
 

Reglement D66-Leudal&Maasgouw  9-november -2016  pagina 1 

 
 

 
AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 
AFDELING LEUDAL & MAASGOUW 

 
 
 
Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de ledenvergadering van D66-Leudal & Maasgouw 
op 9 november 2016 te Kelpen-Oler en is gebaseerd op het landelijk standaard 
afdelingsreglement. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van D66. 
 
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. 
f. Dit reglement geldt voor de afdeling Leudal & Maasgouw. De afdeling beslaat het 

grondgebied van de gemeenten Leudal en Maasgouw. 
 
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.  
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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 7 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.  

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;  
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 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 17 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;  
 d.  afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders, met 

uitzondering van burgemeesters;  
 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. 
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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.  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;  
3.  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 .  

4.  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. 
 
Artikel 9 Samengestelde afdelingen  
1.  Voor een afdeling bestaande uit meerdere gemeenten gelden de volgende bepalingen 

in afwijking van dit reglement:  
 a.  aan de verkiezing van lijsttrekker en overige kandidaten van de lijst nemen de 

stemgerechtigde leden deel die woonachtig zijn in de gemeente waarvoor de lijst 
van toepassing is;  

 b. de vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 
geschiedt door de stemgerechtigde leden die woonachtig zijn in de gemeente 
waarvoor het verkiezingsprogramma van toepassing is. 

 
Artikel 10 Wijziging reglement 
1. De afdelingsvergadering waarin minstens tien procent van de stemgerechtigde leden 

dan wel, indien dit aantal minder is, 5 stemgerechtigde leden aanwezig is, kan 
besluiten tot wijziging van dit reglement. 

2. De wijziging gaat in 14 dagen nadat de afdelingsvergadering aldus heeft besloten . 
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Relevante artikelen uit Landelijk 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;  
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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.  

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. 

 

Verkiezen van personen  
Artikel 6.16 Verkiezing van de lijsttrekker  

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

de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.  

2. Bij aanmelding legt de kandidaat-lijsttrekker ondersteuningsverklaringen voor.  

a. De ledenvergadering stelt het aantal ondersteuningsverklaringen vast.  

b. De ondersteuningsverklaringen bestaan uit een lidnummer en handtekening en dienen in één keer 

bij de kandidaatstelling gevoegd te worden.  

c. Voor de kandidaat-lijsttrekker op landelijk niveau bedraagt dit ondersteuningsverklaringen van 

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 bij de opening van de kandidaatstelling bekend gemaakt.  

3. De verkiezing van de lijsttrekker 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 
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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 bekend te zijn bij sluiting van de kandidaatstelling 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:  

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

woord en geschrift;  

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.  



 

Uittreksel Landelijk Reglement D66 XX-november -2016 pagina 8 

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

de uitslag van de poststemming. 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 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. 


