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_________________________________________________________________________________ 

Model H 3-2  

Machtiging om samengevoegde aanduiding boven 

kandidatenlijst te plaatsen 

Met dit formulier geeft u de inleveraar van de kandidatenlijst toestemming om een aanduiding boven de 

kandidatenlijst te plaatsen, die is gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of 

afkortingen daarvan. U kunt alleen toestemming geven als u hiertoe gemachtigd bent door uw politieke 

groepering. 

_________________________________________________________________________________ 

1. Verkiezing 

Het gaat om de kandidatenlijst voor de verkiezing van: 

 de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 de provinciale staten van                      ________________________      

 het algemeen bestuur van het waterschap     ________________________ 

 de gemeenteraad van                      ________________________      

 de eilandsraad van het openbaar lichaam  Bonaire  Saba   Sint Eustatius 

 het kiescollege van het openbaar lichaam  Bonaire  Saba   Sint Eustatius 

 het Europees Parlement     

_________________________________________________________________________________ 

2. Kieskringen (alleen invullen bij de verkiezing van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, of de provinciale 

staten van een provincie met meer dan één kieskring) 
De machtiging geldt: 

 voor alle kieskringen waarvoor de kandidatenlijst wordt ingeleverd. 

 uitsluitend voor de volgende kieskring(en): ________________________ 

      ________________________ 

      

Aanvullen met benodigde regels.  

_________________________________________________________________________________ 

3. Aanduiding van de politieke groeperingen 

De samengevoegde aanduiding van de politieke groeperingen________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Toestemming aan de inleveraar 

Wij geven toestemming aan ________________________ om de onder punt 3 vermelde aanduiding boven de 

kandidatenlijst te plaatsen. 

_________________________________________________________________________________ 

5. Kandidaten op de lijst 

 naam    voorletters woonplaats  

1                                                                        

2                                                                        

3                                                                        

4                                                                        

 

Aanvullen met benodigde regels. 
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_________________________________________________________________________________ 

6. Ondertekening door de gemachtigden 

Gemachtigde van politieke groepering 1 

Datum       ________________ 

Naam van de gemachtigde van de politieke groepering ________________________________________ 

Volledige statutaire naam van de politieke groepering  ________________________________________    

Handtekening       ________________________________________ 

 

Gemachtigde van politieke groepering 2 

Datum       ________________ 

Naam van de gemachtigde van de politieke groepering ________________________________________ 

Volledige statutaire naam van de politieke groepering  ________________________________________    

Handtekening       ________________________________________ 

 

Vul de lijst aan met zoveel politieke groeperingen en hun gemachtigden als van toepassing is. 


