
Model H 4
Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst

Ondergetekende, .............................................................................................................,

wonende ........................................................., ............................................................. ..............................,
verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal op woensdag 22 november 2006 in  Kieskring 10 (Haarlem) te ondersteunen.
Aanduiding van de politieke groepering: ..............................

(NB De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze 
wordt ingeleverd)

Nr. Naam, Voorletters Woonplaats
1 Poortman, H.H. (Huib) Rotterdam
2 Freriks, P.J.M. (Paul) Zevenaar
3 Visscher-Endeveld, E. (Lies) Etten
4 van Aken, J.N.H. (Jan) Amsterdam
5 Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) Hoogvliet
6 van Rooij, A.M.L. (Ad) Sint Oedenrode
7 Tromp, T.C.H. (Theo) Lelystad
8 van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) Elsloo
9 Kuiper, T.R.M. (Micha) Utrecht

10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) Laren (NH)
11 Brockhus, R.M. (Rob) Huizen
12 Haije, A.F. (Arno) Bussum
13 Fleeré, A.A.T. (André) Purmerend
14 Parmentier, J.A. (Jan) Hengelo (O)
15 Sweers, W.A. (Wim) Velp
16 Luiting, T. (Ton) Hilversum
17 Verlinden, R.A. (Robert) Rotterdam

Datum: 

Handtekening:

In te vullen door de burgemeester

De burgemeester van .............................. verklaart dat de ondertekenaar in zijn gemeente als kiezer is geregistreerd.

Datum: 

De burgemeester,

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



Toelichting

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring waarvoor de 
lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing.

Een kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring binnen een termijn 
van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling ter secretarie van de 
gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe 
aangewezen ambtenaar. De kiezer geeft daarbij blijk van zijn identiteit.

Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.

Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken.

Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overgelegd bij een kandidatenlijst, indien:
a.  de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden 
verkiezing van het desbetreffende orgaan één of meer zetels zijn toegekend;
b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het 
desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan tenminste één daarvan, één of meer zetels 
zijn toegekend;
c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, 
mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen één 
of meer zetels zijn toegekend.

Artikel Z 4, tweede en derde lid van de Kieswet

2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een 
verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen 
van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.


