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INLEIDING

In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de
waterschapsverkiezingen voor de categorie Ingezetenen waterschap Hollandse Delta op woensdag
20 maart 2019.
U vindt hier onder andere informatie over de procedure met betrekking tot het registreren van
nieuwe politieke partijen, de kandidaatstelling en de uitslag van de stemming. Ook is er een
kalender opgenomen met, in de aanloop naar de verkiezing, belangrijke data.
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REGISTREREN NIEUWE POLITIEKE GROEPERINGEN

Nieuwe politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding)
aan de verkiezingen op 20 maart 2019 willen deelnemen moeten zich laten registreren bij het
centraal stembureau van waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk.
Deze registratieplicht geldt niet voor partijen, die reeds geregistreerd zijn in het register voor de
Tweede Kamerverkiezing en voor groeperingen, die in 2015 een kandidatenlijst hebben ingeleverd.
Bij de registratie van een nieuwe groepering wordt de aanduiding geregistreerd in een speciaal
daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is de aanduiding waarmee u op de
kandidatenlijst kunt worden vermeld. Dit kan zijn:
•
de volledige naam van de groepering;
•
de afkorting van de naam van de groepering;
•
combinatie van beide.
2.1

Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie

Partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging
zijn vastgelegd in een notariële akte) of een stichting zijn, kunnen een naam ('aanduiding') bij het
centraal stembureau voor de verkiezing van het algemeen bestuur laten registreren. (Registratie is
overigens niet verplicht. Zie hiervoor onder het kopje ‘blanco lijst’)
Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:
•
het registratieverzoek (model G 1-1);
•
een afschrift van de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
•
een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
•
een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00 (zie voor meer informatie onder
het kopje ‘waarborgsom’);
•
een verklaring van de politieke partij waarin haar gemachtigde en plaatsvervangende
gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst.

2.2

Bestaande groeperingen

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede
Kamer hoeven zich niet opnieuw te registreren. De Kiesraad houdt het register voor aanduidingen
voor de Tweede Kamer bij.
Groeperingen, die reeds bij de vorige waterschapsverkiezing waren geregistreerd en die een
geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven zich ook niet opnieuw te registreren.

2.3

Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te
voegen (bijv. CDA Hollandse Delta). Eventuele toevoegingen aan landelijke aanduidingen worden
als nieuwe aanduidingen gezien. Een registratieverzoek wordt beoordeeld op de criteria genoemd
in artikel G 2a van de Kieswet.

2.4

Tijdstip registratie

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen op 20 maart 2019 moeten nieuwe groeperingen
zich uiterlijk 24 december 2018 laten registreren. Verzoeken, die na deze datum ontvangen
worden, blijven voor de komende verkiezingen buiten beschouwing.
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Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden
betaald van € 225,00. Dit bedrag moet tijdig worden overgemaakt op rekeningnummer
NL 72 NWAB 06 36 75 35 73 onder vermelding van:
•
waarborg waterschapsverkiezing 2019
•
naam van de politieke partij
Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de
stukken die overlegd dient te worden voor de registratie. Deze waarborgsom wordt weer
teruggestort wanneer de groepering een geldige kandidatenlijst heeft ingediend (zie voorwaarden
bij kandidaatstelling).

2.6

Bevoegde bestuurders

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn,
blijkt uit de statuten en het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.7

Besluitvorming

Het centraal stembureau neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over het verzoek tot registratie.
De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau
haar beslissing. Iedere belanghebbende kan binnen zes dagen na publicatie beroep instellen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2.8

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel
te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een
nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet en geen naam.
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KANDIDAATSTELLING

Op 4 februari 2019 moeten de kandidatenlijsten tussen 09.00 en 17.00 uur worden ingeleverd op
het Waterschapskantoor van waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk.
De persoon, die de lijst inlevert, dient kiesgerechtigd te zijn tot deelneming aan de verkiezingen op
20 maart 2019, dus woonachtig te zijn in het gebied van Hollandse Delta. Op de lijst moet
minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten worden vermeld.

