
BIJLAGE 1  

Modelformulier voor een mandatenlijst  
 
Aangifte in uitvoering van artikel 8, §§ 2 tot 4, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het 
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  en  de  Gemeenschappelijke  Gemeenschapscommissie  betreffende  de 
transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.  
 
Ik, ondergetekende, 
 
Naam:  
 
................................................................................................................................................................................. 
 
Voornamen:  
 
................................................................................................................................................................................. 
 
Geslacht: man – vrouw – x * 
  
Taal: Nederlands – Frans*  
* schrappen wat niet past  

 
Straat, huis‐ en busnummer:  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Postcode: ...............................................................................................................................................................  
 
Plaatsnaam: ...........................................................................................................................................................  
 
Geboorteplaats: ..................................................................................................................................................... 
 
Geboortedatum: .................................................................................................................................................... 
 
Rijksregisternummer: ............................................................................................................................................ 
 
Facultatieve vermeldingen:  
 
Telefoon: ................................................................................................................................................................ 
 
E‐mail: .................................................................................................................................................................... 
 
verklaar op erewoord de volgende mandaten, functies en afgeleide functies uit te oefenen en de bezoldigingen of 
vergoedingen, presentiegelden, voordelen van alle aard en representatiekosten die op de hierbij gevoegde tabel 
vermeld staan, te ontvangen. 
 
 
Datum          Handtekening 
 
 
 
 
 
 



Type mandaat, 
functie of  
afgeleide 
functie 

Instelling  Bezoldigd mandaat Onbezoldigd mandaat Start‐
datum 

Eind‐
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–vergoeding 

(A) 

Totaal  
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ringen 

Voordelen van alle  aard Bedrag
(C) 

Representatiekosten Bedrag
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Toegepaste  verminderingen 1  
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1 Opmerkingen in verband met de verminderingen: 
 
De voorwaarden voor het toepassen van verminderingen worden bepaald in artikel 3, § 2, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017.  
In geval van overschrijding van het maximum van 150 % van het bedrag van de parlementaire vergoeding, wordt een vermindering ten belope van die overschrijding enkel 
toegepast op de bezoldigingen, vergoedingen, wedden of presentiegelden en voordelen van alle aard die als tegenprestatie ontvangen werden voor de uitoefening van een 
mandaat als bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid 1, en zulks onder de volgende voorwaarden: 

 de vermindering wordt prioritair en ten belope van die overschrijding toegepast op de bezoldigingen, vergoedingen, wedden of presentiegelden en voordelen van alle aard 
die als tegenprestatie ontvangen werden voor de uitoefening van een mandaat als bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, streepjes 1 tot 4 2. Die vermindering wordt enkel 
toegepast op het deel  van de bezoldigingen,  vergoedingen, wedden of presentiegelden en  voordelen  van  alle aard die hoger  zijn dan 50 %  van het bedrag  van de 
parlementaire vergoeding die de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers ontvangen; 

 de vermindering wordt, indien nodig, ten belope van die overschrijding toegepast op de bezoldigingen, vergoedingen, wedden of presentiegelden en voordelen van alle 
aard die als  tegenprestatie ontvangen werden voor de uitoefening van een mandaat als bedoeld  in artikel 2, § 1,  tweede  lid, streepjes 5  tot 8  3. Die vermindering  is 
onbeperkt. 

                                                            
1 Het gaat om de burgemeesters en schepenen, de OCMW‐voorzitters en leden van de vaste bureaus van de OCMW’s, de gemeenteraadsleden, de OCMW‐raadsleden, de leden van bestuurs‐, beheers‐ of adviesorganen 
van een gewestelijke of lokale openbare instelling, de leden van bestuurs‐, beheers‐ of adviesorganen van een gewestelijke en lokale openbare instelling, de leden van bestuurs‐, beheers‐ of adviesorganen van een openbare 
bicommunautaire instelling, elke andere persoon die door de Regering en/of het Verenigd College wordt aangewezen om haar en/of het te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van om het even welke structuur met 
rechtspersoonlijkheid. 
2 De bedoelde mandaten zijn die van:  

1. de burgemeesters en schepenen 
2. de OCMW‐voorzitters en de leden van de vaste bureaus van de OCMW’s 
3. de gemeenteraadsleden 
4. de OCMW‐raadsleden 

3 De bedoelde mandaten zijn die van:  
1. de leden van een bestuurs‐, beheers‐ of adviesorgaan van een gewestelijke of lokale openbare instelling, 
2. de leden van een bestuurs‐, beheers‐ of adviesorgaan van een gewestelijke en lokale openbare instelling,  
3. de leden van een bestuurs‐, beheers‐ of adviesorgaan van een openbare bicommunautaire instelling,  
4. elke andere persoon die door de Regering en/of het Verenigd College wordt aangewezen om haar en/of het  te vertegenwoordigen  in de  raad van bestuur van om het even welke structuur met 

rechtspersoonlijkheid. 
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