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VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST
N. 2006 — 2622
[2006/202124]
22 JUNI 2006. — Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren
en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de
provincieraden, de gemeenteraden en de sectorraden
De Waalse regering,
Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op de artikelen L4131-1,
L4131-2, en L4131-4.
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, § 1, lid 1,
2° waarbij de dringende noodzakelijkheid als volgt gemotiveerd wordt :
“De dringende noodzakelijkheid is gemotiveerd door het tijdsschema en door de noodzaak om de vlotte
organisatie van de verkiezingen van oktober 2006 niet in gevaar te brengen en de operatoren bij de verkiezingen alle
onderrichtingen te verstrekken vóór de zomervakantie.
De ontwerp-besluiten die voor advies voorgelegd zijn aan de afdeling wetgeving komen tegemoet aan de
doelstelling die bij de opstelling van het decreet vooropstond, namelijk :
— de coördinatie verzorgen van de besluiten die de federale overheid her en der aangenomen heeft door ze per
thema samen te brengen aan de hand van de leidraad gevormd door het verloop van de kiesverrichtingen en er de
wijzigingen in aan te brengendie voortvloeien uit het ontwerp-decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het
Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. Die coördinatie moet de doorzichtigheid van het geheel
dienstig zijn en voorkomen dat degenen voor wie die verschillende maatregelen bestemd zijn, in verwarring worden
gebracht;
— de aldus gecoördineerde teksten aanpassen aan de institutionele realiteit”;
Gelet op advies nr. 11/2006 van de ″Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne″
(Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) van 4 mei 2006;
Gelet op het advies nr. 40.640/4 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2006;
Op de voordracht van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Na beraadslaging,
Artikel 1. De door de politieke partijen, de lijsten en de kandidaten te gebruiken formulieren enerzijds, alsook
het model van het verslag dat door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen moet worden
opgemaakt anderzijds, betreffende de gedane verkiezingsuitgaven met het oog op de verkiezingen voor de
vernieuwing van de provincieraden, de gemeenteraden en de sectorraden stemmen overeen met de bij dit besluit
bijgevoegde modellen 1 tot 12.
Art. 2. Overeenkomstig de artikelen L4131-1 en 4 stellen de partijen, de lijsten en de kandidaten het overzicht vast
van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer gedaan hebben middels model 13, bij dit besluit gevoegd.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 4. De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Namen, 22 juni 2006.
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ph. COURARD