3.1

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor de inlevering van de kandidatenlijsten kunnen de politieke partijen straks gebruik maken van
de Ondersteunende Software Verkiezingen, ofwel OSV. In dit systeem worden de gegevens van de
politieke partijen, de deelnemende kandidaten en de uitslag verwerkt. De politieke partijen worden
verzocht om bij het aanleveren van de gegevens voor de kandidatenlijsten ook gebruik te maken
van OSV.
Voor instructie over de verkiezingssoftware (OSV), die gebruikt wordt om politieke partijen officieel
aan te melden, is een korte, schriftelijke instructie beschikbaar. Vanuit de Unie worden nog aparte
bijeenkomsten georganiseerd (op een nog nader te bepalen moment). Eventuele vragen kunnen
ook via het waterschap gesteld worden.

3.2

(Voorcontrole) kandidaatstelling

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 4 februari 2019 zo soepel mogelijk te laten verlopen,
verzoeken wij u in de week van 21 - 25 januari 2019 de lijsten en alle bijbehorende documenten te
laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Wanneer u gebruik maakt van de voorcontrole, bent u
wel nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op 4 februari tussen
09.00 en 17.00 uur officieel in te dienen.
U kunt voor de voorcontrole een afspraak maken met het projectteam Waterschapsverkiezingen,
via e-mail: waterschapsverkiezingen@wshd.nl
Advies: Van iedere kandidaat die nog geen zitting heeft in het algemeen bestuur moet
een kopie van een op 4 februari 2019 geldig identiteitsdocument worden overlegd. Dit
betreft de voor- en achterzijde van de houderpagina van het identiteitsdocument
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Handig is om van alle kandidaten deze
documenten te verzamelen voorafgaand aan het invoeren in OSV. Hiermee wordt
voorkomen dat er onjuiste gegevens worden vermeld.

3.3

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden
overlegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan
achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden hierbij in dezelfde
volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (gebeurt vanuit OSV). Iedere kandidaat die geen
zitting heeft in het algemeen bestuur moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs overleggen.
Ontbreekt dit geldige identiteitsbewijs dan wordt de kandidatuur door het centraal stembureau, na
verzuimprocedure (op 8 februari 2019) definitief geschrapt.

3.4

Verklaring van ondersteuning

Alle groeperingen die géén zitting hebben in het algemeen bestuur en meedoen aan de
verkiezingen voor de waterschapverkiezing moeten ten minste 30 schriftelijke verklaringen van
kiezers overleggen dat zij de lijst ondersteunen. De kiezer is verplicht deze verklaring in persoon
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af te leggen en moet zich legitimeren aan de balie in het gemeentehuis. Dit mag een kandidaat
zijn, mits deze inwoner is van het waterschap Hollandse Delta.
Het afleggen van de ondersteuningsverklaringen kan van 21 januari tot en met 4 februari 2019 in
de gemeentehuizen van Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis,
Hendrik-Ido-Ambacht, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Westvoorne, Zwijndrecht en de nieuwe
gemeente Hoeksche Waard. Voorwaarde is dat de ondersteuner als kiezer geregistreerd staat voor
het waterschap Hollandse Delta. Op deze verklaringen worden de kandidaten op dezelfde wijze en
volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. De verklaring kan niet worden ingetrokken. Het is
niet toegestaan meer dan één verklaring af te leggen.

3.5
•
•

•
•

Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling
een kandidatenlijst (model H1);
een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid
wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te
plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1 of H3-2);
een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);
kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat en van de inleveraar van de lijst;

Voor groeperingen die géén zitting hebben in het algemeen bestuur geldt bovendien:
•
ten minste 30 ondersteuningsverklaringen (model H4);
•
verklaring van de ontvangen waarborgsom (model H14)(zie 3.6).

3.6

Waarborgsom kandidaatstelling

Bij het inleveren van de kandidatenlijst moet een waarborgsom worden gestort. De waarborgsom
van € 225,00 moet uiterlijk op 21 januari 2019 zijn ontvangen. De waarborgsom wordt niet
teruggegeven als het stemcijfer lager dan 75% van de kiesdeler is en aan de desbetreffende
groepering geen zetel is toegewezen. Partijen krijgen de waarborgsom terug als zij bij de
verkiezingen geen geldige kandidatenlijst inleveren.
De waarborgsom kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 72 NWAB 06 36 75 35 73, onder
vermelding van:
•
waarborgsom kandidaatstelling waterschapsverkiezing Hollandse Delta
•
naam van de politieke partij
Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de
stukken die overlegd moet worden voor de kandidaatstelling.

