
 
INFORMATIE REGISTRATIE POLITIEKE PARTIJEN 
 
 
Als u wilt meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe politieke partij kunt u deze 
partij laten registreren. Om mee te doen met de verkiezingen op 21 maart 2018 moet de registratie 
dan wel uiterlijk 27 december 2017 gedaan zijn. Voor het inleveren van de stukken voor registratie 
kunt u een afspraak maken.   
 
Wat moet u inleveren? 
 

• Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen 
(alleen een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid kan de 
aanduiding laten registeren). 

• Een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamers van koophandel. 
• Een bewijs van betaling van de waarborgsom ( € 112,50). 
• Een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en 

plaatsvervangend gemachtigde. 
 
Registeren is niet verplicht. Als u zonder registratie op de dag van kandidaatstelling een geldige 
kandidatenlijst inlevert, wordt uw lijst aangeduid met “lijst (nr)”. Dus gewoon zonder naam erboven. 
 
KANDIDAATSTELLING 
 
Om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 moet u op de dag van 
kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inleveren. De dag van kandidaatstelling is op 5 februari 
2018. Inleveren kan tussen 09.00 uur en 17.00 uur. 
 
Als u een geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt u de waarborgsom van € 112,50 terug. Dit storten wij 
op uw rekeningnummer. Vergeet u dus niet om het rekeningnummer door te geven waarop de 
waarborgsom teruggestort moet worden. 
 
Wat levert u in op de dag van kandidaatstelling? 
 

• Een kandidatenlijst (model H1). 
• Waarborgsom € 225 (+ het bewijs van betaling dat u dan krijgt). 
• Een instemmingsverklaring van alle kandidaten die op de lijst staan. 
• Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van (voor- 

én achterzijde ivm BSN) een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of id kaart) worden 
verstrekt. 

• Minimaal 10 ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden uit Asten.  
• Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding boven de lijst (een verklaring van de 

gemachtigde van de politieke partij, waarin hij de inleveraar machtigt om dit te doen…tenzij de 
gemachtigde en de inleveraar dezelfde persoon zijn). 

• Degene die de kandidatenlijst inlevert moet kiesgerechtigd zijn (dwz 18 jaar of ouder, 
onderdaan van de EU, niet uitgesloten van het kiesrecht en –indien geen NL nationaliteit- ten 
minste 5 jaar legaal in Nederland). 

 
De waarborgsom krijgt u op uw rekening teruggestort als u bij de verkiezingen op 21 maart 2018 ten 
minste 75% van de kiesdeler behaalt. Of als uw kandidatenlijst niet geldig blijkt te zijn. 
 
De ondersteuningsverklaringen moeten op het gemeentehuis worden afgelegd. Let hierbij op de 
openingstijden van het gemeentehuis. Ook hierbij is het handig dat kiesgerechtigde ondersteuners 
vooraf een afspraak maken. Dit kan in de 2 weken voorafgaand aan de dag van kandidaatstelling.  
 
De ondersteuner moet een legitimatiebewijs meenemen. De ondersteuningsverklaring krijgt hij/zij van 
u. Iedere ondersteuner mag maar 1 ondersteuningsverklaring afleggen. Hij/zij krijgt de getekende 
verklaring weer mee en levert die bij u in. U neemt de verklaringen weer mee als u de kandidatenlijst 
komt inleveren. 



Naamstelling op kandidatenlijst 
 
Achtereenvolgens worden vermeld: 
Achternaam, voorletters, geboortedatum en gemeente of woonplaats van de kandidaat.   
 

• Voorvoegsels bij de achternaam worden voor de achternaam vermeld. De naam gegevens 
moeten overeenkomen met de inschrijving in de BRP. 

• Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. 
Overige voornamen worden niet vermeld. 

• Achter de voorletters (en eventueel roepnaam) mag de toevoeging (m) of (v) worden geplaatst 
(geslachtsaanduiding). 

• Naamgebruik mag ook worden vermeld (dus bijv. achternaam partner-eigen achternaam). 
 
Tegen de tijd dat de kandidaatstelling eraan komt is via de Kiesraad ook de OSV software weer 
beschikbaar. Deze software kunt u gebruiken voor het maken van uw kandidatenlijsten en de daarbij 
behorende stukken (bijv. ondersteuningsverklaringen). Wij gebruiken deze software ook, vandaar dat 
u de kandidatenlijst digitaal moet inleveren. Dit kan daarmee direct ingelezen worden. 
 
 


