Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. Manders, L.R. (Lea), wonende te Emily Brontesingel 67, Arnhem
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. van Steenbergen, J.T. (Hans), wonende te Kroontjeskruid 25, Breda
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. van der Heijden, A.P.H. (Anna), wonende te Schuytstraat 5-E, 's
Gravenhage (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. Been, F.M. (Fleur), wonende te Kassandralaan 33, Enschede (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Greuter, R.M.M. (Rob), wonende te De Meerpaal 5, Tolkamer (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Hendriksen, P.J. (Peter), wonende te Hanebalken 241, Drachten (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Cornelis, W. (Willie), wonende te Caenstraat 504, Doetinchem (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. den Boer, P.H.J. (Peter), wonende te Boogschutter 42, Amstelveen
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Zeevat, A. (Arend), wonende te Emily Brontesingel 67, Arnhem (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Wijma, A. (Andries), wonende te Kievitstraat 2, Kollum (*), verklaart
dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Brockhus, R.M. (Rob), wonende te Westkade 227, Huizen (*), verklaart
dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. Singor-e/v Bleeker, A.C. (Anneke), wonende te Kruisweg 8-s,
Bergen NH (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. Kruger, T.A. (Trix), wonende te Goudakkerstraat 36, Dieren (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. van Beers, A.G.M. (Ton), wonende te Loppersumhof 48, Arnhem (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Claassen, B. (Balder), wonende te Smidstraat 19, Alkmaar (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. van Hoek-e/v Steinz, M. (Meike), wonende te de Wering 67,
Oostzaan (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Schoorstra, S.H. (Sipke), wonende te Nachtwachtlaan 374,
Amsterdam (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Bosveld, H. (Henk), wonende te Veenbes 28, Ter Apel (*), verklaart dat
hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in kieskring 15
(Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. van Dekken, M.E.D. (Mariska), wonende te Magalhaensplein 11-2,
Amsterdam (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Steinz, M.J. (Martijn), wonende te De Wering 67, Oostzaan (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Meijer, E.W. (Edvard), wonende te Blauwvoetstraat 36-2, Amsterdam
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Heus, E.J.S. (Edwin), wonende te Sportlaan 41, Almere (*), verklaart
dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. van den Adel-e/v Vermeeren, C.G.J. (Christel), wonende te Geraert
Brandtstraat 25, Eindhoven (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op
onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op 9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Hereijgers, H.J.C. (Richard), wonende te Castorstraat 37, Eindhoven
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. Koenen, V.E. (Vera), wonende te Nassaustraat 15, Terheijden (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Houweling, R. (Ron), wonende te Sibeliusplein 31, Schiedam (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Ibrahim, M.H.M. (Mahmoud), wonende te van Rappardstraat 25-2h,
Amsterdam (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Luysterburg, D.T.J. (Daniël), wonende te Schoolstraat 33, Uffelte (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. de Niet, E.M. (Edwin), wonende te Schalmeilaan 4, Uden (*), verklaart
dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. Peeters, H.A.P. (Rieky), wonende te Rapsodiestraat 112, Nijmegen
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Rink, S.A. (Sebastiaan), wonende te van Beverningkstraat 201, 'sGravenhage (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Holtslag, M.S. (Martijn), wonende te Deldensestraat 12, Diepenheim
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Timmer, R.A. (Roelof), wonende te Koningin Julianalaan 39, Zutphen
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Theunissen, A.H.M. (Lou), wonende te Eerste Helmersstraat 122-H,
Amsterdam (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Scheerder, R.L. (Ron), wonende te Kraanvogel 1, Breda (*), verklaart
dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Kuiper, T.R.M. (Micha), wonende te Breedenbroekseweg 8-b, Voorst
Oude IJsselstreek (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande
lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal op 9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende mevr. Wisse, R.V. (Rascha), wonende te Zandweg 8, Egmond aan den
Hoef (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Deenen, I.M. (Ingmar), wonende te Professor Huijbersstraat 107-4,
Nijmegen (*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van
kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op
9 juni 2010 in kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Storms, J.M.J. (Jan), wonende te Dorus Rijkershof 6-4, Amsterdam
(*), verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Model H 9. Verklaring van instemming met de kandidaatstelling
Ondergetekende dhr. Stolp, P.J.C. (Hans), wonende te Kruisbeklaan 95, Bilthoven (*),
verklaart dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij voorkomt op onderstaande lijst van kandidaten voor
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 in
kieskring 15 (Leiden) *).
* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.
Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor Mens en Spirit
(N.B. 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.

Manders

L.R. (Lea) (v)

Arnhem

2.

van Steenbergen

J.T. (Hans) (m)

Breda

3.

van der Heijden

A.P.H. (Anna) (v)

's Gravenhage

4.

Been

F.M. (Fleur) (v)

Enschede

5.

Greuter

R.M.M. (Rob) (m)

Tolkamer

6.

