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AFDELINGSREGLEMENT HAARLEMMERMEER 

DEMOCRATEN 66 

Dit is het afdelingsreglement van de afdeling D66 Haarlemmermeer, vastgesteld op 5 oktober 2020. Het doel van 

het afdelingsreglement is het bundelen van alle artikelen die van belang zijn voor het correct functioneren van de 

afdeling in het algemeen en het verloop tijdens gemeentelijke verkiezingen in het bijzonder. Het 

afdelingsreglement is gebaseerd op het landelijk model-afdelingsreglement zoals vastgesteld door het landelijk 

bestuur op 10 mei 2016. Het afdelingsreglement is een aanvulling op  de statuten en het landelijk huishoudelijk 

reglement en mag niet in strijd zijn daarmee. Als dat wel het geval is, of in die gevallen waarin dit 

afdelingsreglement niet voorziet, gelden de statuten, het landelijk huishoudelijk reglement en het door het 

landelijk bestuur vastgestelde modelreglement onverminderd. Voor referentie zijn in bijlage A de artikelen van het 

landelijk huishoudelijk reglement van november 2019 opgenomen die betrekking hebben op lokale verkiezingen 

en het verkiezen van personen. Als bijlage B zijn de artikelen van de kieswet opgenomen die relevant zijn voor de 

gemeentelijke verkiezingen.  
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Afdelingsreglement D66 Haarlemmermeer 

Artikel 1 Definities 

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk 

Reglement van de landelijke Partij. 

b. In dit reglement gelden de definities zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. 

c. Onder fractie(s) wordt verstaan de fractie van de gemeentera(a)d(en) vallend binnen de grenzen van de 

afdeling, alsmede andere vertegenwoordigende lichamen binnen de grenzen van de afdeling. 

d. Onder Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt verstaan de ledenvergadering. 

e. Onder bestuur wordt het afdelingsbestuur verstaan. 

Artikel 2 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 

1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling wonen. De AAV is het hoogste 

besluitvormende orgaan van de afdeling. 

2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak: 

a. het vaststellen van het afdelingsreglement;  

b. het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de ledenvergadering 

op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement dan wel dit reglement wordt geregeld; 

c. het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezing(en) van de 

gemeentera(a)d(en); 

d. het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het nemen van 

overige politieke, organisatorische en financiële besluiten. 

Artikel 3 De commissies van de AAV 

1. De AAV kan permanente of ad hoc commissies instellen. 

2. De AAV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de voorzitter van de 

commissie in functie aan te benoemen en het bestuur te machtigen de overige leden van de commissie 

aan te wijzen. 

3. De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen. 

4. De AAV verkiest een Kascommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in artikel 6 nader 

omschreven. 

5. De AAV verkiest een Afdelingsverkiezingscommissie (AVC). De taken, bevoegdheden en samenstelling 

van deze commissie worden in artikel 9 van dit reglement en artikel 6.15 van het Huishoudelijk 

Reglement nader omschreven. 

Artikel 4 Bijeenkomen van de AAV 

1. De AAV wordt tenminste twee maal per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk dertig dagen van 

tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail en via de website aangekondigd. 

2. De AAV kan tevens bijeengeroepen worden op verzoek van: 

a. (één van) de fractie(s); 

b. tenminste 50 leden en indien zulks minder is 10% van de leden van de afdeling. 

3. Indien niet binnen veertien dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de 

verzoekers op kosten van de afdeling met medewerking van het Landelijk Bureau, zelf tot bijeenroeping 

overgaan. 

4. Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda, het concept-

verslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de agendapunten 

noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail aan de leden toegezonden. Besluitvorming over 

geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet bij de betreffende 

agendapunten is vermeld. 



 

 AFDELINGSREGLEMENT D66 HAARLEMMERMEER 
#4 

5. Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur 

vaststelt, voorstellen amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. De 

AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen. Indien het bestuur besluit tot 

het stellen van termijnen aan het indienen van voorstellen, amendementen en moties betreffende de 

agenda en agendapunten, dan maakt het bestuur hiervan in de aankondiging van de AAV melding. 

6. De AAV is openbaar. De AAV kan besluiten bij één of meerdere agendapunten de vergadering als 

besloten te verklaren. 

7. Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit geval mag 

afgeweken worden van de in lid 1 gestelde termijnen. Deze actualiteit is in dit geval het enige 

agendapunt. 

Artikel 5 Het bestuur 

1. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden: 

a. het (doen) voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake: 

i. de reglementen;  

ii. het verkiezingsprogramma binnen de afdeling; 

iii. de financiën waaronder begroting en jaarrekening; 

iv.het goed functioneren van de afdeling; 

b. te bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma en door de AAV 

aangenomen moties; 

c. te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen 

en namens de Partij aanmelden; 

d. het bijeenroepen van de AAV; 

e. het (doen) organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat en 

verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan; 

f. het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen; 

g. het instellen van commissies van het bestuur; 

h. het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel Europese, landelijke, provinciale als 

gemeentelijke verkiezingen; 

i. het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de Partij als naar buiten; 

j. het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten. 

2. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt jaarlijks schriftelijk 

verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar, gelijktijdig met de financiële 

verantwoording. 

3. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.  

4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen. De voorzitter kan verkozen 

worden door middel van een digitale stemming. 

5. Verkiezing van het bestuur en commissies geschieden op de volgens het Huishoudelijk Reglement 

vastgestelde methode. 

6. Het bestuur verdeelt onderling minimaal de verantwoordelijkheidsgebieden zoals benoemd in artikel 5.1 

lid 16 van het Huishoudelijk Reglement. 

7. Het bestuur stelt nadere bepalingen op ten aanzien van persoonlijke campagnes en voorkeursacties bij 

gemeenteraadsverkiezingen als aanvulling op de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement;  

Artikel 6 Financiën 

1. De geldmiddelen van de afdeling kunnen bestaan uit: 

a. afdrachten en bijdragen van het Landelijk bestuur; 

b. subsidies van de overheid; 

c. donaties; 
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d. afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders, met uitzondering van 

burgemeesters, conform artikel 21; 

e. alle overige baten. 

2. De Kascommissie is belast met het financiële toezicht op het bestuur en brengt verslag uit aan de AAV. 

3. De Kascommissie voert haar werkzaamheden uit volgens het landelijk aangereikte protocol 

kascommissies. 

4. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de ledenvergadering 

voor. 

5. Na goedkeuring door de ledenvergadering zendt de penningmeester de begroting ter kennisname aan 

de penningmeester van het Landelijk Bestuur. 