3.7

Zittingen centraal stembureau

Op dinsdag 5 februari 2019 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau in een besloten
zitting de ingeleverde lijsten. Bij het ontbreken van essentiële documenten wordt de inleveraar van
de stukken hiervan op de hoogte gesteld. Deze inleveraar krijgt nog drie dagen de gelegenheid de
verzuimen te herstellen. Dat is op woensdag 6 en donderdag 7 februari van 9.00- 17.00 uur en
vrijdag 8 februari uiterlijk tot 15.00 uur.
Op vrijdag 8 februari 2019 stelt het centraal stembureau in een openbare zitting om 16.00 uur de
lijsten definitief vast. De plaats waar de zittingen gehouden worden, worden tijdig bekend
gemaakt.
Niet opgeloste verzuimen kunnen gevolgen hebben voor een individuele kandidaat of de lijst.
Het ontbreken van een geldige legitimatie betekent schrapping van de kandidaat.
Het ontbreken van voldoende ondersteuningsverklaringen betekent geen deelname van de
groepering.
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Aansluitend worden in de zitting van het centraal stembureau ook de lijstnummers ( zie 2.4 )
vastgesteld. Iedere belanghebbende kan daarna tot uiterlijk 12 februari 2019 beroep instellen bij
de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak.
it beroep heeft geen betrekking op de nummering van de lijsten.

3.8

Nummering kandidatenlijsten

De nummering van de lijsten is gebaseerd op artikel I14 van de Kieswet.
Als eerste worden genummerd die lijsten met een aanduiding die bij de laatst gehouden verkiezing
van het algemeen bestuur één of meer zetels hebben behaald. De volgorde wordt bepaald door het
aantal behaalde stemmen. De lijst met het hoogste aantal stemmen krijgt lijstnummer 1.
Alle overige lijsten worden, indien noodzakelijk, geloot.
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UITSLAG

Tijdens het uitslagen-ontbijt op donderdag 21 maart 2019 worden alle voorlopige uitslagen op
partijniveau gepresenteerd. In verband met de verwerking van de processen-verbaal, de
berekening van de kiesdeler, kan pas op maandag 25 maart 2019 de uitslag op kandidaatsniveau
worden bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare zitting
van het hoofd- en centraal stembureau op maandag 25 maart 2019 om 10.00 uur.

4.1

Zetelverdeling

De nieuwe Verenigde Vergadering bestaat uit 30 leden. Bij de verkiezing voor de categorie
Ingezetenen worden 21 leden gekozen. Bij de berekening van restzetels wordt uitgegaan van het
grootste gemiddelde.
Een toelichting op de zetelverdeling volgt op een later moment.
Voor meer informatie hierover kunt u ook terecht op www.kiesraad.nl.
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COMMUNICATIE

Informatie over de verkiezingen voor de politieke partijen en de inwoners wordt gepubliceerd op de
website van waterschap Hollandse Delta via: www.wshd.nl/verkiezingen. Ook via (social) media
worden belangstellenden geïnformeerd.
5.1

Verkiezingsborden

De locaties waar de verkiezingsborden komen te staan worden op de website vermeld. Zie bijlage 6
van dit document. De huidige wijze van publiceren verschilt per gemeente. Dit varieert van zelf op
locatie plakken, centraal plakken bij de gemeente of digitaal aanleveren van uw poster. Onderzocht
wordt welke wijze van publicatie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart aangeboden gaat
worden.
Het gebruik van driehoeksborden of sandwichborden is ook per gemeente verschillend geregeld.
Informeert u naar de mogelijkheden bij de gemeente.

