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Formulier C4 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN l__l__l . l__l__l . 20l__l__l  
 

VERKLARING VAN BEWILLIGING VAN DE KANDIDATEN VOORGE DRAGEN DOOR DE UITTREDENDE 
RAADSLEDEN 

 (Art. 23 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek) (*) 
 

 
GEMEENTE…………. 
 
Voorwerp van dit formulier.  
 

• Dit formulier laat de kandidaten die door kiezers worden voorgedragen toe om de kandidaturen te 
aanvaarden die hen worden aangeboden en om de in artikel 23, § 7, van het BGKWB vereiste 
verbintenis inzake de verkiezingsuitgaven aan te gaan.  

• Het moet ondertekend worden door alle kandidaten.  
Niet alle kandidaten zijn verplicht hetzelfde formulier in te vullen; er mogen meerdere formulieren 
overgemaakt worden aan de voorzitter van het hoofdbureau. 

• Het dient binnen dezelfde termijn als het voor het formulier voor de voordracht van de kandidaten 
door de uittredende gemeenteraadsleden (formulier C3) te worden overgemaakt aan de voorzitter 
van het hoofdbureau, zijnde 15 en 16 september 2012. 

 
 
 
LIJST MET LETTERWOORD OF LOGO:  
 
 
Voorafgaande opmerking: De kandidaten kunnen beslissen geen gebruik te maken van het gemeenschappelijk 
volgnummer toegekend op grond van artikel 22bis van het BGKWB niettegenstaande ze toch het letterwoord 
ervan gebruiken.  
 

 Gebruik van het gemeenschappelijk volgnummer:  Ja      Neen 
 
1. De kandidaten wiens identiteit hierna wordt vermeld, werden voorgedragen door uittredende 
gemeenteraadsleden. 
Door het ondertekenen van deze tabel bewilligen de kandidaten de kandidaturen die hen werden 
aangeboden enerzijds en onderschrijven ze volgende verklaring anderzijds:  
 
" Wij verbinden er ons toe: 
 
1) bij de verkiezingen en gedurende ons mandaat, de democratische beginselen van een rechtsstaat en de 
rechten en vrijheden die zijn ingeschreven in de Grondwet, in het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950 en in het Internationaal Verdrag inzake de 
Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 december 1966, te eerbiedigen; 
 
2) de wetsbepalingen inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven na te leven en deze 
uitgaven schriftelijk aan te geven, met het oog op de neerlegging van deze verklaring,  binnen dertig dagen 
na de datum van de verkiezingen, ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel; 

 
3) bij de aangifte van onze uitgaven een verklaring betreffende de herkomst van de geldmiddelen te voegen 
en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te 
registreren. 

 
De lijstaanvoerder zal binnen dertig dagen na de datum van de verkiezingen de uitgaven van de 
                                                      
(*)Het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek wordt in dit document verder aangeduid als BGKWB. 
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verkiezingspropaganda van de lijst, alsmede de herkomst van de geldmiddelen aangeven en daarbij de 
identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan,  registreren.” 
 
De hoofdgetuige van de lijst of de daartoe door de lijst gemandateerde persoon verzamelt de aangiften van 
de verkiezingsuitgaven van elke kandidaat en van de lijst en legt ze binnen dertig dagen na de datum van de 
verkiezingen neer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.  
 
 Bewilliging van de kandidaten en de onderschrijvin g van voormelde onderlijnde verklaring. 
 

 kandidaat nr. 1  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 2  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 3  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 4  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 5  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 6  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 7  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 8  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 9  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 10  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 11  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 12  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 13  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 14  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 15  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 16  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 17  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 18  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 

 kandidaat nr. 19  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 20  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 21  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 22  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 23  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 24  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 25  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 26  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 27  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 28  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 29  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 30  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 31  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 32  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 33  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 34  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 35  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 36  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 37  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 38  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 39  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 40  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 41  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 42  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 43  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 44  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 45  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 46  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 47  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 48  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 

 

 kandidaat nr. 49  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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 kandidaat nr. 50  Naam (op  I.K):  

Voornaam (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 

Rijksregisternummer: l__l__l . l__l__l. l__l__l-l__l__l_I. l__l__l 

Datum en handtekening: 
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2. De kandidaten wiens namen zijn opgenomen in de in punt 1 vermelde tabel verklaren dat de personen wiens 
identiteit is opgenomen in onderstaande tabel worden aangewezen als getuige-titularis of plaatsvervangend 
getuige om te deel te nemen aan de zittingen van het hoofdbureau tijdens de verrichtingen bedoeld in de 
artikelen 26 tot 30 van het BGKWB: 
 
 
 
 

 Naam Voornaam Adres 

Getuige-titularis    

Plaatsvervangend 
getuige    
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3. Voor de niet-Belgische kandidaten van de Europes e Unie, gelieve onderstaande tabel in te vullen: 
- Schrijf in de linkse kolom het nummer dat u werd toegekend in de akte van voordracht van de kandidaatsstelling. 
- De kandidaten wiens identiteit is opgenomen in onderstaande tabel verklaren: 

1°  dat zij in een lokale basisoverheid van een and ere lidstaat van de Europese Unie geen ambt of mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van 
gemeenteraadslid, schepen of burgemeester; 

2° dat zij in een andere lidstaat van de Europese U nie geen functies uitoefenen die gelijkwaardig zijn met die welke worden bedoeld in artikel 71, eerste lid, 
1° tot 8°, van de nieuwe gemeentewet; 

3° dat zij op datum van de verkiezing niet ontheven  of geschorst zijn van het verkiesbaarheidsrecht in hun Staat van herkomst. 
 
 

Nr. Naam Voornaam Nationaliteit Hoofdverblijfplaats  
“Gelezen en 

goedgekeurd” 
Handtekening (*) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                      
(*) In deze kolom voluit « gelezen en goedgekeurd » schrijven en ondertekenen. 
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Nr. Naam Voornaam Nationaliteit Hoofdverblijfplaats  
“Gelezen en 

goedgekeurd” 
Handtekening (*) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

Gedaan te………................, op ............…………….. 
 
 
 
 (*) In deze kolom voluit « gelezen en goedgekeurd » schrijven en ondertekenen. 


