BIJLAGE 2

Modelformulier voor de aangifte met het oog op
publicatie op de website van elke gemeente
Aangifte in uitvoering van artikel 7, § 2, 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.
Uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende uitvoering van artikel
7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen
van de Brusselse openbare mandatarissen.
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Naam: _____________________________________________________________________________________
Voornaam: _________________________________________________________________________________
Rijksregisternummer: _______________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________

1. Lijst van de mandaten, functies en afgeleide functies bedoeld in de artikelen 2 en 3 (opsomming) 1
MANDATEN

FUNCTIES

AFGELEIDE FUNCTIES

1

met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is
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2. Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2 die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot
vijfde 3 streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1,
tweede lid 4, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingsfiches
BEZOLDIGINGEN

BEDRAGEN

VOORDELEN VAN ALLE AARD

BEDRAGEN

2

Onder “voordelen van alle aard” worden voordelen verstaan die krachtens het Wetboek van de inkomstenbelastingen belastbaar zijn,
namelijk de belastbare voordelen die verkregen zijn uit hoofde of naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid.
3
Dit betreft het brutobedrag in euro van de wedden, vergoedingen, van de vergoedingen voor bijzondere functies, wedden, presentiegelden
en voordelen van alle aard in het kader van de uitoefening van:
1. een Europees, federaal, communautair, gewestelijk en bicommunautair of gemeentelijk kiesmandaat;
2. een uitvoerend mandaat;
3. een mandaat in een internationale instelling;
4. een mandaat in een federale, communautaire, gewestelijke, bicommunautaire of lokale openbare instelling;
5. een mandaat of een functie in elke andere openbare of private structuur onderworpen aan de wetgeving op de
overheidsopdrachten;
6. een mandaat in elke andere privé- en overheidsstructuur, uitgeoefend na aanstelling door de Regering en/of het Verenigd College
om er die te vertegenwoordigen.
4 al dan niet een kiesfunctie
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3. Lijst van de andere activiteiten die privé worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap
worden uitgeoefend (opsomming)
ANDERE ACTIVITEITEN, PRIVÉ UITGEOEFEND
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4. De bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een functie bedoeld in het vijfde streepje van artikel 3, § 1 5,
alsook de bezoldigingen 6 ontvangen voor de uitoefening van een activiteit vermeld onder b) 7 voor de periode die
overeenstemt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte 8
BEZOLDIGINGEN UITOEFENING FUNCTIES vijfde streepje

BEDRAGEN

BEZOLDIGINGEN UITOEFENING ACTIVITEITEN littera b)

BEDRAGEN

Gedaan te _________________________________________________ op ____________________
Aantal bijlagen: ___________________________________________________
Handtekening

5

Dit betreft een mandaat of een functie in elke andere openbare of private structuur onderworpen aan de wetgeving op de
overheidsopdrachten.
6 Elk niet op regelmatige basis ontvangen inkomen wordt berekend op jaarbasis, gedeeld door 12 en opgenomen in een van de
inkomstencategorieën.
7
andere activiteiten die privé worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend
8 Enkel de volgende inkomstencategorieën, uitgedrukt in euro op brutobasis, met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten:
- geen bezoldiging;
- van 1 tot 499 euro bruto per maand;
- van 500 tot 1000 euro bruto per maand;
- van 1001 tot 5000 euro bruto per maand;
- van 5001 tot 10000 euro bruto per maand;
- meer dan 10.000 euro bruto per maand, afgerond tot de dichtste tienduizend euro.
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