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Dit is geen formeel kandidaatstellingsformulier, louter een voorbeeld! 

Kandideren verloopt via een digitaal webformulier, hieronder kan je echter een overzicht 

terugvinden van alle vragen die je mag verwachten. Zo kan je jouw kandidatuur optimaal 

voorbereiden.  

(PERSONALIA) 

Voornaam: 

Naam:  

Geboortedatum: 

Straat en nummer: 

Postcode: 

Gemeente: 

Provincie of Brussels Gewest: keuzelijst 

Lokale Groep: 

Telefoon/GSM: 

E-mail: 

Beroep/student/gepensioneerd/andere: 

Opleidings- en beroepsverleden (max. 130 leestekens) 

Ervaring en engagementen (max. 130 leesttekens) 

Welke politieke mandaten neem je momenteel op of heb je in het verleden opgenomen? 

(jaar, mandaat) 

Welke andere mandaten neem je momenteel op (in privébedrijven, vzw of openbare 

instellingen)? (Max. 130 leestekens) 

Ben je reeds kandidaat geweest bij vorige verkiezingen? Geef lijst en plaats door:  

(Max. 130 leestekens) 

___________________________________________________________________ 

(MOTIVATIE)  

Wil je in aanmerking komen voor een strategische plaats? Ja/Neen 

Motivatie voor een niet-strategische plaats: 

Wat is je motivatie om te kandideren voor de verkiezingen van 2019 (Max. 750 leestekens) 

Heb je een voorkeur voor een specifiek beleidsniveau, en waarom? (deze voorkeur is niet 
bindend) (Max. 130 leestekens) 

OF 
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Motivatie voor een strategische plaats: 

Wat is je motivatie om te kandideren voor een strategische plaats? (Max. 750 leestekens) 

Over welke troeven meen je te beschikken om op een strategische plaats te staan? (Max. 750 

leestekens) 

Waar wil je met Groen naartoe? (Max. 750 leestekens) 

Heb je een voorkeur voor een specifiek beleidsniveau of plaats, en waarom? (deze voorkeur 
is niet bindend) (Max. 130 leestekens) 

 

Wens je ons nog bijkomende informatie te bezorgen (bv. curriculum vitae, publicatie..)? 

Je kan documenten doormailen naar de secretaris van het nationaal pollcomité: 

tom.verswijvel@groen.be 

___________________________________________________________________ 

(VERKLARING) 

Dankjewel  voor het indienen van je kandidatuur. 

Door het indienen van deze kandidatuur verklaar je: 

- Als mandataris aan alle verplichtingen van de tot op heden geldende politieke en 

morele code voldaan te hebben en alle afdrachten voor je huidige en voorgaande 

mandaten correct betaald te hebben (indien van toepassing). 

- Bereid te zijn de politieke en morele code te ondertekenen. 

- De afspraken die in het kader van de campagne gemaakt worden na te zullen leven.  

___________________________________________________________________ 

(BUTTON) VERZENDEN 

Wanneer je op “verzenden” drukt ontvang je een bevestiging per email. Op dat moment weet 

je ook dat jouw kandidatuur formeel werd ingediend.  

Geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan onmiddellijk contact op met 

tom.verswijvel@groen.be 

 


