkiezingen te Berlare.

27. R.v.S. (7e k.), 9 maart 1995, nr. 52.154, 
Gemeenteraadsverkiezingen te Ham.

28. R.v.S. (6e k.), 16 januari 2008, nr. 
178.632, Gemeenteraadsverkiezingen 
te Sint-Pieters-Woluwe.

29. R.v.S. (7e k.), 30 maart 1995, nr. 
52.618, Gemeenteraadsverkiezingen 
te Ingelmunster.

NIEUWSBRIEF 
JUNI-JULI 2018 21

ONDER DE LOEP