Model 1. Schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich ertoe verbinden, wanneer zij een regionaal lijstnummer aanvragen met het
oog op de vernieuwing van de provincieraden, de gemeenteraden en de sectorraden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, bij deze verklaring
een aangifte betreffende de herkomst van hun geldmiddelen te voegen en deze gegevens binnen de dertig dagen na de verkiezingen mede
te delen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen
Ondergetekende Waalse parlementsleden, belast met het indienen van een voorstel tot lijstenvereniging bedoeld in artikel L4142-26 van het
Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op het verkrijgen van een gemeenschappelijk volgnummer tijdens de
verkiezingen van 8 oktober 2006 voor de vernieuwing van de provincieraden en de gemeenteraden en, desgevallend, de rechtstreekse verkiezing
van de sectorraden worden gemandateerd door de politieke partij
(gelieve hier het letterwoord en de volledige benaming van de partij te vermelden) om, in naam van deze partij, de in artikel L4131-1 van het
Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde verbintenissen te formuleren, namelijk :
de politieke partij
(uitsluitend het letterwoord van de partij vermelden) verbindt zich ertoe haar verkiezingsuitgaven aan te geven, bij de aangifte een verklaring
betreffende de herkomst van de geldmiddelen te voegen en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer
hebben gedaan te registreren, en deze gegevens binnen de dertig dagen na de verkiezingen mede te delen aan de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg van Namen.
Gedaan te ............................................................................................................., op .............................................................................................................. 2006.
................................................................................................................................................................................................................................................................
(namen en handtekening)
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Model 2 : Aangifte van de door de politieke partijen gedane verkiezingsuitgaven met het oog op de vernieuwing van de provincieraden, de
gemeenteraden en de sectorraden binnen dertig dagen na de verkiezingen, samen met de aangifte betreffende de herkomst van de
geldmiddelen in verband met deze uitgaven, te bezorgen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen.
Benaming, letterwoord en gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij :
Adres van de nationale zetel van de politieke partij
Aantal lijsten voorgedragen met het gewestelijk nummer en het beschermd letterwoord :
Ondergetekende(n), naar behoren gemandateerd door bovenvermelde politieke partij doet (doen) aangifte van de volgende gedane
verkiezingsuitgaven bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de provincieraden en de gemeenteraden en tijdens de rechtstreekse verkiezing
van de raden voor maatschappelijk welzijn :
Rubriek 1. Gedane verkiezingsuitgaven voor alle verkiezingen (1)
a)
b)
c)
d)
Rubriek 2. Verkiezingsuitgaven die uitsluitend voor de provincieraadsverkiezingen gelden (1)
a)
b)
c)
d)
Rubriek 3. Verkiezingsuitgaven die uitsluitend voor de gemeenteraadsverkiezingen gelden en, desgevallend, voor de rechtstreekse verkiezing
van de sectorraden 1.
a)
b)
c)
d)
Rubriek 4. Verkiezingsuitgaven ten voordele van een of meerdere bepaalde kandidaten (1).
a)
b)
c)
d)
Totaal bedrag van de uitgaven vermeld in de rubrieken 1 tot 4 : .......................................................................................................................................
Voetnoot
(1) Elke bovenvermelde rubriek van 1 tot 4 bevat de vier volgende sub-rubrieken :
Uitgaven en financiële verbintenissen voor diensten of leveringen met het oog op de mededeling van mondelinge, schriftelijke, auditieve en
visuele boodschappen.
Voor elke soort van boodschap wordt vermeld : het gebruikte communicatiemiddel (radio, televisie, geschreven pers – krant of tijdschrift
bepalen, datum, aard en kosten van de publicatie -, pamfletten, affiches, panelen van minder dan 4 m_ .), de datum van de mededeling en het
bedrag van de uitgave met een onderscheid, indien mogelijk, tussen de kosten van de leveringen en de diensten die voor de communicatie
gebruikt worden.
Voorbeelden : pamfletten : - leveringskosten :
- bijvoorbeeld verzendingskosten via de Post
televisie -productiekosten;
- communicatiekosten.
(2) Uitgaven betreffende bezoldigde diensten die niet opgenomen zijn in a).
Voor elke dienst, de dienstverlener en het bedrag van de prestatie vermelden.
(3) Uitgaven betreffende de verwerving of de huur van goederen of leveringen die niet bedoeld zijn in a).
Per voorwerp, de identiteit van de goederen of leveringen en het bedrag van de verwerving of de huur vermelden.
Indien er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de diensten en de levering, wordt het totaal bedrag opgenomen in b)
(4) Andere uitgaven die niet bedoeld zijn in de litterae a) tot c).
Bijvoorbeeld, uitgaven door een derde persoon ten voordele van de partij.
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat bovenvermelde uitgaven de totaliteit van de door de partij gedane uitgaven en financiële
verbintenissen vormen voor de verkiezingen van
Gedaan te ............................................................................................................, op .............................................................................................................. 2006.
Naam(namen) en handtekening(en)
N.B. De aandacht wordt gevestigd op artikel 6 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor
de verkiezingen van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raadsleden van de raad
voor maatschappelijk welzijn voor de uitgaven die niet als verkiezingspropaganda worden beschouwd;
alle uitgaven zijn BTW inbegrepen;
prestaties in natura worden tegen de marktprijs vastgesteld;
om het begrip politieke partij te bepalen, dient men te verwijzen naar de definitie vastgelegd bij artikel L4112-4 van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en de decentralisatie.

BELGISCH STAATSBLAD — 05.07.2006 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

33837

Model 3 : aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen voor de door de politieke partijen gedane verkiezingsuitgaven met het oog
op de vernieuwing van de provincieraden, de gemeenteraden en de sectorraden (bij de aangifte van de uitgaven te voegen).
Benaming, letterwoord en gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij :
Ondergetekende(n), naar behoren gemandateerd door bovenvermelde politieke partij verklaart (verklaren) dat de herkomst van de geldmiddelen
gebruikt voor de hierboven vermelde verkiezingen de volgende is :
Rubriek 1. Giften in contanten van natuurlijke personen (1).
Rubriek 2. Giften in natura van natuurlijke personen.
Rubriek 3. Andere prestaties van natuurlijke personen gelijkgesteld met giften.
Rubriek 4. Geldmiddelen uit inkomsten van voor de partij georganiseerde manifestaties of festiviteiten.
Rubriek 5. Geldmiddelen uit de door de partij eerder samengestelde voorzieningen met het oog op toekomstige verkiezingen of uit de partij
of instellingen of VZW’s die van de partij afhangen (2)
Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 5 : ..................................................................................................................................................................................
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat de hierboven vermelde geldmiddelen de totaliteit van de geldmiddelen vormen die gebruikt worden
met het oog op de verkiezingen van
Ondergetekende(n) verbindt (verbinden) er zich bovendien toe de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben
gedaan te registreren, en deze gegevens binnen de dertig dagen na de verkiezingen mede te delen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg van Namen (3)
Gedaan te ............................................................................................................., op .............................................................................................................. 2006.
(namen en handtekeningen)