6. Het bestuur kan aan de kandidaten voor politiek vertegenwoordigende of politiek bestuurlijke functies om 

een instemming vragen namen en bedragen inzake de afdracht openbaar te mogen maken. 

7. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan, inclusief een 

toelichting, ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering verleent aan het 

bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat de Kascommissie hierover aan de ledenvergadering 

heeft gerapporteerd en als zodanig heeft geadviseerd. 

Artikel 7 Gemeenteraadsverkiezingen 

1. Voor de te nemen besluiten voor de Gemeenteraadsverkiezingen is artikel 6.11 en 6.12 van het 

Huishoudelijk Reglement van toepassing. 

2. De AAV beslist twaalf maanden voor de verkiezingen over deelname aan de verkiezingen. Bij een besluit 

tot deelname wordt eveneens bepaald of dit zelfstandig is of in een gezamenlijke lijst met een of 

meerdere partijen. 

3. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende gegevens bekend 

bij de leden: 

a. de besluiten genoemd onder artikel 6.12 van het Huishoudelijk Reglement; 

b. de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing; 

c. de peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending stembiljetten); 

d. de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier; 

e. de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan de leden beschikbaar 

worden gesteld; 

f. de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd; 

g. het aanmeldingsadres; 

h. (indien van toepassing) het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de 

kandidaatstelling en het daaruit voortvloeiende benodigde aantal ondersteuningsverklaringen voor 

de kandidaat lijsttrekkers. 

4. Verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst geschieden op de vastgestelde 

methode, zoals omschreven in artikel 6.16 en 6.17 van het Huishoudelijk Reglement . 

5. De AVC draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit voorgeschreven wijze van indiening bij 

het hoofdstembureau van de overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement samengestelde 

kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Gemeenteraad. 

Artikel 8 Het verkiezingsprogramma 

1. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 

2. Het bestuur stelt de ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende ledenvergadering aan de 

leden ter beschikking. 



 

 AFDELINGSREGLEMENT D66 HAARLEMMERMEER 
#6 

Artikel 9 De Afdelingsverkiezingscommissie  

1. De ledenvergadering benoemt uiterlijk tien maanden voor de verkiezing van de gemeenteraad een 

verkiezingscommissie ad hoc.    

2. De verkiezingscommissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de goede voortgang van de 

kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen voor de gemeenteraad volgens de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement te bewerkstelligen.  

3. De verkiezingscommissie is belast met de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en 

de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden. Hiertoe kan de verkiezingscommissie 

aanvullende eisen stellen.  

4. De verkiezingscommissie heeft eveneens tot taak het doen van voorstellen aan de ledenvergadering 

met betrekking tot kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures.  

5. De verkiezingscommissie draagt tevens zorg voor de indiening van de overeenkomstig het huishoudelijk 

reglement, samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de gemeenteraad 

vertegenwoordigende lichamen op de wijze als door de Kieswet is voorgeschreven.  

6. De verkiezingscommissie bestaat uit een oneven aantal leden, tenminste drie.  

 Artikel 10 Adviescommissie lijsttrekker 

1. De ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van een adviescommissie voor de lijsttrekker. Deze 

adviescommissie bestaat uit een oneven aantal leden waarvan minstens een bestuurslid en ten minste 

twee andere leden, teneinde de onafhankelijkheid van het stemadvies te waarborgen. Deze leden zijn lid 

van D66, maar hoeven geen lid van de afdeling te zijn.  

2. Als de voorzitter van het bestuur kandidaat-lijsttrekker is voor de desbetreffende verkiezingen, worden 

zijn taken bij de totstandkoming van het advies waargenomen door een door de overige leden van het 

bestuur, die zelf geen kandidaat-lijsttrekker zijn, aan te wijzen bestuurslid.  

3. De kandidaten worden beoordeeld op hun geschiktheid aan de hand van het politieke profiel dat door de 

ledenvergadering conform artikel 12 is vastgesteld.  

4. Het stemadvies wordt eerst aan alle kandidaten voorgelegd, waarna alle kandidaten gedurende vier 

dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie toe te voegen van maximaal driehonderd 

woorden, hetwelk onverbrekelijk verbonden met het stemadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht.  

5. Over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het stemadvies kan tot drie dagen nadat een 

stemadvies aan de kandidaten is gezonden, een geschil aanhangig worden gemaakt bij het 

Geschillencollege, dat binnen zeven dagen na de hiervoor bedoelde verzending een uitspraak doet. Het 

stemadvies wordt gedurende deze periode niet aan de leden ter kennis gebracht.  

Artikel 11 Lijstadviescommissie kandidatenlijst  

De ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van een lijstadviescommissie voor de kandidatenlijst, hierbij is 

artikel Artikel 6.13 van het Huishoudelijk reglement van toepassing. Als ervoor gekozen wordt een 

lijstadviescommissie in te stellen gelden de volgende artikelen.  

1. De lijstadviescommissie bestaat uit de lijsttrekker en de voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan de 

ledenvergadering verzoeken de lijstadviescommissie uit te breiden met maximaal drie leden, teneinde de 

onafhankelijkheid van het lijstadvies te waarborgen. Deze leden zijn lid van D66, maar hoeven geen lid 

van de afdeling te zijn.  

2. Als de voorzitter van het bestuur kandidaat is voor de desbetreffende verkiezingen, worden zijn taken bij 

de totstandkoming van het lijstadvies waargenomen door een door de overige leden van het bestuur, die 

zelf geen kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, aan te wijzen bestuurslid.  

3. De kandidaten worden beoordeeld op hun geschiktheid aan de hand van het politieke profiel dat de 

ledenvergadering conform artikel 12 heeft vastgesteld.  
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4. Het lijstadvies wordt eerst aan alle kandidaten voorgelegd, waarna alle kandidaten gedurende vier dagen 

het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie toe te voegen van maximaal driehonderd 

woorden, hetwelk onverbrekelijk verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht.  

5. Over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het lijstadvies kan tot drie dagen nadat een 

lijstadvies aan de kandidaten is gezonden, een geschil aanhangig worden gemaakt bij het 

Geschillencollege, dat binnen zeven dagen na de hiervoor bedoelde verzending een uitspraak doet. Het 

lijstadvies wordt gedurende deze periode niet aan de leden ter kennis gebracht.  

