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Formulier kandidaatstelling  
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 D66 afdeling Haren 

(niet-lijsttrekker) 
 
 
Invulinstructie 
Dit kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de 
Verkiezingscommissie op 15-03-2018 om 23:59 uur. 
 
Om het formulier na ondertekening rechtsgeldig te maken, kunt u kiezen uit de volgende 
mogelijkheden, waarbij de optie via email de voorkeur geniet: 

- u zet uw handtekening op het ingevulde formulier, parafeert alle pagina’s, scant alles 
en mailt dit naar info@d66haren.nl;  

- u zet uw handtekening op het ingevulde formulier, parafeert alle pagina’s en stuurt 
het in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Verkiezingscommissie D66 Haren, 
p/a Marianne Jansen, Jachtlaan 37, 9751 BR Haren. 

 
De inzending van uw kandidaatstelling is pas succesvol afgerond als de Verkiezingscommissie 
u heeft bevestigd dat zij uw kandidaatstelling binnen de gestelde termijn heeft ontvangen.  
De Verkiezingscommissie streeft er naar om binnen 24 uur deze bevestiging te verstrekken.  
 
Kopie geldig legitimatiebewijs en pasfoto 
U wordt tevens verzocht een kopie van een geldig legitimatiebewijs en (voor het 
kandidatenboek) 1 (digitale) pasfoto mee te zenden. De pasfoto is niet verplicht. 
 
Dispensatie 
Om zich te kunnen kandideren dient een lid bij sluiting van de kandidaatstelling minimaal 6 
maanden lid te zijn van D66. Indien een kandidaat korter lid is, kan uiterlijk 8 dagen vóór de 
sluiting van de kandidaatstelling dispensatie bij het Landelijk Bestuur worden aangevraagd. 
Een gemotiveerd verzoek kan gericht worden aan landelijkbestuur@d66.nl.  
 

mailto:landelijkbestuur@d66.nl
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Kandidaatstellingsformulier 
 
Ondergetekende stelt zich kandidaat voor raadslid D66 Haren – gemeenteraadsverkiezingen 
21-11-2018 geeft daarbij naar waarheid onderstaande gegevens: 
 
De gegevens met een * worden niet in het kandidatenoverzicht opgenomen, maar dienen 
wel te worden ingevuld. De geboortedatum zal worden omgezet naar een leeftijd in jaren 
voor het overzicht. Het e-mailadres zal naar wens van de kandidaat al dan niet gepubliceerd 
worden in het kandidatenoverzicht. 
 

Achternaam  Geslacht Man/vrouw 

Roepnaam  Voorletters  

Geb. datum  Geb. plaats*  

Adres*  

Postcode*  Woonplaats  

Tel. Privé*  

Tel. Mobiel*  

E-mail*  Email publiceren  Ja/Nee 

 

Beroep of maatschappelijke functie: 

 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Vanaf 
<datum> 

Functie 

  

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Vanaf <datum> 
tot <datum> 

Functie 
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Andere maatschappelijke functies: 

Vanaf <datum> 
tot <datum> 

Functie 

  

  

  

  

  

 

Motivatie/toelichting op de kandidaatstelling*  
(NB: deze tekst wordt niet gepubliceerd en dient ter informatie voor de verkiezingscommissie – het 
is toegestaan dit vak leeg te laten en alleen onderstaande ‘publieke’ motivatie in te vullen) 
 

 
     

Motivatie of toelichting ten behoeve van het kandidatenboek van maximaal 300 woorden. (NB: 
deze toelichting wordt in het kandidatenoverzicht gepubliceerd en kan afwijken van bovenstaande 
motivatie; teksten die langer zijn dan 300 woorden worden vanaf het 301e woord afgebroken) 
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En verklaart dat hij/zij 
A. op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde 

voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen; 

B. voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een half jaar voor de sluiting van de 
interne kandidaatstelling lid van de Partij is en uiterlijk bij sluiting van de 
kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan; (indien niet aan deze 
termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 8 dagen voor sluiting van de kandidaatstelling 
dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur); 

C. niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een 
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2); 

D. bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de Partij. 
Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (artikel 6.1 lid 5 sub e 
van het Huishoudelijk Reglement); 

E. geen lid is van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B); 
F. uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers, welke door 

de Afdelingsvergadering van D66 afd. Haren op 14 december 2017 is vastgesteld en te 
vinden is als besluit 17 in de lijst met besluiten rondom deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

G. bereid is om bij verkiezing in de Gemeenteraad of opvolging de functie te aanvaarden en 
de volle zittingstermijn te vervullen 

H. bereid is om na verkiezing in de Gemeenteraad de vertegenwoordigende taak naar 
behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, 
afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk 
reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen 
de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt. 

 
En voorts dat hij/zij: 
I. zich in het kader van de lijsttrekkersverkiezing zal houden aan de regels voor interne 

campagnes die binnen D66 gelden of die hieraan door het afdelingsbestuur worden 
gesteld en in het bijzonder zich zal onthouden van negatieve uitlatingen over eventuele 
andere kandidaten en van handelingen die de afdeling kunnen schaden; de kandidaat 
realiseert zich dat bij overtreding van deze regels door de kandidaat het bestuur of de 
AVC de leden van de afdeling met naam en toenaam over deze overtreding kan 
informeren; 

J. zich gebonden verklaart aan het verkiezingsprogramma zoals dat door de Algemene 
Afdelingsvergadering wordt vastgesteld; 

K. de eindverantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur ten aanzien van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen erkent en derhalve opvolging zal geven aan de 
aanwijzingen die door of namens het bestuur worden gegeven ten aanzien van de 
campagnestrategie, de campagne en de uitvoering daarvan; een en ander laat onverlet 
dat het bestuur de lijsttrekker nauw zal betrekken bij de opzet van de campagnestrategie 
en de campagne zelf en hierin van de lijsttrekker ook een actieve en leidende rol 
verwacht; 
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L. bij verkiezing tot lijsttrekker actief zal meewerken aan alle door of namens het bestuur 
georganiseerde activiteiten gericht op training en teambuilding van de nieuwe fractie; 

M. mee zal werken aan een integriteitstoetsing, en als onderdeel daarvan een Verklaring 
Omtrent Gedrag zal overleggen aan de verkiezingscommissie wanneer hem/haar dat 
gevraagd wordt.  

 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 

Datum:  Plaats:  
 

Handtekening: 

 
 

 
Controlelijst 
1) Het kandidaatstellingsformulier is volledig ingevuld en ondertekend. 
2) U hebt een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd. 
3) U heeft 1 pasfoto bijgevoegd t.b.v. het kandidatenoverzicht (aanbevolen, maar niet 
verplicht). 


