NU OF NOOIT!
SCHUD DEN HAAG WAKKER!

LET OP!
WE HEBBEN

NOG MAAR

4 DAGEN!

Teken ook voor een referendum over de EU


Er zijn al 250.000 handtekeningen binnen, we hebben nog maar 50.000 handtekeningen nodig
om een referendum mogelijk te maken. U KUNT HET VERSCHIL MAKEN! Teken het formulier
op deze pagina of heel eenvoudig online op WWW.GEENPEIL.NL

Definitief verzoek
Lijst voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring.

34116
Wet Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

Door uw gegevens in te vullen op de onderstaande lijst, steunt u Indien u buiten Nederland woont, voegt u een kopie bij van een
het definitief verzoek tot het houden van een referendum over
identiteitsbewijs waaruit uw Nederlanderschap blijkt. Dit
bovenstaande wet / bovenvermeld verdrag.
document moet geldig zijn op enig moment tussen 18-08-2015
en 28-09-2015.
U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen indien u
Nederlander bent, 18 jaar of ouder bent op 28-09-2015 en niet
Let op: u kunt slechts eenmaal een ondersteuningsverklaring
uitgesloten bent van het kiesrecht.
afleggen ten behoeve van dit definitief verzoek. Uw
ondersteuningsverklaring is alleen geldig als u de gevraagde
Het formulier moet uiterlijk 28-09-2015 zijn ontvangen door de
gegevens compleet en naar waarheid invult.
voorzitter van de Kiesraad.
Ondersteuningsverklaringen die niet zijn ingediend op het door
de Kiesraad ter beschikking gestelde formulier, worden ongeldig
Kiesraad
verklaard.
Postbus 2700
6401 DE HEERLEN

Verklaring persoon 1
eerste officiële voornaam

█████████████████

tussenvoegsel

███████
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███████████
███████████
███████████

straat
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█████████████████████████
postcode

woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

████ ██

█████

█████████████████████████

██ ██ ████ █████████████████████████
dag

maand

jaar

Met het plaatsen van uw handtekening verklaart u tevens dat u slechts eenmaal een ondersteuningsverklaring heeft afgelegd ten behoeve van dit definitief verzoek.

Ondanks de Eurocrisis,
de vluchtelingenstroom
en de gespannen
militaire situatie met
Rusland blijft de
Europese Unie in hoog
tempo naar uitbreiding
streven. De kiezer
heeft daarbij geen
inspraak. Wij vinden het
belangrijk dat het volk
een stem krijgt bij deze
ontwikkelingen.
Om Den Haag en
Brussel te dwingen
naar de burger te
luisteren, willen wij een
referendum over het
associatieverdrag dat
de EU met Oekraïne
heeft gesloten.
Daarvoor roepen we
de hulp van u als kiezer
in: er zijn nog 50.000
handtekeningen nodig
om een referendum
mogelijk te maken.
Teken het formulier op
deze pagina of heel
eenvoudig online op
WWW.GEENPEIL.NL
Let op: de deadline
is op 28 september,
dus doe uw
handtekening uiterlijk
vrijdag op de post!
RED DE DEMOCRATIE!

Verklaring persoon 2
eerste officiële voornaam
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Deze publicatie is
gesponsord door IDDE

jaar

Met het plaatsen van uw handtekening verklaart u tevens dat u slechts eenmaal een ondersteuningsverklaring heeft afgelegd ten behoeve van dit definitief verzoek.

Deze publicatie heeft financiële
ondersteuning ontvangen van het
Europees Parlement. Alle verantwoordelijkheid voor de inhoud
berust geheel bij de auteur.
Het Europees Parlement is niet
verantwoordelijk voor enig gebruik
dat gemaakt kan worden van de
informatie in deze publicatie.

