
Mevrouw/de heer .......................................................................................………………… geboren op …………………………………………………………

sinds ...................................................... gedomicilieerd in een sociale woning, woning voor bescheiden inkomens of woning 

voor middeninkomens, gelegen ................…………….………………………………………....................................……… te ......................… Brussel, 

en gehuurd van de openbare vastgoedmaatschappij (OVM) ……………….......................................................................……………………. (*)

Hierna genoemd « de kandidaat », verbindt zich ertoe de volgende bepalingen na te leven :

Artikel 1
De kandidaat erkent te zijn ingelicht over de bevoegdheid, de verkiezingswijze en de werking van de Adviesraden 
geregeld door de artikelen 81 t/m 89 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode en 
het uitvoeringsbesluit ervan.  

Artikel 2
Door zijn kandidatuurstelling voor de verkiezing van de Adviesraad van 17 september 2022 in te dienen bij de openbare 
vastgoedmaatschappij …………………………………………….………………..........................................……… (*), verbindt de kandidaat er zich in 
het bijzonder toe tot aan de verkiezingsdatum, alsook bij de eventuele uitoefening van zijn mandaat, alle grondwettelijke, 
wettelijke en reglementaire teksten na te leven, en inzonderheid de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden, van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en 
van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot 
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Opgesteld te Brussel op …………………………………………………………..

Handtekening voorafgegaan door de vermelding « gelezen en goedgekeurd ».

De kandidaat,
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Handvest voor de naleving van de democratische beginselen

_______
(*) Gelieve de naam van de OVM te vermelden.

In te vullen, te ondertekenen en bij je kandidatuurbrief te voegen. 



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 :  ................................................................................

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



Als vereniging die ijvert voor integratie via huisvesting en die erkend is door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

stemt de vzw ...............………………………………………………………………………………………………………......................…………………………...................... 

ermee in dat mevr./de heer (*) …......................................….......…………………………………............……………………………………………………………….., 

gedomicilieerd in een woning van de OVM …………………………………………………………………………………………………….......…………………………, 

de naam van de vereniging gebruikt in het kader van de verkiezingen van de Adviesraden van de Huurders die worden 

georganiseerd op 17 september 2022.

Onze vereniging machtigt de OVM ..............………………….....................................................................................…………………………………..  

dan ook om op de kandidatenlijst en het stembiljet die door de OVM worden opgesteld met het oog op de verkiezingen van 

17 september 2022, naast de naam van de hierboven vermelde persoon, onze naam te vermelden zoals hierna opgegeven : 

………………………………………………………………………………………......................................................................................................................…………...

Dit document is uitsluitend bestemd voor de verkiezingen van de Adviesraden van de Huurders van 17 september 2022 
en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Brussel op …………………………………………………………..

Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar :
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Machtiging – verwijzing naar een door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erkende vereniging

Attest

_______
(*) Schrappen wat niet past.

Enkel te laten invullen en ondertekenen en bij je kandidatuurbrief te voegen indien je de wens hebt uitgedrukt dat  
de naam van een vereniging die ijvert voor integratie via huisvesting wordt vermeld bij je naam op de kieslijst.



 vrijdag 4 februari 2022   >  De OVM stelt de alfabetische kiezerslijst vast

Uiterlijk   >  De BGHM bezorgt de OVM's en de kiezers een brochure met de  
 donderdag 17 maart 2022      opdrachten van de ARHUU en de verkiesbaarheidsvoorwaarden

Uiterlijk   >  Indiening van de kandidaturen 
 dinsdag 10 mei 2022  

Uiterlijk   >  De BGHM bepaalt het typemodel voor het stembiljet en stuurt het door 
 maandag 18 juli 2022      naar de OVM's 
  >  de BGHM stelt het huishoudelijk reglement op dat van toepassing is op de 
      ARHUU's (en stuurt het door naar de OVM's) 
  >  De OVM stelt de kandidatenlijst op 
  >  De OVM start een grote verkiezingscampagne 

Uiterlijk   >  De OVM en de BGHM (deze laatste via haar website) publiceren de 
 vrijdag 29 juli 2022    opgestelde kandidatenlijsts

 Tussen dinsdag 16 augustus 2022  >  De OVM verstuurt de oproepingsbrieven voor de verkiezingen 
 en maandag 5 september 2022   

Uiterlijk   >  De OVM hangt de tekst van de oproepingsbrief uit 
 woensdag 17 augustus 2022  >  De OVM wijst de leden van de stem- en stemopnemingsbureaus aan

 zaterdag 17 september 2022   >  Verkiezingen

Uiterlijk   >  De Voorzitter van het stemopnemingsbureau bezorgt de BGHM en de 
 maandag 19 september 2022        Beroepscommissie een document met de uitslagen van de verkiezingen

Uiterlijk   >  Verzending van het proces-verbaal van het stemopnemingsbureau aan de 
 dinsdag 20 september 2022       Beroepscommissie 
  >  De OVM hangt de uitslag van de verkiezingen uit

Uiterlijk tot  >  Mogelijkheid om protest aan te tekenen bij de Beroepscommissie 
 dinsdag 27 september 2022   

Uiterlijk   >  Eerste vergadering van de ARHUU 
 donderdag 17 november 2022  
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Overzicht van de verschillende stappen 