6. Het lijstadvies van de kandidatenlijst wordt uitgebracht in de vorm van een niet bindende 

conceptkandidatenlijst wat dient als grondslag voor de interne stemmingen (zie artikel 17). Onderdeel 

van het advies is een motivatie van de totstandkoming van de lijst.  

7. Er mag op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten worden gesproken of gehandeld in 

woord en geschrift; 

Artikel 12 Profiel lijstrekker en overige kandidaten 

De ledenvergadering stelt voorafgaand aan de opening van de interne kandidaatstelling, en minimaal tien 

maanden voor de dag der verkiezingen een profiel van de te kiezen lijsttrekker en een profiel van de te kiezen 

kandidaten en van een eventuele wethouder vast. 

Artikel 13 Aanmeldingstermijn lijsttrekker en overige kandidaten  

1. De aanmelding voor het lijsttrekkerschap duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk acht maanden voor 

de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. 

2. De aanmeldingstermijn voor de kandidaten duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk vier maanden 

voor de dag der kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.  

Artikel 14 Informatieplicht  

1. De verkiezingscommissie maakt bij opening van de kandidaatstelling de volgende gegevens bekend aan 

de leden 

  a. de besluiten als bedoeld in dit artikel en artikel 9; 

  b. de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing;  

  c. de peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending stembiljetten);  

  d. de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier;  

  e. of de kandidaat gevraagd zal worden of hij bereid is toepassing te geven aan:  

   - een door de ledenvergadering vastgestelde afdrachtregeling 

   - een eventueel door de ledenvergadering vastgestelde social media code 

   - het naar beste kunnen verwezenlijken van het verkiezingsprogramma 

   - medewerking aan een jaarlijks voortgangsgesprek met de fractievoorzitter en de 

voorzitter van het bestuur;  

  f. de datum waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten bij de leden zullen zijn;  

  g. de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd; 

  h. het aanmeldingsadres.  

Artikel 15 Voorwaarden bij kandidaatstelling en onverkiesbare 

plaatsen  

1. Op de “dag der kandidaatstelling” ingevolge de Kieswet dient de kandidaat te voldoen aan de wettelijk 

vereiste voorwaarden om in het vertegenwoordigende lichaam te worden gekozen, met dien verstande 

dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de minimumleeftijd op de dag van de verkiezing 

moet zijn voldaan.  
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2. Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat een voorkeur uitspreekt voor een onverkiesbare 

plaats op de kandidatenlijst wordt na afloop van de interne verkiezingen door de betreffende 

verkiezingscommissie onder aan de kandidatenlijst in volgorde van het aantal behaalde stemmen bij de 

interne verkiezingen geplaatst. 

Artikel 16 Verkiezing van de lijsttrekker  

Voor de verkiezing van de lijsttrekker is artikel 6.16 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.  

1. De stemming vindt plaats middels een digitale stemming of schriftelijk op de ledenvergadering.  

2. Indien gebruik wordt gemaakt van elektronische stemsystemen ontvangen de leden een elektronische 

uitnodiging met een koppeling naar het elektronische stembiljet en is het kandidatenoverzicht 

beschikbaar op haarlemmermeer.d66.nl.  

3. De stemming wordt niet langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk zeven maanden voor de 

Dag der Kandidaatstelling. De leden die bij opening van de stemming stemrecht hebben, worden in de 

gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. 

4. De verkiezingscommissie kan een speciale ledenvergadering beleggen waarin de kandidaten voor het 

lijsttrekkerschap zich presenteren. Tijdens de ledenvergadering krijgt iedere kandidaat spreektijd. De 

maximale toegestane spreektijd wordt bepaald door het bestuur, is voor iedere kandidaat gelijk en wordt 

bij de uitnodiging voor de ledenvergadering aan de kandidaten bekend gemaakt.  

5. Deze ledenvergadering vindt niet later plaats dan een week voorafgaande aan de sluitingsdatum van de 

interne stemming.  

6. Indien de ledenvergadering op grond van artikel 10 een adviescommissie heeft ingesteld om een oordeel 

te geven over de geschiktheid van de lijsttrekkerskandidaten, zal het advies van de adviescommissie 

gelijk met de stukken voor de stemming aan de leden worden bekend gemaakt. 

7. De kandidaten worden op het stembiljet overeenkomstig een voorlopige rangorde vermeld. Deze 

voorlopige rangorde wordt bepaald door middel van loting van een letter uit het alfabet. De kandidaten 

worden in alfabetische volgorde gezet, beginnend bij bedoelde letter. Na de letter Z wordt weer bij de 

letter A begonnen. Bij het kandidatenoverzicht wordt vermeld dat de voorlopige rangorde een 

willekeurige volgorde heeft, door loting bepaald.  

8. Het stembiljet bevat een toelichting, de datum en het tijdstip waarop de interne stemming sluit, alsmede 

het minimaal en maximaal aantal te vermelden kandidaten.   

9. In een zitting binnen 48 uur na sluiting van deze interne stemming bepaalt de verkiezingscommissie de 

uitslag van de stemming. Van deze zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij het bepalen van de 

uitslag van de stemming worden slechts die stembiljetten in aanmerking genomen, die voor de 

sluitingsdatum van de stemming zijn ontvangen. De commissie maakt de uitslag door toezending van het 

proces-verbaal “bepaling uitslag poststemming” bekend aan de kandidaten en het bestuur. Het bestuur 

draagt zorg voor de bekendmaking aan de leden.  

10. Binnen veertien dagen na de sluitingsdatum van de stemming wordt het proces-verbaal van de 

uitslagbepaling gezonden aan de landelijke verkiezingscommissie. Wanneer naar oordeel van de 

landelijke verkiezingscommissie de uitslag van de stemming niet juist is bepaald, treedt zij in overleg met 

het bestuur dat de uitslag zo nodig corrigeert, na de betrokken verkiezingscommissie daarover te hebben 

gehoord. 

Artikel 17 Verkiezing overige kandidaten  

Voor de verkiezing van de overige kandidaten is artikel 6.17 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.  

1. De aanmeldingstermijn voor de overige kandidaten duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk vier 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.  

2. De samenstelling van de kandidatenlijst vindt plaats middels een digitale stemming. De stemming wordt 

niet langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk twee maanden voor de Dag der 
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Kandidaatstelling. De leden die bij opening van de stemming stemrecht hebben, worden in de 

gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. 

3. De leden ontvangen een elektronische uitnodiging met een koppeling naar het elektronische stembiljet 

en zijn kandidatenoverzicht en lijstadvies (indien van toepassing) beschikbaar op 

www.d66haarlemmermeer.nl.  

