
 Aangifteplichtig mandaat of ambt 

Aangifteplichtigen Te vermelden 
vergoeding 

Informatieverstrekker 

Parlementen   

Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Belgische 
leden van het Europees parlement  

Bruto jaarbedrag  Griffier/secretaris‐generaal van de Kamer 

Leden van de Senaat  Bruto jaarbedrag  Griffier/secretaris‐generaal van de Senaat 

Leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het 
Parlement van de Franse Gemeenschap, het Parlement van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap 

Bruto jaarbedrag Griffier/secretaris‐generaal van de 
desbetreffende wetgevende vergadering 

Federale regering  Secretaris van de ministerraad 

‐   ministers, staatssecretarissen, regeringscommissarissen Bruto jaarbedrag  

‐   kabinetschefs, adjunct‐kabinetschefs, medewerkers van de 
federale regering belast met het uitbrengen van adviezen inzake 
beleid, politieke strategie en communicatie 

Vork  

‐   hoofden van de beleidsorganen Vork  

‐   regeringscommissarissen/vertegenwoordigers van de regering in 
instellingen, die voor die functie vergoed worden 

Bruto jaarbedrag  

Vlaamse Regering, Waalse Regering, Regering van de Franse 
Gemeenschap, Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Regering 
van de Duitstalige Gemeenschap 

 Secretaris van de desbetreffende regering 

‐   ministers, staatssecretarissen, regeringscommissarissen Bruto jaarbedrag  

‐   kabinetschefs en adjunct‐kabinetschefs, medewerkers belast met 
het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en 
communicatie van de regeringen 

Vork  

‐   regeringscommissarissen/vertegenwoordigers van de regering in 
instellingen, die voor die functie vergoed worden 

Bruto jaarbedrag  

‐   vice‐gouverneur van het administratief arrondissement Brussel‐ 
Hoofdstad 

Vork  

Provincies  Griffier van de desbetreffende provincie 

Provinciegouverneur Vork  

Adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams‐Brabant Vork  

Leden van de deputatie/gedeputeerden Vork  

Gemeenten  Gemeentesecretaris of algemeen directeur 

Burgemeester of districtsburgemeester Vork  

Schepen of districtsschepen Vork  

Voorzitter van het OCMW Vork  

Ministeries en federale overheidsdiensten  Voorzitter van het directiecomité van een 
federale overheidsdienst of secretaris‐ 
generaal van een federaal ministerie 

- Leidinggevende van een federale overheidsdienst: voorzitter van 
het directiecomité 

Bruto jaarbedrag 

 - Leidinggevende Ministerie van Landsverdediging: chef Defensie Bruto jaarbedrag 

- Houders van een managementfunctie N‐1 (directeur‐generaal) en 
N‐2 (directeur) van een federale overheidsdienst 

Bruto jaarbedrag 

‐  Ministerie van Landsverdediging: onderstafchef van een 
stafdepartement en directeur‐generaal van een algemene 
directie 

Bruto jaarbedrag  

 - Directeur van de beleidscel Bruto jaarbedrag  

  



Aangifteplichtigen Te vermelden 
vergoeding 

Informatieverstrekkers 

Ministeries van gemeenschap of gewest    

‐   Ambtenaren‐generaal van een gemeenschaps‐ of een 
gewestministerie (ambtenaren bekleed met de rangen 16 of 17 of 
daarmee gelijkwaardig) 

Bruto jaarbedrag  Secretaris‐generaal van een ministerie van 
een gemeenschap of gewest, leidend 
ambtenaar van het ministerie van de 
Duitstalige Gemeenschap 

Openbare instellingen   

‐   Leidinggevende van een openbare instelling waarop de wet van 
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut van toepassing is 

Bruto jaarbedrag Leidinggevende 

- Administrateur‐generaal of leidinggevende van een openbare 
instelling waarop een gemeenschap of gewest het toezicht 
uitoefent 

Bruto jaarbedrag  Leidinggevende 

- Leidinggevende van een openbare instelling van sociale 
zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 
april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare instellingen van de sociale 
zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 

Bruto jaarbedrag Leidinggevende 

Intercommunales    

- Leden van de raad van bestuur, de adviesraad, het directiecomité, 
de directieraad en de raad van toezicht van een intercommunale en 
van een gewestgrensoverschrijdende intercommunale die hiervoor 
rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen 

Bruto jaarbedrag Voorzitter van de raad van bestuur 

Rechtspersonen   

- Leden van de raad van bestuur, de adviesraad, het directiecomité, 
de directieraad en de raad van toezicht van een rechtspersoon 
waarop de overheid of verschillende overheden samen rechtstreeks 
of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefenen en hiervoor 
rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen 

Bruto jaarbedrag Voorzitter van de raad van bestuur 

- Leden van de raad van bestuur, de adviesraad, het directiecomité, 
de directieraad en de raad van toezicht van een rechtspersoon die er 
door een beslissing van een overheid deel van uitmaken en hiervoor 
rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding ontvangen 

Bruto jaarbedrag Voorzitter van de raad van bestuur 

Nationale Bank van België    

‐  Leden van de regentenraad van de NBB en leden van het college 
van censoren van de NBB 

Vork Gouverneur van de Nationale Bank van 
België 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid   

‐   Leden van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid 

Vork Voorzitter van het beheerscomité 

Rijksinstituut voor Ziekte‐ en Invaliditeitsverzekering    

‐   Leden van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut 
voor Ziekte‐ en Invaliditeitsverzekering 

Vork Voorzitter van het beheerscomité 

* De functies die in italiek staan vermeld, moeten geen vermogensaangifte indienen. 


