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__________________________________________________________________________________

Model H 4

Ondersteuningsverklaring
Met dit formulier verklaart u dat u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke groepering. Dit betekent dat u 
de deelname van de betreffende groepering aan de verkiezing mogelijk maakt. Deze verklaring wordt ter inzage 
gelegd.
Let op!
U mag zich niet laten omkopen tot het afleggen van deze ondersteuningsverklaring. Degene die u omkoopt of u 
hiertoe anderszins dwingt, is tevens strafbaar. Op beide misdrijven staat een gevangenisstraf van maximaal zes 
maanden of een geldboete. 
__________________________________________________________________________________

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:

__________________________________________________________________________________

2. Politieke groepering
De aanduiding van de politieke groepering waarvan u de kandidatenlijst ondersteunt:

__________________________________________________________________________________

de gemeenteraad van Utrecht

Piratenpartij
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___________________________________________________________________________________________

voorletters

_______________________________________________________________________________________________________

woonplaatsNr.       naam

___________________________________________________________________________________________

Kandidaten op de lijst

1 Söller S.H.E. (Saskia) (v) Utrecht

Jansen D.K. (Kim) (v) Zeist

3 Boeken J. (Jasmijn) (v) 's-Gravenhage

van Tongeren M.E. (Thijs) (m) Utrecht

5 Kompier M.J. (Hans) (m) Utrecht

van der Pol M. (Maarten) (m) Utrecht

7 ter Haar O.H. (Otto) (m) Utrecht

Kiers S.R. (Steven) (m) Utrecht

9 Schrama D.D. (Dmitri) (m) Utrecht

Waterlander S. (Stefan) (m) Dordrecht

11 Hünd E. (Elan) (v) Leeuwarden

Kleijweg A. (Abram) (m) Leeuwarden

13 Siegers A. (Arnoud) (m) Arnhem

de Torbal R.F.E. (René) (m) Eindhoven

15 Wierda S.G. (Sent) (m) Apeldoorn

Baron van Till J.W.J. (Jaap) (m) Rhenen
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__________________________________________________________________________________

4. Ondertekening door de kiezer
Ik verklaar dat ik de bovengenoemde kandidatenlijst ondersteun.

Datum 

Naam

Handtekening            

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

5. Verklaring van de burgemeester / gezaghebber (niet bij de Eerste Kamerverkiezing)

De burgemeester / gezaghebber van  ______________________________________  verklaart dat de

ondersteuner in zijn gemeente / openbaar lichaam als kiezer is geregistreerd.

De kiezer behoort tot kieskring 

Datum 

Ondertekening of gemeentestempel

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________