4. Indien er conform artikel 11.1 is besloten om geen lijstadvies te vragen worden de kandidaten op het 

stembiljet overeenkomstig een voorlopige rangorde vermeld. Deze voorlopige rangorde wordt bepaald 

door middel van loting van een letter uit het alfabet. De kandidaten worden in alfabetische volgorde 

gezet, beginnend bij bedoelde letter. Na de letter Z wordt weer bij de letter A begonnen. Bij het 

kandidatenoverzicht wordt vermeld dat de voorlopige rangorde een willekeurige volgorde heeft, door 

loting bepaald.  

5. De interne stemming betreft de overige kandidaten van de kandidatenlijst. De lijsttrekker van de 

kandidatenlijst wordt bepaald volgens artikel 16.  

6. Het stembiljet bevat een toelichting, de datum en het tijdstip waarop de interne stemming sluit, alsmede 

het minimaal en maximaal aantal te vermelden kandidaten.   

7. In een zitting binnen 48 uur na sluiting van deze interne stemming bepaalt de verkiezingscommissie de 

uitslag van de stemming. Van deze zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij het bepalen van de 

uitslag van de stemming worden slechts die stembiljetten in aanmerking genomen, die voor de 

sluitingsdatum van de stemming zijn ontvangen. De commissie maakt de uitslag door toezending van het 

proces-verbaal “bepaling uitslag stemming” bekend aan de kandidaten en het bestuur. Het bestuur 

draagt zorg voor de bekendmaking aan de leden.  

8. Binnen veertien dagen na de sluitingsdatum van de stemming wordt het proces-verbaal van de 

uitslagbepaling gezonden aan de landelijke verkiezingscommissie. Wanneer naar oordeel van de 

landelijke verkiezingscommissie de uitslag van de stemming niet juist is bepaald, treedt zij in overleg met 

het bestuur dat de uitslag zo nodig corrigeert, na de betrokken verkiezingscommissie daarover te 

hebben gehoord.  

Artikel 18 Toevoegen lijstduwers  

1. De ledenvergadering kan het betreffende bestuur voorafgaand aan de interne verkiezing het mandaat 

geven om op de lijst lijstduwers toe te voegen. Dit mandaat kan criteria omvatten op basis waarvan de 

lijstduwers gezocht worden. 

2. Deze lijstduwers maken geen onderdeel uit van de interne verkiezing en worden na de vaststelling van 

de stemming aan de lijst van kandidaten toegevoegd. Het bestuur bepaalt hierbij de onderlinge volgorde. 

3. De namen van de lijstduwers mogen op zijn vroegst gelijktijdig met de uitslag van de interne verkiezing 

voor de overige kandidaten bekend gemaakt worden en moeten uiterlijk 3 weken voor het indienen van 

de definitieve lijst bij de gemeente bekend gemaakt worden. 

Artikel 19 De kandidatenlijst  

4. De kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend lichaam omvat het aantal kandidaten, inclusief de 

lijsttrekker, de kandidaten zoals bedoeld in artikel 17, kandidaten die gekozen hebben voor een 

onverkiesbare plek en lijstduwers. 

5. Een kandidatenlijst kan niet uit alleen lijstduwers bestaan 

Artikel 20 Voorkeursacties  

Voor de verkiezing van de overige kandidaten is artikel 6.20 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.  

1.  Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten voor vertegenwoordigende 

functies namens de Partij is toegestaan, onder de voorwaarden dat:  

a. er op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten wordt gesproken of gehandeld in woord 

en geschrift;  
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b. indien sprake is van landelijke verkiezingen, het Landelijk Bureau ten minste éénmaal als 

‘verzendhuis’ optreedt, waarbij alle leden in één communicatie-uiting op de hoogte worden gesteld van 

de deelnemende kandidaten aan de verkiezingen, van welke mogelijkheid het de kandidaten vrijstaat wel 

of geen gebruik te maken;  

c. actievoerders geen gebruik maken van adressenbestanden, dan wel mailbestanden van de Partij;  

d. voorkeursacties niet in strijd zijn met de regels opgesteld door het Landelijk Bestuur in het “regeling 

voorkeursacties” zoals vastgelegd in lid 2.  

2.  Voorkeursacties zoals bedoeld in het vorige lid dienen te verlopen volgens richtlijnen vastgesteld door 

het Landelijk Bestuur. Deze richtlijnen worden vastgesteld door het Landelijk Bestuur in een zogeheten 

“Regeling Voorkeursacties” welke bekend wordt gemaakt voor opening van de kandidaatstellingstermijn. 

De Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) is verantwoordelijk voor de handhaving van deze “Regeling 

Voorkeursacties” en beoordeelt na ontvangst van een klacht van een belanghebbende of de 

voorkeursactie volgens het “Regeling Voorkeursacties” is verlopen. Indien dit niet geval is, is de 

Landelijke Verkiezingscommissie bevoegd sancties op te leggen in samenspraak met het Landelijk 

Bestuur. Deze sancties worden opgenomen in de “Regeling Voorkeursacties”.  

3.  Daarnaast zijn kandidaten gerechtigd de eigen kandidatuur op ledenvergaderingen kenbaar te maken.   

5.  Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen door andere partijorganen of fracties in 

vertegenwoordigende lichamen is niet toegestaan.  

Artikel 21 Deelname aan coalities  

1.  De fractie is verantwoordelijk voor het voeren van onderhandelingen met de potentiële coalitiepartners. 

Het bestuur heeft hierin een adviserende rol.  

2.  De fractievoorzitter informeert de leden op gezette tijden over de vorderingen van de onderhandelingen. 

3.  Het onderhandelingsresultaat wordt integraal en niet-amendeerbaar aan de ledenvergadering 

voorgelegd. De personele invulling maakt geen onderdeel uit van het onderhandelingsresultaat en wordt 

niet ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering.  

Artikel 22 Procedure aangaande wethouders  

1.  De wethouders worden aangezocht op basis van een op grond van artikel 12 door de ledenvergadering 

vastgesteld wethoudersprofiel.  

2.  De ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van een  Wethouder Advies Commissie die een 

oordeel geeft over de geschiktheid van de kandidaat-wethouders. 

3.  De adviescommissie bestaat uit de voorzitter van het bestuur, de lijsttrekker en een door de leden te 

benoemen derde lid, waartoe het bestuur minimaal tien maanden voor de dag der verkiezingen een 

voordracht doet aan de ledenvergadering. Dit derde lid is lid van D66, maar is bij voorkeur geen lid van 

de afdeling, beschikt over aantoonbare ervaring in het openbaar bestuur en is uitgesloten van het 

wethouderschap van de betrokken gemeente. Het derde lid is voorzitter van de adviescommissie.  

