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Destinataire(s) 
Adresse 
CP ville 
 
Bruxelles, le 22/08/2022 

VERKIEZING VAN DE ADVIESRADEN VAN DE HUURDERS (ARHUU'S) 
 

- 17 september 2022 - 
 

Aantal te begeven mandaten: 7 
 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 
 
Wij verzoeken u om op ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022 tussen 9 en 12 uur deel te nemen aan de 
verkiezing van de leden van de ARHUU van de OVM waarbij u huurder is of was. U gaat hiervoor naar het 
onderstaande lokaal waar uw stembureau zich bevindt: Grensstraat 48 1150 Brussel - De 
kantooringang via “ Le bunker “ . 
 
 
Om te mogen stemmen, dient u deze oproepingsbrief en uw identiteitsbewijs mee te brengen. 
 
U kunt ook stemmen bij volmacht. De persoon aan wie u hiervoor volmacht verleent, dient evenwel 
opgeroepen te zijn door de OVM die ook u heeft opgeroepen. Die persoon mag slechts over één enkele 
volmacht beschikken. Om bij volmacht te stemmen, moet u een model van volmachtformulier aan uw OVM 
of aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) vragen. Uw OVM zal alleen dat 
modelformulier aanvaarden. Ieder ander volmachtformulier wordt geweigerd. U dient het ingevulde formulier 
samen met uw oproepingsbrief af te geven aan de persoon die in uw plaats gaat stemmen. Op de dag van de 
verkiezingen dient die persoon zich dan aan te melden in het bovengenoemde stembureau. Om in uw plaats 
te kunnen stemmen, dient hij in het bezit te zijn van uw oproepingsbrief, zijn eigen oproepingsbrief en het 
volmachtformulier. 
 
Een ARHUU kan enkel verkozen worden als ten minste 5% van de inwoners van de OVM die 
opgeroepen worden om te gaan stemmen gaat stemmen. Als dat percentage niet wordt gehaald, kan 
de ARHUU niet geïnstalleerd worden.  
 
Als bijlage vindt u de door uw OVM op 18 juli 2022 opgestelde kandidatenlijst. 
 
U mag voor één of verscheidene kandidaten op die lijst stemmen. 
 
Let wel: op het stembiljet mag u enkel aanduiden voor wie u kiest. Iedere andere vermelding of welk teken 
dan ook maakt uw stembiljet ongeldig.   
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