5.2

Stemhulp Mijn Stem (zie bijlage 1)

Om onze inwoners te helpen met het maken van een keuze komt er ook bij deze verkiezingen een
stemhulp, genaamd ‘Mijn Stem’ beschikbaar. Deze landelijke stemhulp met regionale invulling
wordt begeleidt door Citisens | door Necker van Naem.
Samen met dit bureau bepalen de partijen welke stellingen in de stemhulp opgenomen worden.
Als partij bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van uw partijprogramma en beantwoording
van de stellingen.
Als waterschap zullen wij hierbij faciliterend optreden.
Het proces is als volgt (onder voorbehoud)
Week 47/48
Verzoek tot aanleveren van de partijprogramma
Week 50
Ontvangt u informatie voor de Stellingenbijeenkomst in week 51
Week 51:
Stellingenbijeenkomst op dinsdag 18 december
Week 52
Ontvangt u de definitieve stellingen
Week 1/2
Aanleveren antwoorden op de stellingen
Week 3
Terugkoppeling
18 februari
Website ‘Mijn Stem’ live
Contactgegevens Citisens | door Necker van Naem:
Vera van der Linde
M 06-331 49 191 / T 0343 - 820 380

5.3

Partij-informatie via WSHD

Via een aantal middelen wordt aan partijen de mogelijkheid geboden om hun informatie te delen
over hun partij. Dit gebeurt op neutrale wijze en wordt aan alle partijen aangeboden.
• Website www.wshd.nl/verkiezingen
Op deze themapagina komt een onderdeel waarbij alle partijen worden genoemd en de
gelegenheid krijgen om in een paar regels hun partij toe te lichten.
Meer informatie hierover volgt begin januari.
Deadline voor aanleveren van informatie is 7 februari.
• Informatiepagina’s in h-a-h-bladen
In de week van 27 februari of 2 maart zullen 2 full-colourpagina’s geplaatst worden met
een overzicht van alle partijen/lijsten met hun lijsttrekkers-informatie en een korte
toelichting van de standpunten van de partij in lokale kranten.
Meer informatie hierover volgt begin januari.
Deadline voor aanleveren van informatie is 7 februari.
• Uitslagenontbijt 21 maart 2019
Wij verwachten dat de uitslag van de verkiezingen bekend is op donderdag 21 maart 2019.
Via een uitslagenontbijt kunnen alle aanwezigen tegelijkertijd kennis nemen van de uitslag.
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Opkomstbevorderende campagne

Het waterschap organiseert een enthousiasmerende campagne om de opkomst naar de
verkiezingen te bevorderen. Dit doen wij door het werk van het waterschap centraal te stellen en
te laten zien dat het waterschapswerk ertoe doet en met de oproep ‘ga stemmen’. In ieder geval
wordt uw aanwezigheid op prijs gesteld bij de volgende bijeenkomsten.
• 18 februari:
• Week 11/12:

Aftrap van de opkomstbevorderende campagne.
Verkiezingsdebat
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KALENDER

Wat
OSV informatie
Betaling waarborgsom registratie
Laatste dag indienen verzoeken
registratie aanduidingen
Afleggen ondersteuningsverklaringen
Voorcontrole kandidaatstelling
Betaling waarborgsom kandidatenlijst

:
:
:
:

Wanneer
(volgt zo spoedig mogelijk)
Uiterlijk 24 december 2018
24 december 2018
21 januari tot en met 4 februari 2019
in de week van 21 -25 januari 2019
Uiterlijk 21 januari 2019

Indienen kandidatenlijsten
Onderzoek kandidatenlijsten
Herstel verzuimen

:
:
:
:
:
:
:

Definitieve vaststelling kandidatenlijst
en lijstnummering door centraal
stembureau
Dag van de stemming

4 februari 2019 tussen 9.00 en 17.00 uur
5 februari 2019 16.00 uur Besloten zitting
6 en 7 februari 2019 9.00 – 17.00 uur en 8
februari 9.00 - 15.00 uur
: 8 februari 2019 om 16.00 uur
: 20 maart 2019

Vaststelling definitieve uitslag door
centraal stembureau
Onderzoek geloofsbrieven
Eerste zitting nieuw algemeen
bestuur

: 25 maart 2019 om 10.00 uur
: uiterlijk 27 maart 2019
: 28 maart 2019
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Vragen en contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over de waterschapsverkiezing, dan kunt u contact opnemen
met het projectteam Verkiezingen.
Mail met:
waterschapsverkiezingen@wshd.nl
of neem contact op met:
•
Ruud Heemskerk, projectleider: 06 - 531 22 886
•
Hans Waals:
088 - 974 34 34
•
Elles de Bruin:
088 - 974 33 68
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BIJLAGE 1: STEMHULP MIJN STEM
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BIJLAGE 2: MODEL G1-1
______________________________________________________________________________

Model G 1-1

Verzoek tot registratie van een aanduiding
Met dit formulier verzoekt u uw aanduiding (de naam van uw partij) voor een verkiezing te registreren bij het
centraal stembureau. Met dit registratieverzoek dient u mee te sturen:
notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd;
bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
betalingsbewijs van de waarborgsom.

