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FORMULIER F/9bis 
 

VERKIEZING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 
EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 

VAN 26 MEI 2019 
 

Afzonderlijke verklaring van bewilliging in kandidaatstelling 
_____________ 

 
Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor de Brusselse 
leden van het Vlaams Parlement door de kiezers-ondertekenaars of de aftredende leden van deze Parlement (1) van de 
akte, d.d. ....................... 2019 (Mevrouw, Mijnheer, 
....................................................................................………………………. 
 
en medeondertekenaars), verklaren in onze kandidaatstellingen te bewilligen. 
 
Wij bevestigen daarenboven dat wij Nederlandstalig zijn. 
 
Voor het vaststellen van het aan onze lijst toe te kennen volgnummer, vragen  wij : 

- dat aan onze lijst hetzelfde beschermde letterwoord of logo en hetzelfde nationaal volgnummer worden 
toegekend als aan de lijst, die is voorgedragen voor de verkiezing van het Europese Parlement zijnde : 
............................. (2). 

- dat aan onze lijst hetzelfde volgnummer wordt toegekend als datgene dat tijdens de loting die de voorzitter 
van het hoofdbureau van het Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege, naar gelang van het geval, op 
de tweeënvijftigste dag vóór de verkiezing van het Europees Parlement heeft gehouden, is toegewezen aan 
een lijst die voor die verkiezing is voorgedragen : ….. (2) 

- dat aan onze lijst hetzelfde volgnummer wordt toegekend als datgene dat tijdens de loting die de voorzitter 
van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de 
kieskring Brussel-Hoofdstad, op de éénenvijftigste dag vóór de verkiezing van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers heeft gehouden, is toegewezen aan een lijst die voor die verkiezing is 
voorgedragen : ….. (2) 

 
 
Wij behouden ons het recht voor te verklaren dat wij ons, ten aanzien van de verdeling van de zetels, verbinden met 
kandidaten van lijsten van dezelfde taalgroep (Nederlandse taalgroep) (2). 
 
Wij verklaren de hierna vermelde personen : (3)(4) 
 
1. ....................................................................………………………………………. 
 
2. ....................................................................………………………………………. 
 
3. ....................................................................………………………………………. 
 
kiezers-ondertekenaars van de voordrachtsakte van onze kandidaturen, ertoe te machtigen om deze in te dienen. 
 
Wij erkennen de twee kandidaten die door de aftredende Parlementsleden van de voordrachtsakte zijn aangewezen om 
deze in te dienen (5). 
 
Wij verklaren insgelijks dat wij aanwijzen om de vergaderingen van het gewestbureau, voorgeschreven bij de artikelen 
119 en 124 van het Kieswetboek en de door dit bureau, na de stemming, te vervullen verrichtingen bij te wonen als 
getuige : (3) ..................................................................................., kiezer (of kandidaat) en als plaatsvervangend getuige : 
...................................................................................., kiezer (of kandidaat), alsmede om de vergadering van elk 
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kantonhoofdbureau voorgeschreven bij artikel 150 van hetzelfde wetboek en de door dit bureau na de stemming te 
vervullen verrichtingen bij te wonen, de hierna vermelde getuigen 
 

 Getuigen 
(3) 

Plaatsvervangende getuigen  (3) 

Kantonhoofdbureau  : ////////////////////// //////////////////// 

Brussel   

Anderlecht   

Elsene   

Sint-Jans-Molenbeek   

Sint-Gillis   

Sint-Joost-ten-Node   

Schaarbeek   

Ukkel   

 
 
Wij ondergetekenden, bewilligende kandidaten (titularissen en opvolgers), verklaren hierbij dat wij ons ertoe 
verbinden de bepalingen van de kieswetgevingen (wetten, decreten en ordonnanties) betreffende de beperkingen en 
de controle van de verkiezingsuitgaven, alsmede van de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed, 
voor de verkiezingen van de Gewest en GemeenschapsParlementen na te leven. 
 
Voor zover in onze aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften worden vermeld, verbinden wij, bewilligende 
kandidaten, ons er bovendien toe om de identiteit van de natuurlijke personen die, ter financiering van de 
verkiezingsuitgaven, giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren, vertrouwelijk te houden en, binnen 
vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, aan te geven aan  het door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
aangewezen orgaan die toeziet op de naleving van deze verplichting overeenkomstig artikel 11 van de wet van 19 mei 
1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezingen van [het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement 
van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de 
overheid. 
 
Voor zover er in onze aangifte van de herkomst van de geldmiddelen sponsoring wordt vermeld, verbinden wij er zich 
bovendien toe om de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die 
sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren en binnen vijfenveertig dagen na de datum van de 
verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het gewestbureau. 
 
 
 
 

Te ................., ................. 2019 
 
 

Handtekening (6) van de kandidaten : 
 

Naam en voornaam 
(3) 

Handtekening Naam en voornaam 
(3) 

Handtekening 
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___________________ 
 
(1) Het onnodige doorhalen. 
(2) Schrappen indien niet van toepassing. 
(3) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
(4) Enkel in te vullen bij de voordracht door kiezers-ondertekenaars. 
(5) Door te halen indien de voordracht niet geschiedt door aftredende Parlementsleden. 
(6) Door deze lijst te ondertekenen, neemt u hiervan kennis en gaat u akkoord met uw kandidaatstelling op deze lijst. Dit sluit 

echter niet uit dat er later nog wijzigingen aangebracht kunnen worden aan de desbetreffende lijst, die u met deze 
handtekening accepteert. De kandidatenlijsten worden ingediend tijdens het kandidatenweekend op 29 en 30 maart 2019 en 
voorlopig afgesloten op 1 april 2019. Na controle op onregelmatigheden worden de lijsten definitief afgesloten op 4 april 
2019. Pas dan kan de lijst in kwestie als definitief beschouwd worden, mits er geen beroep werd ingesteld. 
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BIJLAGE BIJ FORMULIER F/9bis 
 

ONTVANGSTBEWIJS          
 
Gewestbureau 
 Voorzitter 
   _____ 
 
 
 
 

VERKIEZING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 
EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 

VAN 26 MEI 2019 
_____________ 

 
 
 
 
De voorzitter van het gewestbureau erkent te hebben ontvangen de bewilligingsverklaring, ingediend op 
..............................2019, door de kandidaten die voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of de Brusselse leden van 
het Vlaams Parlement (2) zijn voorgedragen door  
...................................................................................................................... en medeondertekenaars (1). 
 
Dez kandidaten zijn : (1) 
 
Titularissen : .......................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
Kandidaat-opvolgers : ................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
 
In die akte hebben zij gevraagd dat aan hun lijst hetzelfde letterwoord of logo en hetzelfde volgnummer zouden worden 
toegewezen als aan een kandidatenlijst voor het Europese Parlement (2). 
 
In die akte behouden de kandidaten zich het recht voor zich met kandidaten van lijsten van dezelfde taalgroep 
(Nederlandse taalgroep) te verbinden (2). 
 

Te Brussel, ..........……....... 2019. 
 
 
 

De Voorzitter 
 
_____ 
(1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M). 
(2) Schrappen wat niet van toepassing is. 
 
 