Provincie : Kieskanton
Gemeente :
Model 4. : Aangifte van de door een kandidaat gedane verkiezingsuitgaven bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden
Benaming, letterwoord en volgnummer van de lijst :
Maximum toegelaten bedrag van de uitgaven (1)
dat overeenstemt met .................................................................................................................................................................................. ingeschreven kiezers.
Ondergetekende kandida(a)t(e) van de lijst ..................................... voor de verkiezing in de hierboven vermelde gemeente verklaart de volgende
verkiezingsuitgaven gedaan te hebben :
Rubriek 1. Uitgaven en financiële verbintenissen voor diensten of leveringen met het oog op de mededeling van mondelinge, schriftelijke,
auditieve en visuele boodschappen.
Voor elke soort van boodschap wordt vermeld : het gebruikte communicatiemiddel (radio, televisie, geschreven pers (2), pamfletten, affiches,
panelen van minder dan 4 m_ ..............), de datum van de mededeling en het bedrag van de uitgave met een onderscheid, indien mogelijk,
tussen de kost van de leveringen en de diensten die voor de communicatie gebruikt worden.
Voorbeelden :
Pamfletten : - leveringskosten;
- bijvoorbeeld verzendingskosten via de Post
Televisie - productiekosten;
- communicatiekosten.
Rubriek 2. Uitgaven betreffende bezoldigde diensten die niet opgenomen zijn in rubriek 1.
Voor elke dienst, de dienstverlener en het bedrag van de prestatie vermelden.
Rubriek 3. Uitgaven betreffende de verwerving of de huur van goederen of leveringen die niet bedoeld zijn in rubriek 1.
Per voorwerp, de identiteit van de goederen of leveringen en het bedrag van de verwerving of de huur vermelden.
Indien er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de diensten en de levering, wordt het totaal bedrag in rubriek 2 opgenomen
Rubriek 4. Andere uitgaven die niet bedoeld zijn in de rubrieken 1 tot 3.
Bijvoorbeeld, uitgaven door een derde persoon ten voordele van de kandida(a)t(e).
Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 4 :
Rubriek 5. Totaal bedrag van de uitgaven aangerekend door de politieke partij (benaming en adres), op haar quota, in mijn voordeel : ........
(bedrag) (3)
Rubriek 6. Bedrag, volgens de aard van de prestatie of de levering, van de uitgaven van de kandidaat of door hem betaald en die geboekt
moeten worden op het toegelaten bedrag van de uitgaven van de lijst, met de toestemming van de lijstaanvoerder (3).
Ik heb mij ook kandidaat gesteld voor de verkiezing van de provincieraad, de gemeenteraad, de sectorraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn in het kiesdistrict/de gemeente (4).................................................................waarvoor ik een aparte aangifte van uitgaven heb ingediend (1).
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde aangifte van uitgaven echt en volledig is.
Gedaan te ............................................................................................................., op .............................................................................................................. 2006.
................................................................................................................................................................................................................................................................
(namen en handtekeningen)
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Provincie : Kieskanton

Gemeente :

Model 5 : Aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen die door de kandidaten gebruikt worden voor verkiezingspropaganda met
het oog op de vernieuwing van de gemeenteraden (bij de aangifte van de uitgaven te voegen)
Naam en voornaam van de kandida(a)t(e) : ..................................................................................................................................................................................
Benaming, letterwoord en gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij of lijst namens welke de kandida(a)t(e) opkomt : .......... .........
Ondergetekende verklaart hierbij dat de herkomst van de door hem (haar) of door derde gebruikte geldmiddelen om de uitgaven te dekken die
hij (zij) voor verkiezingspropaganda gebruikt met het oog op de hierboven vermelde verkiezingen, de volgende is :
Rubriek 1. Giften in contanten van natuurlijke personen (5) ...............................................................................................................................................

Rubriek 2. Giften in contanten van de politieke partij of de lijst ........................................................................................................................................

Namens welke de kandida(a)t(e) wordt voorgedragen

in die hoedanigheid om die partij te vertegenwoordigen (6)

Rubriek 3. Giften in natura van de politieke partij of de lijst ..............................................................................................................................................

namens welke de kandida(a)t(e) wordt voorgedragen

in die hoedanigheid om die partij te vertegenwoordigen

Rubriek 4. Giften in natura van natuurlijke personen (7) .....................................................................................................................................................

Rubriek 5. Andere prestaties gelijkgesteld met giften. ..........................................................................................................................................................

Rubriek 6. Geldmiddelen uit het vermogen van de .................................................................................................................................... kandida(a)t(e)

Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 6 : ..................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde geldmiddelen de totaliteit van de geldmiddelen vormen die gebruikt worden met het oog
op de verkiezingen van .......................................................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verbindt er zich bovendien toe de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan te
registreren, en deze gegevens binnen de dertig dagen na de verkiezingen mede te delen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in
wiens rechtsgebied het kieskringbureau is gevestigd (8).
Gedaan te .................................................................................................................., op ....................................................................................................................
(naam en handtekening)
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Provincie : Kieskanton

Gemeente :