_______________________________________________________________________________

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
de Eerste Kamer der Staten-Generaal
de provinciale staten van
het algemeen bestuur van het waterschap
de gemeenteraad van
de eilandsraad van het openbaar lichaam
het Europees Parlement

________________________
________________________
________________________
Bonaire
Saba

Sint Eustatius

_________________________________________________________________________________

2. Algemene gegevens
De politieke groepering
________________________
Gevestigd in
________________________
Adres
________________________
Telefoonnummer
________________________
E-mailadres (niet verplicht) ________________________

______________________________________________________________________

3. Aanduiding van de politieke groepering
Verzoekt ten behoeve van bovenstaande verkiezing, de volgende aanduiding in te schrijven in het register (max.
35 tekens) ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Aanwijzing gemachtigde
Hier wijst u de persoon aan die namens de politieke groepering de voorgeschreven handelingen in het kader van
de Kieswet mag verrichten.

Naam
Adres
Postcode
Plaats

________________________
________________________
________________________
________________________

_______________________________________________________________________________

5. Aanwijzing plaatsvervangend gemachtigde
Naam
________________________
Adres
________________________
Postcode
________________________
Plaats
________________________
_______________________________________________________________________________
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6. Ondertekening bevoegde bestuurders
Plaats
Datum
Naam

Functie

Handtekening

1
2
3
4

_______________________________________________________________________________

7. Ruimte voor eventuele opmerkingen
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BIJLAGE 3: MODEL H4
________________________________________________________________________________

Model H 4

Ondersteuningsverklaring
Met dit formulier verklaart u dat u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke groepering. Dit betekent dat u
de deelname van de betreffende groepering aan de verkiezing mogelijk maakt. Deze verklaring wordt ter inzage
gelegd.
Let op!
U mag zich niet laten omkopen tot het afleggen van deze ondersteuningsverklaring. Degene die u omkoopt of u
hiertoe anderszins dwingt, is tevens strafbaar. Op beide misdrijven staat een gevangenisstraf van maximaal zes
maanden of een geldboete.

_______________________________________________________________________________

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie

________________________

de provinciale staten van

________________________

het algemeen bestuur van het waterschap

________________________

de gemeenteraad van

________________________

de eilandsraad van het openbaar lichaam

Bonaire

Saba

Sint Eustatius

het Europees Parlement

_________________________________________________________________________________

2. Politieke groepering
De aanduiding van de politieke groepering waarvan u de kandidatenlijst ondersteunt:
______________________

________________________________________________________________________________

3. Kandidaten op de lijst
naam

voorletters

woonplaats

1
2
3
4
Aanvullen met benodigde regels.

_________________________________________________________________________________

4. Ondertekening door de kiezer
Ik verklaar dat ik de bovengenoemde kandidatenlijst ondersteun.
Datum

________________

Naam

________________________________________

Handtekening

________________________________________

_________________________________________________________________________________
5. Verklaring van de burgemeester/gezaghebber (niet bij de Eerste Kamerverkiezing)
De burgemeester/gezaghebber van ________________ verklaart dat de ondersteuner in zijn
gemeente/openbaar lichaam als kiezer is geregistreerd.
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De kiezer behoort tot kieskring

________________

Datum

__________________

Ondertekening of gemeentestempel

__________________
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BIJLAGE 4: MODEL H1
______________________________________________________________________________

Model H 1

Kandidatenlijst
Met dit formulier stelt u, als inleveraar van de kandidatenlijst, kandidaten verkiesbaar voor een verkiezing.