Hendriksen

P.J. (Peter) (m)

Drachten

7.

Cornelis

W. (Willie) (m)

Doetinchem

8.

den Boer

P.H.J. (Peter) (m)

Amstelveen

9.

Zeevat

A. (Arend) (m)

Arnhem

10.

Wijma

A. (Andries) (m)

Kollum

11.

Brockhus

R.M. (Rob) (m)

Huizen

12.

Singor-e/v Bleeker

A.C. (Anneke) (v)

Bergen NH

13.

Kruger

T.A. (Trix) (v)

Dieren

14.

van Beers

A.G.M. (Ton) (m)

Arnhem

15.

Claassen

B. (Balder) (m)

Alkmaar

16.

van Hoek-e/v Steinz

M. (Meike) (v)

Oostzaan

17.

Schoorstra

S.H. (Sipke) (m)

Amsterdam

18.

Bosveld

H. (Henk) (m)

Ter Apel

19.

van Dekken

M.E.D. (Mariska) (v)

Amsterdam

20.

Steinz

M.J. (Martijn) (m)

Oostzaan

21.

Meijer

E.W. (Edvard) (m)

Amsterdam

22.

Heus

E.J.S. (Edwin) (m)

Almere

23.

van den Adel-e/v Vermeeren

C.G.J. (Christel) (v)

Eindhoven

24.

Hereijgers

H.J.C. (Richard) (m)

Eindhoven

25.

Koenen

V.E. (Vera) (v)

Terheijden

26.

Houweling

R. (Ron) (m)

Schiedam

27.

Ibrahim

M.H.M. (Mahmoud) (m)

Amsterdam

28.

Luysterburg

D.T.J. (Daniël) (m)

Uffelte

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

29.

de Niet

E.M. (Edwin) (m)

Uden

30.

Peeters

H.A.P. (Rieky) (v)

Nijmegen

31.

Rink

S.A. (Sebastiaan) (m)

's-Gravenhage

32.

Holtslag

M.S. (Martijn) (m)

Diepenheim

33.

Timmer

R.A. (Roelof) (m)

Zutphen

34.

Theunissen

A.H.M. (Lou) (m)

Amsterdam

35.

Scheerder

R.L. (Ron) (m)

Breda

36.

Kuiper

T.R.M. (Micha) (m)

Voorst Oude IJsselstreek

37.

Wisse

R.V. (Rascha) (v)

Egmond aan den Hoef

38.

Deenen

I.M. (Ingmar) (m)

Nijmegen

39.

Storms

J.M.J. (Jan) (m)

Amsterdam

40.

Stolp

P.J.C. (Hans) (m)

Bilthoven

Ondergetekende verklaart dat hij/zij als gemachtigde, bedoeld in artikel H 10 of artikel H 10a
van de Kieswet, aanwijst (zie toelichting):
.................................................................................... (naam),
wonende .................................................................... (adres),

Datum: 16-04-2010 22:55:47

Datum:

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

Handtekening:

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

Toelichting
Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.
Indien u zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring niet aan enig formulier gebonden en
kan zij ook per telefax geschieden.
Indien uw woonplaats buiten Nederland is gelegen, dient u op grond van artikel H 10 van de
Kieswet een in Nederland wonende gemachtigde aan te wijzen. Deze gemachtigde is met
uitsluiting van uzelf bevoegd tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en derde lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). U kunt deze
handelingen niet zelf meer uitoefenen. Zodoende is duidelijk wie bevoegd is om de handelingen
te verrichten. Een machtiging kan wel worden ingetrokken.
Indien u in Nederland woont, kunt u in geval van een verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat,
op grond van artikel H 10a van de Kieswet eveneens een gemachtigde aanwijzen die met
uitsluiting van uzelf bevoegd is tot de handelingen die nodig zijn bij het al dan niet aanvaarden
van of niet in aanmerking willen komen voor een eventuele benoeming (artt. V 2, eerste, vierde
en vijfde lid, V 3, eerste en tweede lid en W 2, eerste lid, onder e van de Kieswet). Van een
dergelijke machtiging mag alleen gebruik worden gemaakt indien de betreffende politieke
groepering in twee of meer kieskringen verschillende lijsten heeft ingeleverd en de groepering
uiterlijk twee weken na de dag van kandidaatstelling aan het centraal stembureau meedeelt
de volgorde van kandidaten die door de gemachtigde bij de benoeming zal worden gevolgd.
Indien gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid van machtiging, is het wenselijk dat alle
kandidaten op de lijst dezelfde gemachtigde aanwijzen.
U bent bevoegd een volmacht in te trekken. U dient hiervan dan schriftelijk of per telefax kennis
te geven aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met aanwijzing van een
nieuwe gemachtigde.
Voetnoten:
*) Alleen in te vullen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale
staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter “kieskring” het nummer van
de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd
vermelden.

Datum: 16-04-2010 22:55:47