4.  Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de adviescommissie, en na sluiting van de 

kandidaatstellingstermijn, vraagt de voorzitter aan de voorzitter van het bestuur en de lijsttrekker of zij 

ambitie hebben om wethouder te worden. De voorzitter en lijsttrekker kunnen hangende de procedure 

niet meer terugkomen op hun antwoord, met uitzondering van het geval dat de lijstadviescommissie 

procedure met inachtneming van lid 11 heropent. 

5.  Indien de lijsttrekker bekend maakt de functie van wethouder te ambiëren, dan legt hij het lidmaatschap 

van de adviescommissie neer. Hierop zal de eerstvolgende op de lijst, die geen wethoudersambities 

heeft, plaatsnemen in de adviescommissie. Deze blijft voor de gehele procedure lid van de commissie.  

6.  Indien de voorzitter van het bestuur bekend maakt de functie van wethouder te ambiëren, dan legt hij het 

lidmaatschap van de adviescommissie neer. Hierop zullen de overige leden van het bestuur een lid 

aanwijzen dat geen wethoudersambities heeft, die de plaats van de voorzitter zal innemen. 
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7.  De onder lid 2 van dit artikel genoemde adviescommissie kondigt in het openbaar (minimaal via de 

website van de afdeling) aan dat kandidaten voor het wethouderschap zich kunnen melden bij de 

adviescommissie. In de aankondiging wordt een sluitingsdatum voor aanmelding opgenomen. Deze 

sluitingsdatum ligt minimaal drie maanden voor de dag der verkiezingen.  

8.  De onder lid 2 van dit artikel genoemde adviescommissie houdt met alle aangemelde kandidaten 

gesprekken en beoordeelt de kandidaten op basis van het door de ledenvergadering vastgestelde 

wethoudersprofiel.  

9.  De onder lid 2 van dit artikel genoemde adviescommissie kan op de dag na de dag der verkiezingen in 

vertrouwen aan de dan gekozen raadsfractie twee kandidaten voor die de commissie geschikt acht voor 

de positie van wethouder. De adviescommissie draagt voor in volgorde van geschiktheid. Hierop volgt in 

aanwezigheid van de adviescommissie een kennismakingsgesprek tussen die twee kandidaten en de 

gekozen raadsfractie.   

10.  De gekozen raadsfractie beslist in gezamenlijkheid omtrent de uiteindelijke voordracht binnen de 

onderhandelingen.  

11.  Indien de raadsfractie uit de voordracht van de adviescommissie geen van de kandidaten geschikt acht, 

kan in overleg met de adviescommissie en de vice-fractievoorzitter besloten worden twee andere 

kandidaten voor te dragen. Indien de gekozen raadsfractie ook deze kandidaten niet geschikt acht, 

heropent de adviescommissie de aanmeldingstermijn voor kandidaten voor het wethouderschap. Aan de 

adviescommissie neemt dan ook de vice-fractievoorzitter deel. 

12.  De voorzitter van de adviescommissie legt na benoeming van de wethouders aan de ledenvergadering 

verantwoording af over het verloop van het proces, doch maakt daarbij niet de namen van de kandidaten 

bekend.   

Artikel 23 Afdracht door politieke ambtsdragers 

1. Leden die een functie bekleden in vertegenwoordigende lichamen en benoemde bestuursfuncties die 

voortvloeien uit het lidmaatschap van de Partij, zijn een afdracht verschuldigd binnen de afdeling die zij 

vertegenwoordigen. 

2. De in lid 1 bedoelde afdracht bedraagt 3% van het bruto politieke inkomen / de politieke vergoeding uit 

bedoelde functie, waarbij de onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding, het vakantiegeld en een 

eventuele eindejaarsuitkering buiten beschouwing blijven. 

3. De afdelingsvergadering kan een hoger percentage voor afdracht vaststellen. Het bestuur legt hiertoe 

een voorstel "afdrachtregeling" voor aan de ledenvergadering. Dit besluit wordt genomen bij het 

deelnamebesluit voor de verkiezing(en) van het vertegenwoordigend orgaan en wordt geëffectueerd bij 

aanvang van de nieuwe zittingstermijn van de gemeenteraad. 

Artikel 24 Steunfractie  

1.  Op verzoek van de fractie kan de ledenvergadering een steunfractie instellen.  

2.  De taak, wijze van samenstelling en werkwijze van een dergelijke steunfractie wordt door de 

ledenvergadering schriftelijk vastgelegd, nadat de fractie is gehoord.  

3.  De fractie heeft het recht een voordracht voor de samenstelling van de steunfractie in te dienen.  

Artikel 25 Wijziging afdelingsreglement  

1.   De ledenvergadering waarop minstens tien procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is, kan 

besluiten tot wijziging van dit reglement.  

2.   Wijzigingen gaan in 14 dagen nadat de ledenvergadering aldus heeft besloten.   

Artikel 26 Slotbepaling  

Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Afdeling Haarlemmermeer van de Politieke Partij Democraten 66 

(D66). Met het aannemen van dit reglement vervallen alle voorgaande huishoudelijke afdelingsreglementen.  
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Met meerderheid van stemmen vastgesteld op de ledenvergadering gehouden op 3 april 2020 te 

Haarlemmermeer,  

de voorzitter:            de secretaris:  

  

  

  

Gerard Jägers              Jenno van Belle  
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Bijlage A Uit het Landelijke Huishoudelijk reglement:  

Decentrale verkiezingen voor een vertegenwoordigend orgaan  

Artikel 6.11 Deelnamebesluit verkiezingen  

1. Voor de verkiezing van een vertegenwoordigend orgaan op decentraal niveau beslist de ledenvergadering op 

overeenkomstig niveau, twaalf maanden voor de verkiezingen over deelname aan de verkiezingen. Bij een besluit 

tot deelname wordt eveneens bepaald of dit zelfstandig is of in een gezamenlijke lijst met een of meerdere 

partijen. 

2. Het Landelijk Bestuur dient binnen veertien dagen na besluit tot deelname op de hoogte te worden gesteld.  

3. Het Landelijk Bestuur beslist over toestemming tot deelname aan de verkiezingen. Indien duidelijke bezwaren 

bekend zijn kan het Landelijk Bestuur besluiten niet in te stemmen met deelname. Bij verkiezingen voor de 

gemeenteraad kan hierbij advies worden ingewonnen bij het regiobestuur. Tevens kan een besluit genomen 

worden onder voorwaarden. Dit besluit wordt binnen vier weken na ontvangst genomen.  