Model 6 : Aangifte van de door een lijst gedane verkiezingsuitgaven bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden
Benaming, letterwoord en volgnummer van de lijst :
Maximum toegelaten bedrag van de uitgaven :
dat overeenstemt met .................................................................................................................................................................................. ingeschreven kiezers.
Ondergetekende lijstaanvoerder (-aanvoerster) op de hierboven vermelde lijst, verklaart dat deze lijst de volgende verkiezingsuitgaven gedaan
heeft voor de verkiezingen waarvan aard en datum hierboven vermeld worden :
Rubriek 1. Uitgaven en financiële verbintenissen voor diensten of leveringen met het oog op de mededeling van mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele
boodschappen.
Voor elke soort van boodschap wordt vermeld : het gebruikte communicatiemiddel (radio, televisie, geschreven pers (1), pamfletten, affiches,
panelen van minder dan 4 m_ ..............), de datum van de mededeling en het bedrag van de uitgave met een onderscheid, indien mogelijk,
tussen de kost van de leveringen en de diensten die voor de communicatie gebruikt worden.
Voorbeelden :
Pamfletten : - leveringskosten;
- bijvoorbeeld verzendingskosten via de Post
Televisie - productiekosten;
- communicatiekosten.
Rubriek 2. Uitgaven betreffende bezoldigde diensten die niet opgenomen zijn in rubriek 1.
Voor elke dienst, de dienstverlener en het bedrag van de prestatie vermelden.
Rubriek 3. Uitgaven betreffende de verwerving of de huur van goederen of leveringen die niet bedoeld zijn in rubriek 1.
Per voorwerp, de identiteit van de goederen of leveringen en het bedrag van de verwerving of de huur vermelden. Indien er geen onderscheid
kan gemaakt worden tussen de diensten en de levering, wordt het totaal bedrag in rubriek 2 opgenomen
Rubriek 4. Andere uitgaven die niet bedoeld zijn in de rubrieken 1 tot 3.
Bijvoorbeeld, uitgaven door een derde persoon ten voordele van de lijst.
Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 4 : ..................................................................................................................................................................................
Rubriek 5. Uitgaven opgenomen in de rubrieken 1 tot 4 en die gebruikt worden voor de financiering van de verkiezingscampagne van een of
meerdere bepaalde kandidaten van de lijst (2).
Rubriek 6. Uitgaven opgenomen in de rubrieken 1 tot 4, die gefinancierd of betaald worden door een of meerdere bepaalde kandidaten en die
geboekt worden op de uitgaven van de lijst, met de toestemming van de lijstaanvoerder(-aanvoerster) (3).
N.B. De rubrieken 5 en 6 worden ter informatie vermeld om de controle te vergemakkelijken. Het gaat hier over uitgaven die reeds in de
rubrieken 1 tot 4 inbegrepen zijn.
Ondergetekende verklaart dat de in de rubrieken 1 tot 4 vermelde uitgaven de totaliteit van de door de lijst gedane uitgaven en financiële
verbintenissen vormen voor de verkiezingen van .........................................................................................................................................................................
Gedaan te ............................................................................................................., op .............................................................................................................. 2006.
................................................................................................................................................................................................................................................................
(namen en handtekeningen)
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Provincie : Kieskanton

Gemeente :

Model 7. Aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen van de door de lijsten gedane uitgaven voor de verkiezingspropaganda met
het oog op de vernieuwing van de gemeenteraden (bij de aangifte van de uitgaven te voegen)
Benaming, letterwoord en volgnummer van de lijst : .................................................... .................................................... . .....................................................
Ondergetekende lijstaanvoerder (-aanvoerster) op de hierboven vermelde lijst, verklaart dat de herkomst van geldmiddelen gebruikt voor de
bovenvermelde verkiezingen de volgende is :
Rubriek 1. Giften in contanten van natuurlijke personen (9) ...............................................................................................................................................

Rubriek 2. Giften in natura van natuurlijke personen (10) ...................................................................................................................................................

Rubriek 3. Andere prestaties gelijkgesteld met giften ...........................................................................................................................................................

Rubriek 4. Geldmiddelen uit inkomsten van ..........................................................................................................................................................................

georganiseerde manifestaties of festiviteiten

ten voordele van de lijst

Rubriek 5. Geldmiddelen in contanten van de politieke partij namens welke ............................................................. de lijst wordt voorgedragen

Rubriek 6. Geldmiddelen in natura van de politieke partij namens welke ................................................................... de lijst wordt voorgedragen

Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 6 : ..................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde geldmiddelen de totaliteit van de geldmiddelen vormen die gebruikt worden met het oog
op de verkiezingen van .......................................................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verbindt er zich bovendien toe de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan te
registreren, en deze gegevens binnen de dertig dagen na de verkiezingen mede te delen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in
wiens rechtsgebied het kieskringbureau is gevestigd (11).
Gedaan te .................................................................................................................., op ....................................................................................................................
(naam en handtekening)
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Provincie : Kiesdistrict :

Kieskanton Gemeente :

