
   VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 2019 

   Kandidaatstelling overige kandidaten 

Invul- en indieninstructie 

Dit kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de regionale 
verkiezingscommissie op zaterdag 1 september 2018 om 23.59 uur.  

Het formulier moet door ondertekening rechtsgeldig gemaakt worden. U kunt kiezen uit twee 
manieren van indienen:  

- u zet uw handtekening op het uitgeprinte en ingevulde formulier, scant dat en mailt dat naar 
regionaleverkiezingscommissie@d66zuidholland.nl 

- of u stuurt het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier per post naar  
D66 Zuid-Holland 
p/a Regionale Verkiezingscommissie 
Barbierstraat 99 

 4204 TA Gorinchem 

Gelijktijdig met dit formulier in te zenden bijlagen 

A. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs Het legitimatiebewijs dient geldig te zijn op de dag 
van de indiening bij de Kiesraad, 4 februari 2019. 

B. Uw dispensatieverzoek aan het Landelijk Bestuur (indien van toepassing). 
C. 1 digitale foto ten behoeve van het kandidatenboek. Met het opsturen hiervan geeft u 

toestemming voor publicatie in het kandidatenboek en vrijwaart u het bestuur van 
(auteursrechtelijke) aanspraken van derden.  
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Formulier kandidaatstelling overige kandidaten 

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de functie: overige kandidaat verkiezing Provinciale 
Staten 2019 

Achternaam Geslacht man/vrouw

Roepnaam Voorletters

Geb. datum Geb. plaats

Adres

Postcode Woonplaats

Tel. Privé

Tel. Mobiel

E-mail

Verkiesbare 
plaats

ja/nee (cf. art. 6.18 HHR)

Beroep of maatschappelijke functie:

Huidige functie(s) binnen of namens D66

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
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Andere maatschappelijke functies

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie?

Motivatie van maximaal 300 woorden.
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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 op 1 september 2018 tenminste 6 maanden lid van D66 is en op die datum ook aan de 
contributieverplichtingen heeft voldaan (HR 2017 artikel 6.1 lid 4), dan wel een bewijs van 
dispensatie van het Landelijk Bestuur bij de kandidaatstelling heeft gevoegd (HR 2017 artikel 
4.5); 

C niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/ 
racistische gezindheid blijkt (Statuten 2017 artikel 20.2); 

D bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. Indien 
nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (HR 2017 artikel 2.5); 

E geen lid is van een andere politieke partij die deelneemt aan de verkiezingen voor de 
provinciale staten in 2019. U mag wel lid zijn van een lokale partij in een gemeente waar D66 
geen afdeling heeft of individueel lid van ALDE in het Europees parlement zijn (Statuten 2017  
artikel 7); 

F instemt met de taken en verantwoordelijkheden die zijn opgenomen in de door de Algemene 
Regiovergadering van D66 Zuid-Holland op 13 januari 2018 vastgestelde profielschets; 

G toestemming geeft aan de verkiezingscommissie om in het kader van integriteit (online) 
onderzoek te doen. 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

Datum Plaats

Handtekening
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