4. Deelname aan de verkiezingen voor vertegenwoordigend orgaan op enig decentraal niveau kan onder de 

aanduiding van de partij uitsluitend met toestemming van het Landelijk Bestuur. 

Artikel 6.12 Beslissingen tot deelname verkiezingen voor 

vertegenwoordigende lichamen op decentraal niveau  

Bij deelname aan de verkiezing op decentraal niveau neemt de ledenvergadering de volgende besluiten: 

a. de vaststelling van het profiel van de lijsttrekker, de overige kandidaten en, indien daartoe door de 

ledenvergadering besloten wordt, de politiek bestuurder;  

b. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap;  

c. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de overige kandidaten;  

d. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor lijsttrekker;  

e. het aanvangs- en sluitingstijdstip voor de stemming voor de overige kandidaten; 

f. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap;  

g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de overige kandidaten voor 

plaatsing op de definitieve kandidatenlijst;  

h. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst;  

i. het instellingsbesluit voor het bepalen van de lijstadviescommissie;  

j. het instellingsbesluit voor het bepalen van de wethouders- danwel gedeputeerdencommissie;  

k. de hoogte van de afdrachtregeling voor politieke vertegenwoordigers;  

l. de benoeming van een verkiezingscommissie. 

Artikel 6.13 Het Lijstadvies  

1. De ledenvergadering stelt vast op welke wijze een lijstadvies wordt opgesteld, middels het vaststellen van een 

instellingsbesluit.  

2. In het instellingsbesluit is opgenomen:  

a. de samenstellers van het lijstadvies;  

b. de wijze van opstelling van het advies, waarbij gekozen kan worden uit een individuele volgorde of 

tranches.  

3. De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan de kandidaat voorgelegd, waarna alle kandidaten 

gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie toe te voegen van maximaal 300 

woorden, hetwelk onverbrekelijk verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht.  
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4. Over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het lijstadvies kan tot drie dagen nadat het advies aan 

de kandidaat is verzonden een geschil bij het Geschillencollege aanhangig worden gemaakt. Het 

Geschillencollege doet binnen 7 dagen na de hiervoor bedoelde verzending uitspraak. Het lijstadvies wordt 

gedurende deze periode niet aan de leden ter kennis gebracht. 

Artikel 6.14 Instellen wethouders- / gedeputeerdecommissie  

1. De ledenvergadering op het betreffende niveau stelt vast op welke wijze een wethouders- danwel 

gedeputeerdencommissie wordt opgesteld. Hiertoe stelt zij een instellingsbesluit vast.  

2. Het instellingsbesluit omvat:  

a. de samenstelling van de commissie;  

b. de wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen melden;  

c. de wijze waarop de commissie tot haar advies komt.  

3. Het advies is niet bindend en wordt ter kennis gebracht aan de betreffende fractie geldend na de verkiezingen.  

4. Bij tussentijdse invulling van de functie voor wethouder danwel gedeputeerde, is het bestuur op het betreffende 

niveau bevoegd het instellingsbesluit vast te stellen.  

Artikel 6.15 De Verkiezingscommissie  

1. Voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure stelt de 

ledenvergadering een verkiezingscommissie in.  

2. De verkiezingscommissie is belast met :  

a. het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede 

het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;  

b. de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de 

kandidaten aan de leden;  

c. het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;  

d. de indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende 

hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven. 

Verkiezen van personen  

Artikel 6.16 Verkiezing van de lijsttrekker  

1. De aanmelding voor het lijsttrekkerschap op landelijk niveau duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk vijf 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. 

2. Op decentraal niveau duurt de aanmelding voor het lijsttrekkerschap tenminste één maand en sluit uiterlijk acht 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. 

3. Bij aanmelding legt de kandidaat-lijsttrekker ondersteuningsverklaringen voor: 

 Op decentraal niveau stelt de ledenvergadering het aantal ondersteuningsverklaringen vast. 

 Voor de kandidaat-lijsttrekker op landelijk niveau bedraagt het aantal ondersteuningsverklaringen 

tenminste 1% van de stemgerechtigde leden. De peildatum voor het aantal stemgerechtigde leden 

en het daaruit voortvloeiende aantal benodigde ondersteuningsverklaringen wordt door de Landelijke 

Verkiezingscommissie uiterlijk bij de opening van de kandidaatstelling bekend gemaakt. 

 De ondersteuningsverklaringen bestaan uit een lidnummer en (digitale) handtekening en dienen in 

één keer bij de kandidaatstelling gevoegd te worden. 



 

 AFDELINGSREGLEMENT D66 HAARLEMMERMEER 
#15 

4. Op landelijk niveau vindt de verkiezing van de lijsttrekker plaats middels een digitale stemming. De stemming 

wordt niet langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk vier maanden voor de Dag der 

Kandidaatstelling. De leden die bij opening van de stemming stemrecht hebben, worden in de gelegenheid 

gesteld hun stem uit te brengen. 

5. De verkiezing van de lijsttrekker op decentraal niveau vindt plaats middels een digitale stemming of schriftelijk 

op de ledenvergadering. De stemming wordt niet langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk zeven 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling. De leden die bij opening van de stemming stemrecht hebben, 

worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen 

Artikel 6.17 Verkiezing overige kandidaten  

1. De aanmeldingstermijn voor de overige kandidaten duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk vier maanden 

voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.  

2. De stemming vindt plaats middels een digitale stemming. De stemming wordt niet langer dan veertien dagen 

opengesteld en sluit uiterlijk twee maanden voor de Dag der Kandidaatstelling. De leden die bij opening van de 

stemming stemrecht hebben, worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. 

Artikel 6.18 Voorwaarden bij kandidaatstelling en niet verkiesbare 

plaatsen  

1. Op de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet dient de kandidaat te voldoen aan de wettelijk vereiste 

voorwaarden om in het vertegenwoordigende lichaam te worden gekozen, met dien verstande dat aan de 

wettelijke voorschriften met betrekking tot de minimumleeftijd op de dag van de verkiezing moet zijn voldaan.  

2. Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een zetel 

wordt na afloop van de interne verkiezingen door de betreffende verkiezingscommissie onder aan de 

kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen geplaatst. 