Model 8. : Aangifte van de door een kandidaat gedane verkiezingsuitgaven bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de provincieraden
Benaming, letterwoord en volgnummer van de lijst :
Maximum toegelaten bedrag van de uitgaven (12)
dat overeenstemt met .................................................................................................................................................................................. ingeschreven kiezers.
Ondergetekende kandida(a)t(e) van de lijst ............................................................ voor de verkiezing in de hierboven vermelde provincie verklaart
de volgende verkiezingsuitgaven gedaan te hebben :
Rubriek 1. Uitgaven en financiële verbintenissen voor diensten of leveringen met het oog op de mededeling van mondelinge, schriftelijke,
auditieve en visuele boodschappen.
Voor elke soort van boodschap wordt vermeld : het gebruikte communicatiemiddel (radio, televisie, geschreven pers (13), pamfletten, affiches,
panelen van minder dan 4 m_ ..............), de datum van de mededeling en het bedrag van de uitgave met een onderscheid, indien mogelijk,
tussen de kost van de leveringen en de diensten die voor de communicatie gebruikt worden.
Voorbeelden :
Pamfletten : - leveringskosten;
- bijvoorbeeld verzendingskosten via de Post
Televisie - productiekosten;
- communicatiekosten.
Rubriek 2. Uitgaven betreffende bezoldigde diensten die niet opgenomen zijn in rubriek 1.
Voor elke dienst, de dienstverlener en het bedrag van de prestatie vermelden.
Rubriek 3. Uitgaven betreffende de verwerving of de huur van goederen of leveringen die niet bedoeld zijn in rubriek 1.
Per voorwerp, de identiteit van de goederen of leveringen en het bedrag van de verwerving of de huur vermelden.
Indien er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de diensten en de levering, wordt het totaal bedrag in rubriek 2 opgenomen.
Rubriek 4. Andere uitgaven die niet bedoeld zijn in de rubrieken 1 tot 3.
Bijvoorbeeld, uitgaven door een derde persoon ten voordele van de kandida(a)t(e).
Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 4 :
Rubriek 5. Totaal bedrag van de uitgaven aangerekend door de politieke partij (benaming en adres), op haar quota, in mijn voordeel : ........
(bedrag) (14)
Rubriek 6. Bedrag, volgens de aard van de prestatie of de levering, van de uitgaven van de kandidaat of door hem betaald en die geboekt
moeten worden op het toegelaten bedrag van de uitgaven van de lijst, met de toestemming van de lijstaanvoerder (3).
Ik heb mij ook kandidaat gesteld voor de verkiezing van de provincieraad, de gemeenteraad, de sectorraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn in het kiesdistrict/de gemeente (15)...............................................................waarvoor ik een aparte aangifte van uitgaven heb ingediend (1).
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde aangifte van uitgaven echt en volledig is.
Gedaan te ............................................................................................................., op .............................................................................................................. 2006.
................................................................................................................................................................................................................................................................
(namen en handtekeningen)
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Provincie : Kiesdistrict :

Kieskanton : Gemeente :

Model 9 : Aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen die door de kandidaten gebruikt worden voor verkiezingspropaganda met
het oog op de vernieuwing van de provincieraden (bij de aangifte van de uitgaven te voegen)
Naam en voornaam van de kandida(a)t(e) : ..................................................................................................................................................................................
Benaming, letterwoord en gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij of lijst namens welke de kandida(a)t(e) opkomt : .......... .........
Ondergetekende verklaart hierbij dat de herkomst van de door hem (haar) of door derde gebruikte geldmiddelen om de uitgaven te dekken die
hij (zij) voor verkiezingspropaganda gebruikt met het oog op de hierboven vermelde verkiezingen, de volgende is :
Rubriek 1. Giften in contanten van natuurlijke personen (16) .............................................................................................................................................

Rubriek 2. Giften in contanten van de politieke partij of de lijst ........................................................................................................................................

Namens welke de kandida(a)t(e) wordt voorgedragen

in die hoedanigheid om die partij te vertegenwoordigen (17)

Rubriek 3. Giften in natura van de politieke partij of de lijst ..............................................................................................................................................

namens welke de kandida(a)t(e) wordt voorgedragen

in die hoedanigheid om die partij te vertegenwoordigen

Rubriek 4. Giften in natura van natuurlijke personen (18) ...................................................................................................................................................

Rubriek 5. Andere prestaties gelijkgesteld met giften ...........................................................................................................................................................

Rubriek 6. Geldmiddelen uit het vermogen van de .................................................................................................................................... kandida(a)t(e)

Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 6 ....................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde geldmiddelen de totaliteit van de geldmiddelen vormen die gebruikt worden met het oog
op de verkiezingen van .......................................................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verbindt er zich bovendien toe de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan te
registreren, en deze gegevens binnen de dertig dagen na de verkiezingen mede te delen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in
wiens rechtsgebied het kieskringbureau is gevestigd (19).
Gedaan te .................................................................................................................., op ....................................................................................................................
(naam en handtekening)
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Provincie : Kiesdistrict :

Kieskanton : Gemeente :

