FORMULIER D4
Aangifte van de door een kandidaat aangewende bedragen ( aangifte bedoeld in artikel 23, §2, van het
Brussels Gemeentelijk Kieswetboek1)
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN – BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven.
Dit formulier dient gebruikt te worden door de kandidaten. De hoofdgetuige van de lijst waarop de
kandidaten opkomen of de gemachtigde door de lijst, verzamelt de aangiften van de verkiezingsuitgaven van
elke kandidaat en van de lijst en legt deze binnen de dertig dagen na de verkiezingen neer ter griffie van de
rechtbank van eerste aanleg van Brussel.
________________________________________________
Datum van de verkiezing: .........................................................................................................................
Gemeente : ................................................................................................................................................
Naam, letterwoord en volgnummer van de lijst waarop de kandidaat is ingeschreven:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Maximum toegelaten bedrag voor de uitgaven:…………………overeenstemmend met………ingeschreven
kiezers.
Ondergetekende,…………………………………………….………………………
kandida(a)t(e)
van de lijst………………………………...................................………............. (naam, letterwoord en
nummer van de lijst) voor de vernieuwing van de gemeenteraad van de gemeente
..............................................…………………………………………………………………...............verklaart
de hiernavolgende verkiezingsuitgaven te hebben gedaan:
Voor het begrip verkiezingsuitgaven dient er verwezen te worden naar artikel 6 van de wet van 7 juli 1994.
De bedoelde uitgaven moeten gedaan zijn tijdens de drie maanden voorafgaand aan de verkiezing.

1

Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet.

Rubriek 1.

Datum van
de
mededeling

Uitgaven en financiële verbintenissen betreffende de dienstprestaties of
leveringen met het oog op de mededeling van mondelinge, schriftelijke,
auditieve en visuele boodschappen.

Naam van het gebruikte
communicatiemiddel
(radio, televisie,schrijvende pers)

TOTAAL

Kost van de
levering

Kost van de
prestaties

Totaalkost

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rubriek 2. Uitgaven voor de niet in rubriek 1 vermelde bezoldigde dienstprestaties.
Datum van
de prestatie

Soort prestatie

Prestatieverlener

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAAL

€
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Rubriek 3.

Datum van
aankoop

Uitgaven voor het aankopen of huren van niet in rubriek 1 vermelde goederen
of leveringen.
NB : Indien geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de dienstprestatie en de levering,
wordt het globale bedrag onder rubriek 2 vermeld.

Soort levering

Leverancier

Bedrag
€
€
€
€
€
€
€

TOTAAL

Rubriek 4.

Andere niet in de rubrieken 1 tot 3 bedoelde uitgaven.
Bijvoorbeeld, de door een derde persoon ten voordele van de kandida(a)t(e)
gedane uitgaven.

DATUM

BEDRAG
€
€
€
€
€

TOTAAL

Totaal bedrag van de rubrieken 1 tot 4 :

Rubriek 5.

€

€

Totaal van de door de politieke partij (benaming en adres), op haar quota
verrekende uitgaven, te mijnen gunste.
€
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Rubriek 6.

Bedrag per aard van prestatie of levering, van de
door de kandidaat gedane uitgaven die geboekt
moet worden op het toegelaten bedrag van de uitgaven
van de lijst met het akkoord van de
kandidaat die de lijst trekt.

€

(NB. De bedragen van rubriek 5 en 6 moeten niet op het toegelaten quota aan de kandida(a)t(e) worden
verrekend.)

Ondergetekende bevestigt dat de aangifte van de hierboven vermelde uitgaven waar en volledig is.

Gedaan te …………………., op …………………………….. ......

Voornaam van de kandidaat
..................................

Naam van de kandidaat

HANDTEKENING

.............................................
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