
 
 

OPGAVE VAN FINANCIËLE BELANGEN 
Ingevuld in overeenstemming met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder 

de artikelen ... 

Naam: Jorens 

Voornaam: Lieve 

 

Ik, ondergetekende, op erewoord en met volledige kennis van het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad en van de regels die van toepassing zijn inzake transparantie van de bezoldigingen en 

voordelen van de Brusselse openbare mandaathouders, doe hierbij aangifte van:  

 

1. 

Mijn beroepsactiviteiten gedurende de drie jaar voorafgaand aan mijn benoeming als lid van het 

college van burgemeester en schepenen, alsook mijn deelname tijdens dezelfde periode aan comités 

of raden van bestuur van bedrijven, niet-gouvernementele organisaties, verenigingen of andere 

organen met een wettelijk bestaan: 

Beroepsactiviteit of deelname 
Inkomenscategorie1 

0 1 2 3 4 5 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu 

   x   

       

       

       

 

2. 

De vergoeding die ik ontvang voor de uitoefening van een verkiesbaar politiek mandaat of afgeleide 

van een verkiesbaar mandaat: 

Mandaat Bedrag van de vergoeding 

Schepen 54.085,77 € bruto / jaar 

Lid Politieke Raad Groen 32 € / deelname 

  

 

                                                           
1 Inkomenscategorie: 

− 0: onbezoldigd; 

− 1: van € 1 tot 499 bruto per maand; 

− 2: van € 500 tot 1.000 bruto per maand; 

− 3: van € 1.001 tot 5.000 bruto per maand; 

− 4: van € 5.001 tot 10.000 bruto per maand; 

− 5: meer dan € 10.000 bruto per maand, met vermelding van het bedrag afgerond op de 

dichtstbijzijnde tienduizend euro. 
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3.  

De regelmatige bezoldigde activiteit die ik parallel met de uitoefening van mijn functie uitoefen, 

hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige:  

Activiteit 
Inkomenscategorie 

0 1 2 3 4 5 

Auteur  x     

       

       

       

 

4. 

Mijn deelname aan comités of raden van bestuur van bedrijven, niet-gouvernementele organisaties, 

verenigingen of andere publieke of private organisaties die een wettelijk bestaan hebben, of enige 

andere externe activiteit die ik uitoefen, al dan niet tegen vergoeding:  

Deelname of activiteit 
Inkomenscategorie 

0 1 2 3 4 5 

Algemene Vergadering 

Gemeenschapscentrum Den Dam 

x      

       

       

       

 

5. 

Mijn occasionele betaalde externe activiteiten (inclusief schrijven, lezingen of expertise), indien de 

totale vergoeding meer dan € 5.000 per kalenderjaar bedraagt: 

Occasionele activiteit 
Inkomenscategorie 

0 1 2 3 4 5 

/       
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6. 

Elk aandeel in een kapitaal- of personenvennootschap, wanneer er een impact kan zijn op het 

overheidsbeleid, of wanneer dergelijke aandelen mij een aanzienlijke invloed geven op de zaken van 

de organisatie in kwestie: 

Het houden van 

aandelen in een 

kapitaal- of 

personenvennootschap 

met mogelijke 

implicaties voor het 

overheidsbeleid 

Het houden van 

aandelen in een 

kapitaal- of 

personenvennootschap 

die mij significante 

invloed verlenen 

Inkomenscategorie 

0 1 2 3 4 5 

/ /       

        

        

        

 

7.  

De financiële steun die ik geniet, in de vorm van personeel of uitrusting, naast de middelen 

die de gemeente mij ter beschikking stelt en die mij in het kader van mijn politieke 

activiteiten door derden worden toegekend, met vermelding van de identiteit van deze 

laatsten 

Financiële steun / 

 

Steun inzake personeel / 

 

Materiële steun / 

 

 

8.  

Ik doe aangifte van elk ander financieel belang dat al dan niet rechtstreeks invloed zou kunnen 

uitoefenen op de uitoefening van mijn functie:  

/ 

 

 

9. 

Alle bijkomende informatie die ik wens te verstrekken:  

/ 

 

Datum:  17/12/18     Handtekening:  