Model 10 : Aangifte van de door een lijst gedane verkiezingsuitgaven bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de provincieraden
Benaming, letterwoord en volgnummer van de lijst :
Maximum toegelaten bedrag van de uitgaven
dat overeenstemt met .................................................................................................................................................................................. ingeschreven kiezers.
Ondergetekende lijstaanvoerder (-aanvoerster) op de hierboven vermelde lijst, verklaart dat deze lijst de volgende verkiezingsuitgaven gedaan
heeft voor de verkiezingen waarvan aard en datum hierboven vermeld worden :
Rubriek 1. Uitgaven en financiële verbintenissen voor diensten of leveringen met het oog op de mededeling van mondelinge, schriftelijke, auditieve en visuele
boodschappen.
Voor elke soort van boodschap wordt vermeld : het gebruikte communicatiemiddel (radio, televisie, geschreven pers (1), pamfletten, affiches,
panelen van minder dan 4 m_ ..............), de datum van de mededeling en het bedrag van de uitgave met een onderscheid, indien mogelijk,
tussen de kost van de leveringen en de diensten die voor de communicatie gebruikt worden.
Voorbeelden :
Pamfletten : - leveringskosten;
- bijvoorbeeld verzendingskosten via de Post
Televisie - productiekosten;
- communicatiekosten.
Rubriek 2. Uitgaven betreffende bezoldigde diensten die niet opgenomen zijn in rubriek 1.
Voor elke dienst, de dienstverlener en het bedrag van de prestatie vermelden.
Rubriek 3. Uitgaven betreffende de verwerving of de huur van goederen of leveringen die niet bedoeld zijn in rubriek 1.
Per voorwerp, de identiteit van de goederen of leveringen en het bedrag van de verwerving of de huur vermelden. Indien er geen onderscheid
kan gemaakt worden tussen de diensten en de levering, wordt het totaal bedrag in rubriek 2 opgenomen
Rubriek 4. Andere uitgaven die niet bedoeld zijn in de rubrieken 1 tot 3.
Bijvoorbeeld, uitgaven door een derde persoon ten voordele van de lijst.
Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 4 : ..................................................................................................................................................................................
Rubriek 5. Uitgaven opgenomen in de rubrieken 1 tot 4 en die gebruikt worden voor de financiering van de verkiezingscampagne van een of
meerdere bepaalde kandidaten van de lijst (2).
Rubriek 6. Uitgaven opgenomen in de rubrieken 1 tot 4, die gefinancierd of betaald worden door een of meerdere bepaalde kandidaten en die
geboekt worden op de uitgaven van de lijst, met de toestemming van de lijstaanvoerder(-aanvoerster) (3).
N.B. De rubrieken 5 en 6 worden ter informatie vermeld om de controle te vergemakkelijken. Het gaat hier over uitgaven die reeds in de
rubrieken 1 tot 4 inbegrepen zijn.
Ondergetekende verklaart dat de in de rubrieken 1 tot 4 vermelde uitgaven de totaliteit van de door de lijst gedane uitgaven en financiële
verbintenissen vormen voor de verkiezingen van .........................................................................................................................................................................
Gedaan te ............................................................................................................., op .............................................................................................................. 2006.
................................................................................................................................................................................................................................................................
(namen en handtekeningen)
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Provincie : Kiesdistrict :
Kieskanton : Gemeente :

Model 11. Aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen voor de door de lijsten gedane uitgaven voor de verkiezingspropaganda
met het oog op de vernieuwing van de provincieraden (bij de aangifte van de uitgaven te voegen)
Benaming, letterwoord en volgnummer van de lijst : ..................................................................................................................................................................
Ondergetekende lijstaanvoerder (-aanvoerster) op de hierboven vermelde lijst, verklaart dat de herkomst van de geldmiddelen gebruikt voor de
bovenvermelde verkiezingen de volgende is :
Rubriek 1. Giften in contanten van natuurlijke personen (20) .............................................................................................................................................

Rubriek 2. Giften in natura van natuurlijke personen (21) ...................................................................................................................................................

Rubriek 3. Andere prestaties gelijkgesteld met giften ...........................................................................................................................................................

Rubriek 4. Geldmiddelen uit inkomsten van ..........................................................................................................................................................................

georganiseerde manifestaties of festiviteiten

ten voordele van de lijst

Rubriek 5. Geldmiddelen in contanten van de politieke partij namens welke ............................................................. de lijst wordt voorgedragen

Rubriek 6. Geldmiddelen in natura van de politieke partij namens welke ................................................................... de lijst wordt voorgedragen

Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 6 : ..................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde geldmiddelen de totaliteit van de geldmiddelen vormen die gebruikt worden met het oog
op de verkiezingen van .......................................................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verbindt er zich bovendien toe de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan te
registreren, en deze gegevens binnen de dertig dagen na de verkiezingen mede te delen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in
wiens rechtsgebied het kieskringbureau is gevestigd (22).
Gedaan te .................................................................................................................., op ....................................................................................................................
(naam en handtekening)
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Model 12 : Verslag, op te stellen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen
Rechtbank van eerste aanleg van Namen
De politieke partij(en) waarvan naam volgt heeft (hebben) binnen de termijn voorgeschreven bij het Wetboek van de plaatselijke democratie en
de decentralisatie de aangifte van de uitgaven ingediend bedoeld bij artikel L4131-1 van dat Wetboek, waarbij de aangifte betreffende de herkomst
van de geldmiddelen, bedoeld bij hetzelfde artikel, is gevoegd.
1. Politieke partij ............................................................................................................. .............................................................................................................