_______________________________________________________________________________

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
de Eerste Kamer der Staten-Generaal
de provinciale staten van

________________________

het algemeen bestuur van het waterschap

________________________

de gemeenteraad van

________________________

de eilandsraad van het openbaar lichaam

Bonaire

Saba

Sint Eustatius

het Europees Parlement

_________________________________________________________________________________

2. Kieskringen (alleen invullen bij de verkiezing van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, of de provinciale
staten van een provincie met meer dan één kieskring)
De kandidatenlijst wordt ingeleverd voor:
alle kieskringen.
de volgende kieskring(en):

________________________
________________________
Aanvullen met benodigde regels.

________________________________________________________________________________

3. Aanduiding van de politieke groepering
Aanduiding boven de kandidatenlijst: ______________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Kandidaten op de lijst
naam

voorletters

geboortedatum

woonplaats

1
2
3
4
Aanvullen met benodigde regels.

_______________________________________________________________

5. Vervanger(s) voor het herstel van verzuimen
naam

voorletters

postadres

postcode

plaats

Aanvullen met benodigde regels.

_______________________________________________________________
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6. Gemachtigde voor het verbinden van de lijst tot een lijstencombinatie (niet bij de Eerste
Kamerverkiezing)
naam

voorletters

postadres

postcode

plaats

Plaatsvervanger(s) van de gemachtigde:
naam

voorletters

postadres

postcode

plaats

Aanvullen met benodigde regels.

_______________________________________________________________

7. In te leveren bij de kandidatenlijst
Ik ben verplicht de volgende bijlage(n) in te leveren bij de kandidatenlijst (aanvinken wat van toepassing is):
Een verklaring van de gemachtigde(n) van de politieke groepering(en) waarmee aan mij toestemming wordt
gegeven om de aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen, want ik heb een aanduiding boven de lijst
geplaatst (model H 3-1 of H 3-2).
Verklaringen van kiezers dat zij de lijst ondersteunen, want de lijst komt niet in aanmerking voor de ontheffing
van deze verplichting (model H 4).
Een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op de
lijst (model H 9).
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die géén zitting heeft in het orgaan waarvoor
de verkiezing wordt gehouden.
Een betalingsbewijs van de waarborgsom, want de lijst komt niet in aanmerking voor de ontheffing van deze
verplichting (model H 12).
Een verklaring van voorgenomen vestiging van iedere op de lijst voorkomende kandidaat die niet woonachtig
is in het gebied waarop de verkiezing betrekking heeft (alleen bij een verkiezing van provinciale staten, het
algemeen bestuur van een waterschap, een gemeenteraad en de eilandsraden van de openbare lichamen
Bonaire, Saba of Sint Eustatius).
Een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij niet in een andere lidstaat kandidaat zal
zijn voor het Europees Parlement (model Y 13).
Een verklaring van kandidaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat, dat zij in die lidstaat niet zijn
uitgesloten van het recht om gekozen te worden voor de verkiezingen van het Europees Parlement (model Y
35).

_______________________________________________________________

8. Ondertekening door de inleveraar
Naam en voorletters
Postadres, postcode en plaats
Datum
Handtekening

_______________________________________________________________
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BIJLAGE 5: MODEL H9
________________________________________________________________________________

Model H 9

Instemmingsverklaring
Met dit formulier stemt u ermee in dat u op onderstaande kandidatenlijst staat, en u stemt in met
uw positie op die lijst.
Let op!
Bent u nog geen lid van het vertegenwoordigend orgaan? Voeg dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij.

________________________________________________________________________________

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
de Eerste Kamer der Staten-Generaal
de provinciale staten van

________________________

het algemeen bestuur van het waterschap

________________________

de gemeenteraad van

________________________

de eilandsraad van het openbaar lichaam

Bonaire

Saba

Sint Eustatius

het Europees Parlement

_________________________________________________________________________________

2. Kieskringen (alleen invullen bij de verkiezing van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, of de provinciale
staten van een provincie met meer dan één kieskring)
Mijn instemming geldt:
voor alle kieskringen waarvoor de kandidatenlijst wordt ingeleverd.
uitsluitend voor de volgende kieskring(en):

________________________
________________________
Aanvullen met benodigde regels.

_________________________________________________________________________________

3. Politieke groepering
De aanduiding van de politieke groepering waarvan de kandidatenlijst is:
_________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Kandidaten op de lijst
naam

voorletters

woonplaats

1
2
3
4
Aanvullen met benodigde regels.
______________________________________________________________________

