
Ik, ondergetekende mevrouw/de heer 1  .......................................................................................................................................................

gedomicilieerd te 2  ...............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

stel mij hierbij kandidaat voor de verkiezingen van de Adviesraad van de Huurders van 17 september 2022.

Als bijlage vindt u een ingevuld en ondertekend exemplaar van het « Handvest voor de naleving van de democratische 
beginselen ».

Ik wens 3 :
❏ dat er achter mijn naam op de kandidatenlijst geen vermelding wordt opgenomen.

❏ dat de naam van mijn wijk wordt vermeld bij mijn naam op de kandidatenlijst.

❏  dat de naam van mijn straat (zonder huisnummer!) wordt vermeld bij mijn naam op de kandidatenlijst.  

❏  dat de naam van de vereniging die ijvert voor integratie via huisvesting ..................................................................................... 
(de naam van de vereniging vermelden) wordt vermeld bij mijn naam op de kandidatenlijst. Hiertoe voeg ik het door 
deze vereniging ondertekende attest waaruit blijkt dat deze vereniging ermee instemt dat haar naam wordt vermeld.

Ik neem er kennis van dat :
1)  zonder antwoord van uwentwege binnen de door de reglementering bepaalde termijn (artikel 7 van het besluit van 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016), mijn kandidatuur wordt geacht te zijn aanvaard.

2)  het antwoord waarvan sprake in punt 1) enkel in de vorm van een aangetekende brief mag worden gegeven, waarvan 
de verzendingsdatum (poststempel geldt als bewijs) niet mag vallen na de uiterste datum van de termijn bepaald in 
het in punt 1) vermelde artikel.

3)  ik door de indiening van mijn kandidatuur aanvaard dat mijn gegevens aan de BGHM worden bezorgd met het 
oog op de vervulling van haar opdrachten.  Ik aanvaard tevens dat de BGHM mijn gegevens doorstuurt naar elke 
instantie waarmee zij met betrekking tot de ARHUU een overeenkomst heeft gesloten.

Met hoogachting,

Handtekening 

Kandidatuurbrief

_______
1 Gelieve je naam en voornaam op te geven.
2 Gelieve je adres, straatnummer, postcode en gemeente op te geven.
3 Gelieve aan te kruisen wat juist is. Opgelet : er kan slechts één optie worden aangekruist!

OVM :  ................................................................................

Adres :  ................................................................................

  ................................................................................

 

VERKIEZINGEN VAN DE ADVIESRADEN VAN DE HUURDERS VAN 17 SEPTEMBER 2022

Tegen uiterlijk 10 mei 2022 aangetekend te versturen of tegen ontvangstbewijs in te dienen bij de OVM.
Opgelet! Enkel dit typeformulier mag gebruikt worden om een kandidatuur in te dienen. 

Mevrouw de Voorzitster / Mijnheer de Voorzitter,

Als je in 2020 al een kandidatuur had ingediend en die kandidatuur door je OVM is gevalideerd, zal je OVM met jou 
contact opnemen. 