Artikel 6.19 Toevoegen lijstduwers  

1. De ledenvergadering kan het betreffende bestuur voorafgaand aan de interne verkiezing het mandaat geven 

om op de lijst lijstduwers toe te voegen. Dit mandaat kan criteria omvatten op basis waarvan de lijstduwers 

gezocht worden. 

2. De namen van de lijstduwers dienen gelijktijdig bekend te worden gemaakt met de uitslag van de interne 

verkiezing voor de overige kandidaten. 

3. Deze lijstduwers maken geen onderdeel uit van de interne verkiezing en worden na de vaststelling van de 

stemming aan de lijst van kandidaten toegevoegd. Het bestuur bepaalt hierbij de onderlinge volgorde. 

4. Een kandidatenlijst kan niet uit alleen lijstduwers bestaan 

Artikel 6.20 Voorkeursacties  

1. Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten voor vertegenwoordigende functies 

namens de Partij is toegestaan, onder de voorwaarden dat: 

 Er op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten wordt gesproken of gehandeld in 

woord en geschrift. 

 Indien sprake is van landelijke verkiezingen, het Landelijk Bureau ten minste éénmaal als 

‘verzendhuis’ optreedt, waarbij alle leden in één communicatie-uiting op de hoogte worden gesteld van 

de deelnemende kandidaten aan de verkiezingen, van welke mogelijkheid het de kandidaten vrijstaat 

wel of geen gebruik te maken. 



 

 AFDELINGSREGLEMENT D66 HAARLEMMERMEER 
#16 

 Actievoerders geen gebruik maken van adressenbestanden, dan wel mailbestanden van de Partij. 

 Voorkeursacties niet in strijd zijn met de regels opgesteld door het Landelijk Bestuur in het “regeling 

voorkeursacties” zoals vastgelegd in lid 2. 

2. Voorkeursacties zoals bedoeld in het vorige lid dienen te verlopen volgens richtlijnen vastgesteld door het 

Landelijk Bestuur. Deze richtlijnen worden vastgesteld door het Landelijk Bestuur in een zogeheten “Regeling 

Voorkeursacties” welke bekend wordt gemaakt voor opening van de kandidaatstellingstermijn. De Landelijke 

Verkiezingscommissie (LVC) is verantwoordelijk voor de handhaving van deze “Regeling Voorkeursacties” en 

beoordeelt na ontvangst van een klacht van een belanghebbende of de voorkeursactie volgens het “Regeling 

Voorkeursacties” is verlopen. 

Indien dit niet geval is, is de Landelijke Verkiezingscommissie bevoegd om in samenspraak met het Landelijk 

Bestuur maatregelen te nemen. Tegen een dergelijk besluit staat tot 48 uur na bekendmaking beroep open bij het 

Geschillencollege, welke binnen 24 uur uitspraak doet. Hangende de uitspraak blijft de maatregel in stand. 

3. Daarnaast zijn kandidaten gerechtigd de eigen kandidatuur op ledenvergaderingen kenbaar te maken. 

4. De sluiting van de stemming is niet later dan veertien dagen na openstelling. 

5. Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen door andere partijorganen of fracties in vertegenwoordigende 

lichamen is niet toegestaan. 

Methode voor het verkiezen van personen 

Artikel 6.21 Wijze van verkiezen  

Artikel 6.22 is van toepassing op het verkiezen van personen ter vervulling van plaatsen op kandidatenlijsten voor 

vertegenwoordigende lichamen en voor de vervulling van meerdere gelijke vacatures in een bestuur of commissie 

op elk organisatieniveau in de partij. Artikel 6.23 is van toepassing op het verkiezen van personen als lijsttrekker, 

lid van een bestuur, commissie of Geschillencollege op elk organisatieniveau in de partij indien geen sprake is 

van meerdere gelijke vacatures. Indien op decentraal niveau geen permanente verkiezingscommissie is 

ingesteld, benoemt de ledenvergadering een verkiezingscommissie ad hoc.  

Artikel 6.22 Verkiezing kandidatenlijst en vervulling meerdere gelijke 

vacatures  

1. Alle stemgerechtigden ontvangen een lijst, waarop alle kandidaten in willekeurige volgorde zijn vermeld, 

alsmede een stembiljet.  

2. De stemgerechtigden stemmen door op het stembiljet tenminste een minimum en ten hoogste een maximum, 

door het verantwoordelijke bestuur te bepalen, aantal namen van verschillende kandidaten te noteren in volgorde 

van hun voorkeur. Indien het betreft een verkiezing ter vervulling van vacatures in een bestuur of commissie, is 

het aantal namen dat ten hoogste op het stembiljet mag worden genoteerd gelijk aan het aantal te vervullen 

vacatures.  

3. De stembiljetten worden bij de desbetreffende verkiezingscommissie ingeleverd en geteld.  

4. De verkiezingscommissie bepaalt de uitslag als volgt:  

a. Aan op de stembiljetten als eerste voorkeur aangegeven kandidaten wordt een stemwaarde 

toegekend, die overeenkomt met het aantal namen dat ten hoogste op het stembiljet mag worden 

ingevuld. Van de als eerstvolgende voorkeur aangegeven kandidaat wordt een stemwaarde toegekend 

die één minder bedraagt, en zo vervolgens. De aan elke kandidaat aldus toegekende stemwaarden 

worden bijeen geteld.  

b. De kandidaat, die het hoogste stemwaarde totaal verwerft, wordt als eerste gekozen, c.q. vervult de 
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eerste plaats op de lijst. De kandidaat die het op één na hoogste stemwaarde totaal verwerft wordt als 

tweede gekozen, c.q. vervult de tweede plaats op de lijst, en zo vervolgens, totdat zoveel kandidaten 

zijn gekozen als er vacatures, c.q. plaatsen op de lijst te vervullen zijn.  

c. Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde stemwaarde totaal, dan is van hen gekozen de kandidaat, 

die het grootste aantal malen als eerste voorkeur op een stembiljet is vermeld; indien dit aantal gelijk is, 

is van hen gekozen de kandidaat die het grootste aantal malen als tweede voorkeur is vermeld, en zo 

vervolgens.  

5. Een stembiljet is geldig als het is ingevuld conform het tweede  lid. Indien op het stembiljet een niet-kandidaat 

is aangegeven, wordt het geacht deze informatie niet te bevatten. Als een kandidaat op één stembiljet meerdere 

malen is aangegeven, wordt daarvan slechts de hoogste voorkeur in aanmerking genomen. Indien op een 

stembiljet een voorkeur zodanig is aangegeven, dat twijfel ontstaat ten aanzien van de bedoeling van de 

betrokken kiesgerechtigde, wordt deze voorkeur van onwaarde geacht. In alle andere gevallen, die afwijken van 

het bepaalde in het derde lid bepaalt de verkiezingscommissie ten aanzien van de geldigheid. 

