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FORMULIER ACD/9
Nederlandse kiescollege
Kieskring : ..........
______
VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER,
EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019
Aanwijzing van de Getuigen
________
Ondergetekenden, voorgedragen kandidaten voor het Europese Parlement, voor de Kamer of voor het Vlaams
Parlement (1) wijzen aan als getuigen en plaatsvervangende getuigen (2), de hieronder vermelde kiezers, (of vermeld in
de door ons ondertekende lijst, die bij deze verklaring gevoegd is).
STEMBUREAUS (3)
Aanduiding van
het kieskanton

Stembureaus waar
de getuigen zullen
zetelen

NAAM EN VOORNAAM
VAN DE GETUIGEN
A. Getuige
B. Plaatsvervangende
getuige

GEMEENTE

STRAAT EN Nr.

A. ...............
e bureau

........

B. ...............
A. ...............
........

e bureau
B. ...............
A. ...............

........

e bureau
B. ...............

____________
(1)Schrappen wat niet past.
(2)-De getuigen en de plaatsvervangende getuigen moeten kiezer zijn in de kieskring voor het Vlaams Parlement.
-Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.).
-Per lijst mag slechts één enkele getuige en plaatsvervangende getuige worden aangewezen. Bij huidige gelijktijdige verkiezingen
worden als één lijst beschouwd, de lijsten die hetzelfde volgnummer dragen voor de verschillende verkiezingen.
(3)Bij gelijktijdige verkiezingen worden de aanwijzingen van de getuigen voor de stembureaus en de stemopnemingbureaus C
(Europees Parlement) in ontvangst genomen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau C. De aanwijzing van de
getuigen voor de stemopnemingsbureaus A (Kamer) geschiedt bij de voorzitter van het kantonhoofdbureau A en de
aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B (Vlaams Parlement) geschiedt bij de voorzitter van het
kantonhoofdbureau B
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STEMOPNEMINGSBUREAUS

Aanduiding van
het kieskanton

Bureaus waar de getuigen zullen zetelen

NAAM EN VOORNAAM
VAN DE GETUIGEN
A. Getuige
B. Plaatsvervangende getuige

GEMEENTE

STRAAT EN Nr.

A. ...........
........

e bureau
B. ............
A. ............

........

e bureau
B. ............
A. ............

........

e bureau
B. ............
A. ............

........

e bureau
B. ............
Te.............. , ................ 2019

Naam, voornaam en handtekening van de kandidaten (4) :
____
(4)Het is voldoende dat de aanwijzing van de getuigen wordt ondertekend door één of meer kandidaten van dezelfde lijst.
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