Bijlage 4
Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke
personen die giften van 125 euro en meer gedaan hebben aan politieke
partijen, en van de identiteit van ondernemingen, feitelijke verenigingen
en rechtspersonen die sponsoring van 125 euro en meer gedaan hebben
aan politieke partijen.

Ik ondergetekende, handelend in naam van de politieke partij …………………
(hier het letterwoord van de partij, haar volledige benaming en het adres van
haar zetel opgeven), verklaar op mijn erewoord dat de partij van de
onderstaande natuurlijke personen, voor de verkiezingen van ….1 van het
Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewesten Gemeenschapsparlementen, giften van 125 euro en meer ontvangen
heeft, waarvan de lijst bij dit overzicht bijgevoegd is2.
Volgnummer van
de gift

Datum waarop de
gift ontvangen
werd

Identiteit van de Bedrag van de gift
natuurlijke
( 4)
persoon die de
gift gedaan heeft
( 3)

1.
2.
3.
4.
5.
…
…
…
…
…
Algemeen totaal
……...

1

De datum van de verkiezing vermelden.
De bijgevoegde tabel invullen in de volgorde van ontvangst van de giften.
3
Hier de naam en voornamen, nationaliteit en volledig adres (straat, nummer en gemeente van
hoofdverblijfplaats) vermelden van de persoon die de gift gedaan heeft.
4
Hier het juiste bedrag van de gift in euro opgeven of, als het niet gaat om een gift in geld, haar
tegenwaarde in euro, voor zover zij redelijkerwijs op ten minste 125 euro geschat moet worden.
2

2

Ik verklaar tevens op mijn erewoord dat de partij van de onderstaande
ondernemingen,
verkiezingen

feitelijke

van

het

verenigingen
Europees

en

rechtspersonen,

Parlement,

de

voor

Kamer

de
van

Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen,
sponsoring van 125 euro en meer ontvangen heeft, waarvan de lijst bij dit
overzicht bijgevoegd is5.
Volgnummer van
de sponsoring

Datum waarop de
sponsoring
ontvangen werd

Identiteit van de
onderneming,
feitelijke
vereniging of
rechtspersoon die
de sponsoring
gedaan heeft6

Bedrag van de
sponsoring7

1.
2.
3.
4.
5.
…
…
…
Algemeen totaal
…...

Gedaan te ………, op ………..
(Handtekening)
(naam, voornaam, hoedanigheid en volledig adres van de persoon die de
verklaring aflegt)

5

De bijgevoegde tabel invullen in de volgorde van ontvangst van de sponsoring.
Hier de naam en het volledig adres (straat, nummer en gemeente) vermelden van de onderneming,
feitelijke vereniging of rechtspersoon die de sponsoring gedaan heeft.
7
Hier het juiste bedrag van de sponsoring in euro opgeven of de tegenwaarde ervan in euro, voor zover
deze redelijkerwijs op ten minste 125 euro geschat moet worden.
6