2. Politieke partij ............................................................................................................. .............................................................................................................

3. Politieke partij ............................................................................................................. .............................................................................................................

4. Politieke partij .............................................................................................................. ..............................................................................................................

B Voor elke politieke partij bij naam vernoemd worden de aangifte van de uitgaven en de verklaring van de herkomst van de geldmiddelen
gevoegd.
Opmerkingen van de voorzitter (5) : ................................................................................................................................................................................................
Gedaan te .............................................................................................................., op .............................................................................................................. 2006
(namen en handtekeningen)
NB Er wordt een verslag in het Frans opgesteld met vermelding van de politieke partijen waarvan de aangifte in die taal is opgesteld, een
verslag in het Duits voor de politieke partijen waarvan de aangifte in die taal is opgesteld.
1. Voor elke politieke partij, benamin, letterwoord, gewestelijk nummer en adres van de zetel opgeven.
2. Toegelaten uitgavenbedrag opgeven.
3. Toegelaten uitgavenbedrag opgeven.
4. De identiteit van de personen die giften van 125 euro en meer hebben verricht, moet enkel medegedeeld worden aan de Gewestelijke
controlecommissie op de verkiezingsuitgaven.
5. De voorzitter maakt gewag van de overtredingen die de partijen begaan hebben op de verplichting bedoeld in artikel L4131-4 van het Wetboek
en op de artikelen 2 en 7 van de wet van 7 juli 1984 betreffende de beperking en de cointrole van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen
van de provincieraden, gemeenteraden en districtraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raadsleden van de raad voor maatschappelijk
welzijn.
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Model 13. Overzicht van de registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer verrichten aan politieke
partijen en hun componenten, aan lijsten, aan kandidaten en aan politieke mandatarissen
Ik, ondergetekende, handelend in naam van de politieke ........................................................................ (letterwoord van de partij en volledige naam
van de partij hier opgeven, en adres van de zetel) (1).
Ik, ondergetekende, na mij kandidaat te hebben gesteld voor de verkiezing van ....................................... (hier datum van de verkiezing opgeven)
met het oog op de hernieuwing van ..................................................... (hier de benaming van de betrokken raad opgeven, ofwel de provincieraad,
de gemeenteraad of de sectorraad) en na opgekomen te zijn in die hoedanigheid op de plaats van ..................... (hier ingenomen rang opgeven)
op de lijst ................ (hier letterwoord van de lijst en volledige benaming opgeven) in de kieskring(en) ................ (hier benaming en hoofdplaats
van de betrokken kieskring(en) opgeven en, in geval van kandidatuur bij meer dan één verkiezing, voor elke ervan de hiervoor opgegeven
inlichtingen vermelden, namelijk de rang ingenomen op de lijst, het letterwoord van de lijst en volledige benaming ervan, en de benaming en de
hoofdplaats van de kieskring waarin de kandidatuur is ingediend) (1).
Ik ondergetekende, handeld in naam van de lijst ............................................... (hier het letterwoord van de lijst en volledige benaming opgeven),
voorgedragen bij de verkiezing van ....................................................................... (hier datum van de verkiezing opgeven), (ofwel de provincieraad,
de gemeenteraad of de sectorraad) en na opgekomen te zijn als lijstaanvoerder in de kieskring van ....................... (hier benamin en hoofdplaats
van de kieskring opgeven waarin de kandidatuur is ingediend), (1) (2), verklaar op erewoord van de natuurlijke personen wier naam volgt de
giften van 125 euro en meer te hebben gekregen en waarvan de lijst in dit overzicht opgenomen is (3) :
Volgnummer gift

Datum verkrijging van de gift

Identiteit van de natuurlijke persoon die de gift deed (4)

Bedrag van de gift (5)

1.
2.
3.
4.
5.
....
....
Total général : ......................... (6)

