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Voto por cabeza de lista
Elija la CSC si usted está de acuerdo con el or-
den de los/as candidatos/as que aparecen en la 
lista. Marque la casilla que se encuentra encima 
de la lista CSC.

ACV/CSC

Voto(s) nominativo(s)
¿Usted desea indicar su preferencia por uno/a o va-
rios/as de los candidatos/as elegidos/as?
En éste caso, marque la casilla al lado del nombre/ 
de los nombres. 
En cualquier caso, no podrá seleccionar más votos 
nominativos que los mandatos existentes.

Como no votar
Votar por candidatos de varias listas hace que su 
voto sea nulo. Usted podrá votar solo por candi-
datos de una única lista, o votar por cabeza de lis-
ta. Si usted marca casillas en varias listas, el voto 
será nulo.
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Met een lijststem
Je kiest voor het ACV én je stemt in met de volg-
orde van de kandidaten op de lijst. Je kleurt het 
bolletje bovenaan lijst nummer 2.

Vote en tête de liste
Vous choisissez la CSC et vous êtes d’accord 
avec l’ordre des candidat·e·s figurant sur la 
liste. Noircissez la case se trouvant au-des-
sus de la liste CSC.

ACV CSC

ACV CSC

ACV CSC

Met naamstem(men)
Wil je liever een andere volgorde op de lijst? Dan 
kan je één of meerdere naamstemmen uitbrengen. 
Je kleurt het bolletje achter één of meerdere namen 
op de ACV-lijst. Let er wel op dat je niet méér naam-
stemmen uitbrengt dan er effectieve mandaten te 
begeven zijn. Dan wordt je stem terug een lijststem.

Vote(s) nominatif(s)
Vous souhaitez marquer votre préférence pour un·e 
ou plusieurs candidat·e·s? Dans ce cas, noircissez la/
les case(s) se trouvant à côté de son/leurs nom(s). 
N’émettez cependant pas plus de votes nominatifs 
qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Sinon, votre vote 
sera assimilé à un vote en tête de liste.

Hoe niet stemmen
Stemmen op meerdere lijsten maakt je stem on-
geldig. Je mag enkel voor kandidaten van een-
zelfde lijst stemmen, of één stem boven aan een 
lijst uitbrengen. Kleur je bolletjes op verschillen-
de lijsten, dan is je stem ongeldig.

Comment il ne faut pas voter
Voter pour des candidat·e·s de plusieurs listes 
rend votre vote nul. Vous ne pouvez voter que 
pour des candidat·e·s d’une seule et même liste, 
ou voter en tête de liste. Si vous noircissez des 
cases sur plusieurs listes, votre vote sera nul.
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