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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 Tweede Kamer der Staten-Generaal

OPRECHT
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___________________________________________________________________________________________

voorletters

_______________________________________________________________________________________________________

woonplaatsNr.       naam

___________________________________________________________________________________________

Kandidaten op de lijst

1 Ruperti M.P.K. (Michael) (m) Ede

Keijser D.J. (Dirk Jan) (m) Voorburg

3 van der Sluijs D.J. (Dannij) (m) Uitgeest

Imlabla J.E.S. (José) (v) Apeldoorn

5 van den Bout R. (Robert) (m) Ridderkerk

Nieboer J.L. (Jan) (m) 2e Exloërmond

7 van Wely P. (Peter) (m) Maarsbergen

van de Zande F. (Ferdinand) (m) Oostvoorne

9 Brunke R.L. (Robert) (m) Vlissingen

Stienstra A.F. (Alexander) (m) Amsterdam

11 Khoenkhoen V.S. (Vinesh) (m) Pijnacker

Martens N.E.J.M. (Nicole) (v) Houten

13 Zijlstra R.S. (Richard) (m) Wommels

Rhebergen J.B. (Jan) (m) Zoetermeer

15 Verbrugh D.J. (Erik) (m) Woerden

Vissers W.J. (Maurice) (m) Breda

17 van Gemeren R.A. (Robert) (m) Hendrik-Ido-Ambacht
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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

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________