6. In een zitting binnen 48 uur na sluiting van deze poststemming bepaalt de verkiezingscommissie de uitslag van 

de poststemming. Van deze zitting wordt procesverbaal opgemaakt. Bij het bepalen van de uitslag van de 

stemming worden slechts die stembiljetten in aanmerking genomen, die voor de sluitingsdatum van de digitale 

stemming zijn ontvangen. De commissie maakt de uitslag door toezending van het proces-verbaal “bepaling 

uitslag digitale stemming” bekend aan de kandidaten en het Landelijk Bestuur. 

Artikel 6.23 Verkiezing lijsttrekker en vervulling één vacature besturen en 

commissies  

1. Gestemd wordt door op het stembiljet een of meer kandidaten te noteren, in volgorde van voorkeur. Op het 

stembiljet wordt de mogelijkheid gegeven blanco te stemmen. Een stembiljet geldt in eerste instantie als een stem 

van de eerste voorkeur. Een kandidaat met meer dan de helft der geldige stemmen is gekozen.  

2. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet wordt de kandidaat met het geringste aantal biljetten 

afgewezen. Hebben tenminste twee kandidaten een zelfde geringste aantal biljetten, dan wordt door loting 

bepaald welke kandidaat wordt afgewezen. Elk van de biljetten voor de afgewezen kandidaat wordt toegekend 

aan de erop genoemde kandidaat van eerstvolgende voorkeur, die nog niet is afgewezen. Biljetten waarop geen 

verdere voorkeur wordt genoemd, zijn uitgeput. Een kandidaat met meer dan de helft van de niet uitgeputte 

biljetten is gekozen. 

Artikel 6.24 Aantal kandidaten gelijk aan aantal vacatures  

Gestemd wordt door op het stemformulier voor of tegen in te vullen. De kandidaat is verkozen indien op meer dan 

de helft van de geldige stemmen voor de kandidaat is gestemd. Als geen voorkeur is aangegeven, wordt het 

stembiljet niet meegenomen voor het bepalen van de uitslag voor die verkiezing.  
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Bijlage B Kieswet 

Artikel G 3 Registratie aanduiding politieke partij gemeenteraad 

Een politieke partij waarvan de aanduiding niet is geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing of 

provinciale statenverkiezing, kan deze naam bij het centraal stembureau voor de 

gemeenteraadsverkiezing laten registreren. Verzoeken moeten uiterlijk de 42e dag voor de 

kandidaatstelling ontvangen zijn.  

Artikel H 1 Plaats en tijd inlevering kandidatenlijsten 

Partijen moeten hun kandidatenlijsten op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 en 17.00 uur inleveren bij 

het centraal stembureau. 

Artikel H 2 Kieskring vermeld op kandidatenlijst 

Op de kandidatenlijst staat voor welke kieskring(en) deze wordt ingeleverd. 

Artikel H 3 Inlevering kandidatenlijst door kiezer 

Een kiezer levert de kandidatenlijst persoonlijk in. Boven de lijst plaatst hij de geregistreerde aanduiding van een 

politieke partij, als hij daarvoor toestemming heeft gekregen van die partij. 

Artikel H 4 Ondersteuningsverklaringen 

Partijen die voor het eerst aan de verkiezing meedoen, of bij de vorige verkiezing geen zetels haalden, leveren 

samen met de kandidatenlijst ondersteuningsverklaringen in. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen 

verschilt per kieskring. Deze verklaringen zijn ondertekend door kiezers die in de kieskring wonen waarvoor de 

kandidatenlijst wordt ingeleverd. 

Artikel H 5 Gemachtigde herstel verzuimen 

Partijen moeten iemand machtigen om verzuimen te herstellen, voor het geval de inleveraar van de 

kandidatenlijst verhinderd is. 

Artikel H 6 Volgorde en aantal kandidaten op lijst 

De partij bepaalt de volgorde van de kandidaten op de lijst. Als een partij bij de vorige verkiezing meer dan 15 

zetels haalde, mag zij maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten. In andere gevallen geldt een maximum van 50 

kandidaten. 

Arikel H 7 Vereisten leeftijd en woonplaats kandidaat 

Kandidaten op de lijst zijn minimaal 18 jaar – of worden 18 tijdens de zittingsduur van het 

volksvertegenwoordigend orgaan dat wordt gekozen. Elke kandidaat mag per kieskring maar één keer op een 

lijst staan. In geval van gemeenteraadsverkiezingen, waterschapsverkiezingen of provinciale statenverkiezingen: 

kandidaten wonen in de desbetreffende gemeente, het waterschap of de provincie of zijn van plan zich daar te 

vestigen. 

Artikel H 8 Vermelding kandidaten in Kiesbesluit 

In het Kiesbesluit is uitgewerkt hoe kandidaten op de kandidatenlijst staan vermeld. 

Artikel H 9 Instemmingsverklaring kandidaat en kopie legitimatiebewijs 

Elke kandidaat op de lijst heeft een verklaring ondertekend waarin staat dat hij instemt met zijn 

kandidaatstelling. Ook is bij de kandidatenlijst een kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke 

kandidaat gevoegd. 

Artikel H 10 Gemachtigde voor buiten Nederland wonende kandidaat 

Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die 

daarbinnen woont. 
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Artikel H 10a Gemachtigde voor in Nederland wonende kandidaat 

Een kandidaat die binnen het Europese deel van Nederland woont, kan iemand anders machtigen om 

namens hem een benoeming te accepteren. 

Artikel H 11 Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep 

Als een partij voor verschillende kieskringen precies dezelfde kandidatenlijst inlevert, dan heet dit 

een stel gelijkluidende lijsten. Alle lijsten van een partij bij elkaar vormen een lijstengroep. Het maakt 

voor de lijstengroep niet uit of de kandidatenlijsten per kieskring verschillen of hetzelfde zijn. 

Artikel H 14 Betaling waarborgsom kandidatenlijst gemeenteraad 

Bij een gemeenteraadsverkiezing betalen partijen voor de kandidaatstelling per gemeente een 

waarborgsom van € 225. Als een partij op de dag van kandidaatstelling geen geldige kandidatenlijst 

inlevert, krijgt deze de waarborgsom terug. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als de partij bij 

de verkiezing minimaal 75% van de kiesdeler haalt of een (rest)zetel krijgt. 


