
 
 
 
 FORMULIER D9 
 

Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke 
personen die giften doen van 125 euro en meer aan politieke partijen, lijsten, kandidaten en 

politieke mandatarissen voor de verkiezingen met het oog op de vernieuwing van de 
gemeenteraden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN – BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven. 
 
 

Dit formulier dient afzonderlijk gebruikt te worden door de kandidaten (1), lijsten (2) en politieke 
partijen (3) die opkomen bij de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden. Het betreft 
de verkiezingsuitgaven. Voor de politieke partijen moet het formulier binnen de 30 dagen na de 
gemeenteraadsverkiezingen gestuurd worden naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in 
wiens rechtsgebied de nationale zetel van de partij gevestigd is. 
Voor de lijsten en de kandidaten moet het formulier binnen de 30 dagen na de verkiezing gestuurd 
worden naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de gemeente.  
In deze twee gevallen mag het formulier niet geconsulteerd worden door het publiek.  

______________________________ 
 
 
(1)1 Ik ondergetekende, die mij kandidaat gesteld heb voor de verkiezing 
van.............................…........ met het oog op de vernieuwing van de gemeenteraad in de 
gemeente.............................................................................………………………............ en die in die 
hoedanigheid gestaan heb op de plaats nr...............………, op de lijst 
.….................................................................................................................................................……….. 
.....................................................................................................................................................……….. 
 
(2)2 Ik ondergetekende, handelend in naam van de lijst (letterwoord en benaming opgeven) 
……………………….………………………………………………………………………………….. 
.....................................................................................................................................................……….. 
die voorgedragen is voor de verkiezing van .……………………...................................met het oog op 
de vernieuwing van de gemeenteraad in de 
gemeente.....................................................................................................................................……….
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(3)3 Ik ondergetekende, handelend in naam van van de politieke partij (gemeenschappelijk 
volgnummer, letterwoord, de benaming en het adres opgeven)  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................  
 
verklaar van de hieronder vermelde personen tijdens het jaar van de verkiezingen giften van 125 euro 
en meer ontvangen te hebben. De hierna vermelde giften moeten ontvangen zijn tussen 1 januari van 
het verkiezingsjaar en de dag van de verkiezingen. 
 
                                                 
1 Dit gedeelte dient enkel ingevuld te worden door de kandidaat. 
2 Dit gedeelte dient enkel ingevuld te worden door de persoon die handelt in naam van de lijst. 
3 Dit gedeelte dient enkel ingevuld te worden door de persoon die handelt in naam van de politieke partij. 



  

 D9 – bijlage - bladzijde 2 

 

Datum waarop de gift ontvangen 
werd 

Identiteit van de natuurlijke 
persoon die de gift  

heeft gedaan4 
Bedrag van de gift 

  €       
  €       
  €       
  €       
  €       
  €       

ALGEMEEN TOTAAL  €       
 
 
Ik verklaar dat deze lijst volledig is en dat zij alle tijdens het jaar van de verkiezingen ontvangen giften 
van 125 euro en meer omvat, zowel deze in geld als deze in natura. Ik heb de giften in natura 
redelijkerwijze geëvalueerd aan de marktprijs. 
 
Gedaan te........................................................, op.......................................……………………. 
 
Naam :.......................................................................…………. 
Voornaam :................................................................................. 
 
Hoedanigheid van de aangever5  
:................................................................................................................................... 
 
Volledig adres 
.…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………. 
................................................................................................................................................….. 
 
 
 

 
 

 

                                                 
4 Hier de naam, voornam(en), nationaliteit en volledig adres (straat, nummer en gemeente van de 
hoofdverblijfplaats) vermelden van de persoon die de gift doet. 
5 Eén van de volgende mogelijkheden kiezen: de kandidaat, de persoon die handelt in naam van de lijst of de 
persoon die handelt in naam van de politieke partij. 
 


