Bijdragenreglement
Raad van voorzi2ers en secretarissen 10 juni 2017
Om de par)j toe laten op alle niveaus op)maal te func)oneren dient binnen het kader van de vigerende
wetgeving voorzien te worden in een toereikende ﬁnanciering. De bijdragen van mandatarissen en
vertegenwoordigers zijn één van de middelen die hiertoe binnen sp.a worden gebruikt en die statutair
voorzien zijn. De op alle niveaus van het beleid verkozen mandatarissen en vertegenwoordigers, de
personen die namens sp.a zi@ng hebben in instellingen, raden van bestuur en alle afgeleiden, enz. staan
een deel van hun inkomsten af ten behoeve van de par)jwerking.
Het onderhavige bijdragenreglement werd door de administra)eve commissie in uitvoering van ar)kel 36
van de statuten van sp.a goedgekeurd op donderdag 28 april 2017 en dient samen gelezen te worden met
de deontologische code goedgekeurd op het congres van 11 maart 2017. Het heeI tot doel een
minimumregeling te voorzien waarop afdelingen en provinciale federa)es zich dienen te baseren om hun
eigen bijdragenreglement te bepalen.
Ar)kel 1

Het bijdragenreglement is van toepassing op de verkozen mandatarissen op alle niveaus van
het beleid, op de personen die namens sp.a zi@ng hebben in instellingen, raden van bestuur
en alle afgeleiden, enz…. Deze vertegenwoordiging dient in de meest ruime zin gezien te
worden. Bij twijfel beslist de Administra)eve Commissie. Het bijdragenreglement is ook van
toepassing op sp.a -verkozenen binnen kartels en lijsten waaraan sp.a meewerkt. Iedereen
waarop dit bijdragenreglement van toepassing is wordt hierna mandataris genoemd.

Ar)kel 2

Het bijdragenreglement is van toepassing op alle inkomsten uit het mandaat of de
vertegenwoordiging alsmede op de inkomsten uit alle hieruit afgeleide mandaten en
vertegenwoordigingen. Het is tevens van toepassing op de ﬁscaal geaPesteerde forfaitaire
onkostenvergoedingen verbonden aan het mandaat of de vertegenwoordiging.

Ar)kel 3

De in dit bijdragenreglement vastgelegde bijdragen zijn minimumbijdragen. De congressen van
provinciale federa)es en de algemene vergaderingen van de afdelingen kunnen beslissen tot
het opleggen van een hogere bijdrage. Zij maken conform de statuten een eigen
bijdragenreglement dat zij ter goedkeuring aan de Administra)eve Commissie voorleggen. Dit
bijdragenreglement kan nooit lager zijn dan de minimimumbijdragen vermeld in het na)onaal
bijdragenreglement.

Ar)kel 4

Uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de inkomsten zijn verworven bezorgen
de mandatarissen aan het na)onaal secretariaat via een module in het contactbeheer een
overzicht van al hun mandaten en vertegenwoordigingen en laden zij hun ﬁscale ﬁches, die zij
met betrekking tot deze inkomsten ontvangen, op in het contactbeheer.

Ar)kel 5

Alle mandatarissen betalen uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op de inkomsten op het
nummer BE30 8778 0315 0111 van het na)onaal secretariaat 10% van hun bruto belastbare
inkomsten uit mandaten, vertegenwoordigingen enzovoort, inbegrepen de ﬁscaal
geaPesteerde forfaitaire onkostenvergoedingen. Voor de mandatarissen vermeld in ar)kel 7
gaat het dan om het saldo.

Ar)kel 6

Mandatarissen kunnen om persoonlijke en behartenswaardige redenen via het uitvoerend
bestuur van de provinciale federa)e aan de na)onale Administra)eve Commissie een aanvraag
tot afwijking formuleren. De Administra)eve Commissie beslist autonoom.

Ar)kel 7

De uitvoerende mandatarissen (burgemeester en schepenen, gedeputeerden, ministers,
staatssecretarissen en regeringscommissarissen, leden van de Europese, regionale en federale
parlementen) betalen van bij de aanvang van hun mandaat maandelijks een voorschot van 10%
op 1/12 van de verwachte belastbare inkomsten. Een deﬁni)eve afrekening gebeurt na het
ontvangen van de ﬁscale ﬁche(s) zoals voorzien in ar)kel 4.
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Ar)kel 8

De mandatarissen die boven het in ar)kel 34 van de deontologische code maximum inkomsten
uit mandaten en vertegenwoordigingen verwerven betalen het gedeelte dat boven dit
maximum uits)jgt samen met hun verschuldigde bijdragen.

Ar)kel 9

Op 15 juni en op 15 december schrijI het na)onaal secretariaat de ontvangen bedragen van
hun parlementairen, gedeputeerden, provincieraadsleden en gemeentemandatarissen over
aan de respec)evelijke provinciale federa)es. De provinciale federa)es bezorgen conform hun
eigen bijdragenreglement het deel bestemd voor de afdelingen aan deze afdelingen.

Ar)kel 10

De bijdragen van de ministers, staatssecretarissen, regeringscommissarissen, senatoren en
Europarlementsleden zijn bestemd voor de na)onale begro)ng.

Ar)kel 11

De bijdragen van de regionale en federale volksvertegenwoordigers en van de gedeputeerden
en provincieraadsleden worden waar mogelijk rechtstreeks aan de bron afgehouden. De
betrokken mandatarissen geven daartoe bij hun eedaﬂegging volmacht.

Behoudens de bepalingen in het kader van de deontologische code gaan de ar)kels met betrekking tot de
gemeente- en provincieraad -mandatarissen pas in na de verkiezingen van 2018. Tot dan blijven de oude
reglementen en werkwijzen gelden.
Reglement goedgekeurd door de Raad van VoorziPers en Secretarissen op datum van 10 juni 2017 in ICC
Gent.
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