Gedaan te ...................................................................................................................., op ..................................................................................................................
(Handtekening)
(naam, voornaam, hoedanigheid en volledig adres van de indiener van de aangifte) (7)
1. Schrappen wat niet past.
2. Formulier in te vullen voor het overzicht van de giften van 125 euro en meer ten gunste van de lijst als dusdanig.
3. Volgende tabel invullen volgens de volgorde van de gekregen giften.
4. Hier naam en voornamen vermelden, nationaliteit en volledig adres (straat, nummer en gemeente van de hoofdverblijfplaats) van de schenker.
5. Hier juist bedrag invullen van de gifte in euro of, indien het niet om een geldbedrag gaat, tegenwaarde in euro voor zover die redelijkerwijs
geschat kan worden op minstens 125 euro.
6. Hier totale waarde van de giften van 125 euro en meer aangeven die ontvangen zijn tijdens het jaar waarop het overzicht betrekking heeft.
7. Dit overzicht dient gevoegd te worden bij de verklaring betreffende de herkomst van de geldmiddelen van de betrokken persoon. Dat overzicht
wordt niet ingekeken door de kiezers maar wordt rechtstreeks door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg overgemaakt aan de
gewestelijke controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven.
1. Het bedrag van de giften in contanten vermelden met het vertrouwelijk houden van de identiteit van de privé-personen die een gift hebben
gedaan.
2. Voor elke VZW of betrokken instelling het bedrag van de overeenkomstige geldmiddelen vermelden.
3. De identiteit van de personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan moet niet aan de kiezers worden meegedeeld maar alleen door
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan de Gewestelijke controlecommissie worden overgemaakt..
1. Als men opkomt voor meerdere verkiezingen, wordt het hoogste maximum toegelaten bedrag van de uitgaven vermeld
2. Krant of tijdschrift, datum, aard en kosten van de publicatie bepalen.
3. Het bedrag van deze rubriek moet niet worden aangerekend op het toegelaten quota aan verkiezingsuitgaven van de kandida(a)t(e).
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4. Schrappen wat niet past en invullen.
5. De identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, moet het voorwerp uitmaken van een overzicht dat
bij deze aangifte wordt gevoegd. Dit overzicht wordt niet onderworpen aan het onderzoek van de kiezers maar wordt rechtstreeks door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan de Gewestelijke controlecommissie van de verkiezingsuitgaven overgemaakt.
6. De kandidaten mogen giften van de politieke partij of de lijst krijgen namens welke zij zich kandidaat hebben gesteld. De kandidaat, die deze
aangifte heeft ondertekend en die dergelijke giften heeft gekregen, moet deze giften apart aangeven.
7. Voor de giften in natura waarvan de tegenwaarde uitgedrukt in euro redelijkerwijs op minstens 125 euros per gift kan geschat worden, dient
verwezen te worden naar voetnoot 1.
8. Cfr. voetnoot 1.
1. Krant of tijdschrift, datum, aard en kosten van de publicatie bepalen.
2. De naam van de betrokken kandida(a)t(en) en het bedrag gebruikt in zijn (hun) voordeel vermelden.
3. De naam van de betrokken kandida(a)t(en) en het bedrag dat hij (zij) ten voordele van de lijst betaald heeft (hebben).
9. De identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, moet het voorwerp uitmaken van een overzicht dat
bij deze aangifte wordt gevoegd. Dit overzicht wordt niet onderworpen aan het onderzoek van de kiezers maar wordt rechtstreeks door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan de Gewestelijke controlecommissie van de verkiezingsuitgaven overgemaakt.
10. Voor de giften in natura waarvan de tegenwaarde uitgedrukt in euro redelijkerwijs op minstens 125 euro per gift kan geschat worden, dient
verwezen te worden naar voetnoot 1.
11. Cfr. voetnoot 1.
12. Als men zich kandidaat stelt voor meerdere verkiezingen, wordt het hoogste maximum toegelaten bedrag van de uitgaven vermeld
13. Krant of tijdschrift, datum, aard en kosten van de publicatie bepalen.
14. Het bedrag van deze rubriek moet niet worden aangerekend op het toegelaten quota aan verkiezingsuitgaven van de kandida(a)t(e).
15. Schrappen wat niet past en invullen.
16. De identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan moet het voorwerp uitmaken van een overzicht dat
bij deze aangifte wordt gevoegd. Dit overzicht wordt niet onderworpen aan het onderzoek van de kiezers maar wordt rechtstreeks door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan de Gewestelijke controlecommissie van de verkiezingsuitgaven overgemaakt.
17. De kandidaten mogen giften van de politieke partij of de lijst krijgen namens welke zij zich kandidaat hebben gesteld. De kandidaat, die deze
aangifte heeft ondertekend en die dergelijke giften heeft gekregen, moet deze giften apart aangeven.
18. Voor de giften in natura waarvan de tegenwaarde uitgedrukt in euro redelijkerwijs op minstens 125 euro per gift kan geschat worden, dient
verwezen te worden naar voetnoot 1.
19. Cfr. voetnoot 1.
1. Krant of tijdschrift, datum, aard en kosten van de publicatie bepalen.
2. De naam van de betrokken kandida(a)t(en) en het bedrag gebruikt in zijn (hun) voordeel vermelden.
3. De naam van de betrokken kandida(a)t(en) en het bedrag dat hij (zij) ten voordele van de lijst betaald heeft (hebben).
20. De identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan moet het voorwerp uitmaken van een overzicht dat
bij deze aangifte wordt gevoegd. Dit overzicht wordt niet onderworpen aan het onderzoek van de kiezers maar wordt rechtstreeks door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aan de Gewestelijke controlecommissie van de verkiezingsuitgaven overgemaakt.
21. Voor de giften in natura waarvan de tegenwaarde uitgedrukt in euro redelijkerwijs op minstens 125 euro per gift kan geschat worden, dient
verwezen te worden naar voetnoot 1.
22. Cfr. voetnoot 1.