5. Gemachtigde voor het aannemen van uw benoeming (alleen invullen als u buiten het
Europese deel van Nederland woont, of bij gebruik van een moederlijst)
naam

voorletters
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postadres

postcode

plaats

_________________________________________________________________________________

6. Adres voor de kennisgeving van mijn benoeming (invullen als u geen gemachtigde aanwijst)
Ik wil de kennisgeving van mijn benoeming ontvangen op:
postadres

postcode

plaats

_________________________________________________________________________________

7. Ondertekening door de kandidaat
Datum

________________

Naam

________________

Woonplaats

________________

Burgerservicenummer

________________

Handtekening

________________

________________________________________________________________________________
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BIJLAGE 6: AANPLAKBELEID GEMEENTEN
Aanplakbeleid gemeenten
Gemeente
GoereeOverflakkee
Voorne-Putten
Brielle

Aanplakbeleid
https://www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen/publicatieborden_46736/

Er zijn in de gemeente Brielle analoge verkiezingsborden en partijen dienen zelf te
plakken.
Er is niet echt een plakbeleid maar er wordt wel verwacht dat men niet over elkaars
posters gaat plakken.
Locaties verkiezingsborden:.
Locatie Binnenstad:
JUMBO buiten Kaaipoort
Locatie Nieuwland:
Brandweerkazerne Amer
Locatie Nieuwland-Oost:
De Nolle eerste afslag Nieuwland
Locatie Ommeloop:
Joh. Beenlaan begin Ommeloop
Locatie Kleine Goote: Ingang wijk nabij Oever
Locatie Zuurland:
Reede nabij Winkelcentrum
Locatie Rugge:
Ingang wijk Welleweg
Locatie Meeuwenoord: Rochus Meeuwiszoonweg kruising Ruyghaverweg
Locatie Vierpolders:
Dijckpotingen
Locatie Zwartewaal:
Brandweergarage H. Fordstraat

Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis gaat 10 trotters plaatsen binnen de gemeentegrenzen.
Dit wordt gedaan door het bedrijf I-magebuilding. Contactpersoon: Andrea Herrie
verkiezingen@imagebuilding.com
070-3151090
Dit bedrijf verzorgt ook de contacten met de partijen.

Nissewaard

Op dit moment nog geen informatie bekend

Westvoorne

Politieke groeperingen kunnen voor een verkiezing affiches plakken op speciaal
daartoe aangewezen verkiezingsborden. Hiermee kunnen ze aan de kiezers kenbaar
maken wat hun inzet is voor de aankomende verkiezing.
Om "wild plakken" te voorkomen heeft de gemeente aanplakborden aangewezen die
speciaal bestemd zijn voor de verkiezingsposters.
Het is voor derden niet toegestaan reclame- of andere uitingen aan te brengen op
deze borden, op straffe van het in rekening brengen van de kosten voor verwijdering.

Locaties en voorschriften aanplakborden verkiezingen
Hieronder de lijst van locaties van de aanplakborden voor de
verkiezingen in gemeente Westvoorne.
Oostvoorne
Donselaer
F.H.G. van Itersonlaan/Zandweg
Polderslaan/Parnassialaan
Voorweg/Schepenenweg
Brielseweg
Noordweg
Rockanje
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Alardusdreef/Hoogvllietlaan
Middeldijk/Nieuwe Achterweg
Raadhuislaan/Zeeweg
Alardusdreef/Nieuwe Achterweg
Vleerdamsedijk/Korteweg
Tinte
Kade
Colinslandsedijk
Plakvoorschriften
•
Alleen de voorzijde van de borden te beplakken.
•
Gezien de beperkte ruimte slechts één (niet te groot) affiche per bord
aanbrengen.
•
Niet plakken over andere affiches.
•
Gebruik maken van een goede kwaliteit behangplaksel (geen andere
hechtmiddelen gebruiken zoals lijm, punaises enzovoorts, in verband met
mogelijke beschadiging van de borden).
•
Geen gebruik van affiches die in strijd zijn met de doelstelling van de
verkiezingen, de openbare orde en/of de goede zeden.
•
Bij onbevoegd gebruik van de borden of het niet respecteren van de
'plakregels' houdt Bureau verkiezingen zich het recht voor affiches te laten
verwijderen op kosten van de aanplakker.
•
Niet eerder te beginnen met aanplakken dan 6 weken voor de
verkiezingsdatum.
Deze informatie is ook te vinden op onze website: www.westvoorne.nl/verkiezingen

