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Formulier C3 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN  l__l__l . l__l__l . 20l__l__l  
 

VOORDRACHT VAN DE KANDIDATEN DOOR DE UITTREDENDE GE MEENTERAADSLEDEN. 
(Art. 22 et 23 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek) 1 

 
GEMEENTE…………. 
 
 
Voorwerp van dit formulier.  
 
• Dit formulier moet gebruikt worden voor de voordracht van kandidaten gedaan wordt door de 

gemeenteraadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen.   
• Het is beschikbaar op de website http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be en kan ook aangevraagd worden bij 

het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, City Center Offices, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel. 
• Het dient ondertekend te worden door ten minste twee gemeenteraadsleden. 
• Het wordt door één van de twee door de uittredende gemeenteraadsleden aangeduide kandidaten (zie punt 4) 

aan de voorzitter van het hoofdbureau ter hand gesteld op zaterdag 15 september 2012, of op zondag 16 
september 2012 (art. 23, §1, derde lid, BGKWB).  

• Gelijktijdig met dit formulier en teneinde het verloop van de geldigverklaringen te optimaliseren, wordt aangeraden 
de gegevens van de kandidaten te coderen met software ter beschikking gesteld door het Gewest. Voor wat 
betreft deze codering kan meer informatie bekomen worden op voormelde website. 

 
Verkiesbaarheid  
 
Om te kunnen verkozen worden, moet men kiezer zijn. Zijn niet verkiesbaar: 

• 1° zij die door veroordeling ontzet zijn uit het r echt om gekozen te worden; 
• 2° de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, andere dan België, die, ten gevolge van een 

individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing in hun Staat van herkomst ontheven zijn van 
het recht om gekozen te worden krachtens het recht van die Staat;  

• 3° zij die, onverminderd de toepassing van de bepa lingen vermeld in 1° en 2°, veroordeeld zijn, zelfs  met 
uitstel, wegens één van de in de artikelen 240, 241, 243 en 245 tot 248 van het Strafwetboek omschreven 
misdrijven, gepleegd in de uitoefening van een gemeenteambt; deze onverkiesbaarheid eindigt twaalf jaar 
na de veroordeling. Deze artikelen van het Strafwetboek voorzien gevangenisstraffen en geldboeten voor 
verduisteringen die zijn gepleegd door openbare ambtenaren, alsmede voor omkoping van openbare 
ambtenaren; 

• 4° zij die veroordeeld zijn wegens overtredingen b edoeld in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot 
bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens 
de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistisch regime is gepleegd; 2 

• 5° zij die, onverminderd de toepassing van de bepa lingen in het 1° en 2°, bestuurder zijn of geweest zijn 
van een vereniging die, zelfs met uitstel, is veroordeeld voor een van de overtredingen bedoeld in de wet 
van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995; 2 

• 6° de onderdanen van een staat die geen lidstaat i s van de Europese Unie. 

                                                      
1 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek = BGKWB 
2 De onverkiesbaarheid bedoeld in de 4° en 5° geldt voor de 6 jaar die op de opgelopen veroordeling volgen. 
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1. Gelieve in hoofdletters de gegevens betreffende het letterwoord in te vullen.  
 
Deze kandidatenlijst kiest een letterwoord of logo om zich om te geven.  
Het hieronder gekozen letterwoord of logo zal bovenaan de kandidatenlijst op het stemscherm staan.  
Het mag uit ten hoogste 22 karakters bestaan. 
 

Gekozen letterwoord of logo :  

 
De voorzitter van het hoofdbureau weigert ambtshalve het gebruik van ieder letterwoord met de vermelding  « LB » of  
« burgemeester » door een lijst waarop de uittredend burgemeester van de betreffende gemeente niet voorkomt (art 
22 bis, §4, tweede lid, van het BGKWB). 
Overeenkomstig artikel 22bis kan een letterwoord of logo beschermd worden. De voordrachten van de kandidaten die 
zich op een beschermd letterwoord of logo en een gemeenschappelijk volgnummer beroepen, moeten vergezeld zijn 
van het attest voorgeschreven bij artikel 22bis, § 4, eerste lid, van het BGKWB (attest van de door de politieke formatie 
aangewezen persoon op het niveau van het administratief arrondissement).  
 
