GEMEENTE:……………………

Bijlage 2

AKTE VAN VOORDRACHT VOOR DE VERKIEZING VAN EEN

SCHEPEN

Naam en voornamen:……………………………………………………………………………
Woonplaats:……………………………………………………………………………………..
Nationaliteit:…………………………………………………………………………………….
Benaming van de lijst waarop de betrokkene werd voorgedragen tijdens de laatste
verkiezingen:…………………………………………………………………………………….
Kandidaat voor het mandaat van ……………………… schepen

FACULTATIEF:
Indien de kandidaat het wenst, kan hij melding maken van zijn taalaanhorigheid die
overeenkomstig artikel 23 bis van de Brusselse Gemeentelijk Kieswetboek is opgesteld.
Opdat de vermelding in overweging wordt genomen, moeten de documenten bedoeld in
artikel 23bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek bijgevoegd worden.
Taalaanhorigheid(∗):

Handtekening van de kandidaat:

(∗)

’ Franse’ of ‘Nederlandse’ invullen

VERKOZEN KANDIDATEN NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 (*)

Namen en voornamen van de kandidaatgemeenteraadsleden die tot verkozene
werden uitgeroepen na de verkiezingen
van 8 oktober 2006, gegroepeerd per
kieslijst(*)

(*)

Nr. van de kieslijst

Volledige benaming van de kieslijst

Aantal aan de lijst toegekende zetels

Voor de voordrachten die gebeuren in de loop van de legislatuur dient de samenstelling van de gemeenteraad op het ogenblik van het indienen van die voordracht vermeld te worden.

VOORDRACHT VOOR DE VERKIEZING VAN EEN SCHEPEN
Ondergetekenden, dragen de kandidatuur voor van Mevr./Dhr.(*)………………………………
…………………………, voor het mandaat van …………….schepen. Zij verklaren daarenboven slechts hun
schriftelijke steun te verlenen aan deze kandidatuur wat de toekenning van het bovenvermelde schepenmandaat
betreft.
1. Verkozen kandidaten van de lijst van de kandidaat-schepen(**)
A. Naam en voornamen

(*)

B. Handtekening

Schrappen wat niet past
Voor de voordrachten die gebeuren in de loop van de legislatuur dienen de op het ogenblik van die voordracht geïnstalleerde leden van
de gemeenteraad, die verkozen werden op de lijst van de kandidaat-schepen, vermeld te worden.
(**)

2. Verkozen kandidaten die niet tot de lijst van de kandidaat-schepen behoren(*):
A. Naam en voornamen

B. Handtekening

C. Lijsten

Ontvangst van de akte door de gemeentesecretaris:
Datum:…………………………
Handtekening van de gemeentesecretaris:

(*)

Voor de voordrachten die gebeuren in de loop van de legislatuur dienen de op het ogenblik van die voordracht geïnstalleerde leden van de
gemeenteraad, die niet verkozen werden op de lijst van de kandidaat-schepen, vermeld te worden.