Hoeksche Waard
IJsselmonde
Albrandswaard

Barendrecht

Alleen aan de verkiezing deelnemende politieke partijen mogen (zelf) posters
plakken op de speciale verkiezingsborden die door het domein beheer en onderhoud
in de gemeente worden neergezet (analoog).
Politieke partijen mogen elk maximaal15 sandwichborden (of vergelijkbare borden)
van maximaal AO formaat (1.19 m x 0,84 m), plus elk maximaal 30 borden op A2
formaat, vanaf 6 weken tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen om
lantaren- of verkeerspalen plaatsen.
Er mag geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaan.
De verkiezingsborden moeten zodanig aan palen worden bevestigd dat bij het
verwijderen daarvan geen beschadigingen optreden.
Binnen een afstand van 30 meter vanaf kruisingen, rotonden of splitsingen van
wegen mogen geen verkiezings-en sandwichborden worden geplaatst.
Met toepassing van bestuursdwang wordt handhavend opgetreden, indien
sandwichborden toch om andere palen dan lantaren- of verkeerspalen, bijvoorbeeld
palen met verkeerslichten worden aangebracht of indien er verkeershinder wordt
veroorzaakt. De sandwichborden worden tegen opruimkosten verwijderd. De
opruimkosten worden in rekening gebracht bij de politieke partij die het
sandwichbord heeft geplaatst, dan wel heeft laten plaatsen.
Zie ook: https://www.albrandswaard.nl/informatie-voor-politieke-partijen
De politieke partijen moeten zelf hun posters plakken.
De locaties en richtlijnen rondom het plakken van verkiezingsposters
zijn te vinden op de website https://www.barendrecht.nl/informatie-voor-politiekepartijen

Hendrik-IdoAmbacht
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Ridderkerk

Affiches worden door de gemeente op de borden geplakt. U kunt uw affiches
inleveren bij het team verkiezingen (mw. E. van Leeuwen of mw. B. Oosthoek),
Koningsplein 1 te Ridderkerk (gemeentehuis). Er is geen uiterlijke aanleverdatum.
Zodra de affiches zijn ontvangen worden deze zo snel mogelijk op de borden geplakt.
De afmetingen voor de affiches zijn 48x63 (bxh).
Plaats van aanplakborden:
Noordstraat tegenover Lingestraat
Dillenburgplein tegenover Stadhouderslaan
Sportlaan tegenover Koninginneweg
Havenstraat tegenover supermarkt
Vondellaan tegenover Vlietlaan
Vlietlaan tegenover “Salem”, Vlietlaan 1+2
Geerlaan nabij Rijksstraatweg
Damstraat hoek Pruimendijk

Rotterdam

Bij de verkiezingen in 2018 is voor het eerst gebruik gemaakt van mobiele
verkiezingsborden waar posters van politieke partijen vooraf op geprint zijn.
In 2019 zullen wij weer gebruik maken van dit soort borden. Dat betekent dat
partijen dus niet zelf hoeven te plakken op borden maar de posters digitaal
aanleveren bij onze leverancier. Het bedrijf Imagebuilding zal dat voor Rotterdam
verzorgen.
Er komen in Rotterdam ongeveer 70 borden te staan verdeeld over de drie
waterschappen. Aan de ene kant van het bord posters van provinciale staten, aan de
andere kant die van het waterschap.
Hoe alles in zijn werk gaat en wat de specificaties zijn wordt allemaal uitgelegd door
de leverancier
Overigens kunnen partijen in Rotterdam ook sandwichborden om lantaarnpalen
plaatsen en Culturele frames huren, die informatie wordt tzt op onze website
geplaatst.
www.rotterdam.nl/verkiezingen

Zwijndrecht
Dordrecht

In de gemeente Dordrecht staan op 18 plaatsen aanplakborden.
•
alleen Esbi (een extern bedrijf) plakt verkiezingsposters van de politieke
partijen
•
u stuurt vóór 19 februari de posters op ware grootte in cPDF of eps bestand op
naar robbert@esbi.nl met een cc mail naar verkiezingen@dordrecht.nl
•
bestanden die u na 18 februari opstuurt, plakken wij niet op
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