2. Gelieve in hoofdletters de gegevens betreffende de verschillende kandidaten in te vullen.  
 
Belangrijke voorafgaande opmerkingen: 
 
Het aantal te verkiezen raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en op geen enkele lijst 
mogen er meer kandidaten voorkomen dan er raadsleden te verkiezen zijn.  
 
Op elk van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag 
het verschil tussen het aantal kandidaten per geslacht niet hoger zijn dan één. 
 
De eerste twee kandidaten op elke lijst moeten van een verschillend geslacht zijn. 
 
Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één lijst voor dezelfde verkiezing. 
 
De linkse kolom geeft de volgorde van voordracht van de kandidaten aan. Deze nummering verschijnt eveneens op 
de stemschermen. 
 
Betreffende de identiteit : vooreerst  de officiële identiteit  van de kandidaat in hoofdletters opgeven, meer 
bepaald de naam en voornamen vermeld op de identiteitskaart (I.K.). Dit is een verplicht in te vullen veld . 
 
De velden ‘naam en voornaam op de lijst’ zijn facul tatief. 

• Deze dienen dus enkel ingevuld te worden door de kandidaten die op de lijst willen vermeld worden onder 
een andere benaming. Bijvoorbeeld de identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag 
voorafgegaan worden door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot. Het staat de kandidaten 
vrij een andere voornaam te kiezen dan hun eerste voornaam, indien die andere voornaam, hun gebruikelijke 
voornaam is. Er mag slechts één voornaam worden vermeld, een samengestelde voornaam moet beschouwd 
worden als één enkele voornaam. De gekozen voornaam moet, in principe vermeld zijn bij de opsomming van 
de voornamen in de geboorteakte. Evenwel mag het hoofdbureau, los van de voornoemde gevallen, toestaan 
dat een kandidaat op het stemscherm wordt vermeld met een naam of voornaam die niet voorkomt bij de 
opsomming van zijn naam en voornamen zoals zij vermeld worden in zijn geboorteakte of  die verschilt van de 
naam van de echtgenoot of overleden echtgenoot. In dit geval moet de betreffende kandidaat een akte van 
bekendheid voorleggen, uitgereikt door de burgemeester of een notaris, waarin wordt vastgesteld dat hij 
gebruikelijk wordt aangeduid met een andere naam of voornaam dan die welke vermeld worden in zijn 
geboorteakte. De afkorting van een voornaam voorkomend in de geboorteakte is eveneens toegelaten. 

• Deze velden dienen eveneens te worden ingevuld indien de officiële naam van de kandidaat meer dan 25 
karakters telt daar op het stemscherm de naam van de kandidaat dit aantal niet mag overschrijden. 
Het veld “naam op de lijst” en het veld “voornaam op de lijst” mogen elk dus niet meer dan 25 karakters tellen. 
Enkel de tekens die voorkomen op een azertyklavier mogen hiertoe gebruikt worden.  
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Kandidaat 
 

Nr. 1 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 2 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 3 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

 

                                                      
(*) Facultatief 
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Kandidaat 

 
Nr. 4 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr.5 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 6 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 
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Kandidaat 

 
Nr. 7 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr.8 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr.9 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 
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Kandidaat 

 
Nr. 10 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 11 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 12 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 
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Kandidaat 

 
Nr. 13 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 14 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 15 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 
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Kandidaat 

 
Nr. 16 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 17 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 18 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 
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Kandidaat 

 
Nr. 19 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 20 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 21 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 10 

 
Kandidaat 

 
Nr. 22 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 23 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 24 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 11 

 
Kandidaat 

 
Nr. 25 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 26 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 27 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 12 

 
Kandidaat 

 
Nr. 28 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 29 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 30 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 13 

 
Kandidaat 

 
Nr. 31 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 32 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 33 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 14 

 
Kandidaat 

 
Nr. 34 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 35 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 36 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 15 

 
Kandidaat 

 
Nr. 37 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 38 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 39 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 16 

 
Kandidaat 

 
Nr. 40 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 41 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 42 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

 

                                                      
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 17 

 
Kandidaat 

 
Nr. 43 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 44 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 45 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

 

                                                      
(*) Facultatief 
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Kandidaat 
 

Nr. 46 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 47 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 48 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

 

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m     v  

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

                                                      
 
(*) Facultatief 



Formulier C3 – blz. 19 

Kandidaat 
 

Nr. 49 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m    v   

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  

Gemeente: 

