
 
INTERNE BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING 
GEMEENTERADEN  

zoals bedoeld in het huishoudelijk reglement van de Partij van de Arbeid 
DE ONDERGETEKENDE, _______ (voorletters), ________________________(roepnaam) 
ACHTERNAAM: ___________________________________________________________ 
Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wiens partnerschap geregistreerd is of 
geregistreerd is geweest, wordt op de lijst vermeld hetzij met de eigen geslachtsnaam, hetzij, voor 
zover hij daartoe op grond van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd is, met de 
geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner, dan wel met de eigen geslachtsnaam 
door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de geslachtsnaam van de 
echtgenoot of geregistreerde partner. 
Geboortedatum: ___________________________________________________ m/v 
WETTIGE WOON- EN VERBLIJFPLAATS: 
Adres: ________________________________________________________________ 
Postcode: _________________ Woonplaats: ______________________________ 
POSTADRES INDIEN BOVENSTAAND ADRES AFWIJKEND/ONVOLLEDIG/ONDUIDELIJK IS: 
Adres:_________________________________________________________________ 
Postcode:___________________Woonplaats:_________________________________ 
TELEFOONNUMMERS: 
Privé: (0_____-_________) Werk: (0_____-____________) Mobiel: (06 - ___________) 
Emailadres: ______________________________________________________________ 
Verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap van de 
gemeenteraad van Rijswijk te aanvaarden, ongeacht de plaats die hem/haar *) op de kandidatenlijst 
door de kandidaatstellende afdelingsvergadering in het najaar van 2013 zal worden toegewezen. 
Hij/Zij *) verklaart kennis te dragen van relevante artikelen van de statuten en van de relevante 
artikelen van het huishoudelijk reglement van de Partij van de Arbeid met betrekking tot het 
lidmaatschap van de gemeenteraad. 
Hij/Zij *) verklaart alle informatie die relevant is voor het politiek functioneren als kandidaat voor de te 
houden verkiezingen naar waarheid te hebben verstrekt aan de (voorzitter van de) 
kandidaatstellingscommissie. 
Hij/Zij *) verklaart bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de gemeenteraad: 
- door ondertekening van deze interne bereidverklaring bereid te zijn tot het voldoen aan de 
bepalingen in het huishoudelijk reglement ten aanzien van de geldelijke afdracht aan het Centrum 
voor Lokaal Bestuur; 
- bij beëindiging van zijn/haar *) lidmaatschap van de Partij van de Arbeid zijn/haar *) zetel ter 
beschikking te stellen. 
Datum:  
Handtekening: 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is