Kandidaat 
 

Nr. 50 

Naam op I.K.:  

Voornamen op I.K.:  

                                   

Naam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Voornaam op de lijst(*):l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Geboortedatum: dag: l__l__l   maand :l__l__l   jaar: l__l__l__l__l    Geslacht: m    v   

Beroep:  

Rijksregisternummer : l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Hoofdverblijfplaats  

Straat :                                                                                                  Nr.:                  Bus:  
Gemeente: 

 
Bewilliging door de kandidaten  
De voorgedragen kandidaten moeten hun kandidaatstelling bewilligen door een gedagtekende, getekende en 
schriftelijke verklaring (zie punt 1 van formulier C4) die aan de voorzitter van het hoofdbureau tegen ontvangstbewijs 
wordt overhandigd binnen dezelfde termijn als de akte van voordracht (art. 23, §3 BGKWB). 
 

Niet vergeten het formulier C4 door elke kandidaat te laten invullen.  
 
3. Vermelding van de taalaanhorigheid  
 

• Krachtens artikel 23 bis van het BGKWB, kan er in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
de voordrachten melding worden gemaakt van de taalaanhorigheid van de kandidaten. 

 
• De verklaring van taalaanhorigheid is facultatief. Het nut om zo'n verklaring af te leggen is gebaseerd op de 

eventuele toepassing van de artikelen 279 en 280 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 

• De taalaanhorigheid van de belanghebbende wordt vastgesteld door een schriftelijke verklaring die bij dit 
formulier dient  te worden gevoegd en moet worden o ndertekend  door : 

1) hetzij ten minste 100 gemeenteraadskiezers die behoren tot de taalgroep waar de voordracht de 
belanghebbende bij indeelt;(*) 

2) hetzij ten minste twee leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, die behoren tot de taalgroep 
waar de voordracht de belanghebbende bij indeelt; 

3) hetzij ten minste twee aftredende gemeenteraadsleden, die behoren tot de taalgroep waar de 
voordracht de belanghebbende bij indeelt, voor zover de taalaanhorigheid van deze leden werd 
vastgesteld, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 

 
                                                      
(*) De 100 handtekeningen die voorkomen in punt 4, vormen deze verklaring niet. 
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• De kandidaten wiens namen vermeld worden in onderstaande tabel willen hun taalaanhorigheid vermelden. 
Opdat deze vermelding in overweging zou genomen worden, dienen de documenten zoals bedoeld in artikel 
23bis van het BGKWB bijgevoegd worden (zie verklaring onder de tabel). 

 
 

Nummer 
van de 

kandidaat 
Naam Voornaam 

 
Taalaanhorigheid 

(Fr/Nl) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
 
 
4. De door de uittredende gemeenteraadsleden aanged uide kandidaten om deze akte neer te leggen 
overeenkomstig artikel 23, § 1, derde lid, van het BGKWB.  
 

Nummer Naam Voornaam 
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5. Ieder uittredend gemeenteraadslid dat de voordra cht doet dient onderstaande tabel in te vullen en t e 
ondertekenen. Zijn handtekening betekent dat de ond ertekenaar verklaart de voordracht van de kandidate n, 
vermeld in het voorgaande punt 2, te steunen. 
 

UITTREDENDE GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN 

 Naam Voornaam 
Geslacht 

(M/V) 
Geboortedatum Hoofdverblijfplaats Handtekening 

1 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
…….. 

 
…/…/……. 

 
………..…………………. 

 
…………………………… 

………………………… 

2 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
……. 

 

 
…/…/…... 

 
………..…………………. 

 
……………………………. 

………………………… 

3 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
…….. 

 
…/…/……. 

 
………..…………………. 

 
……………………………. 

………………………… 

4 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
…….. 

 
…/…/……. 

 
………..…………………. 

 
……………………………. 

………………………… 

5 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
…….. 

 
…/…/……. 

 
………..…………………. 

 
……………………………. 

………………………… 

6 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
…….. 

 
…/…/……. 

 
………..…………………. 

 
……………………………. 

…………………………. 

7 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
…….. 

 
…/…/……. 

 
………..…………………. 

 
……………………………. 

………………………… 

8 

 
………………………… 

 
…………………………

… 

 
……………….. 

 
………………. 

 
…….. 

 
…/…/……. 

 
………..…………………. 

 
……………………………. 

………………………… 

 
 
 
 


