Gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022

INFORMATIEBROCHURE
POLITIEKE PARTIJEN

Gemeente Kerkrade
Versie: 11 november 2021

Voorwoord
De informatie in deze brochure is opgesteld op basis van bestaande regelgeving die nog kan
wijzigen. De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is geldig tot 1 januari 2022, maar het ziet er
naar uit dat deze wet ook bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 zal gelden als de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daartoe aanleiding ziet. Of en welke
wijzigingen dan van kracht zullen zijn, is op het moment van schrijven van deze brochure nog
niet bekend. Verder is ook nog niet duidelijk of bij de verkiezingen in 2022 Covid-19
maatregelen op de stembureaus getroffen moeten worden.

______________________
De informatie in deze folder is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan de informatie ontleend worden. De gemeente Kerkrade heeft zorgvuldigheid in
acht genomen bij het samenstellen, en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die betrouwbaar
geacht worden. Komt u evenzeer informatie tegen die niet correct blijkt te zijn, dan stellen wij
uw reactie bijzonder op prijs.
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BELANGRIJKE DATA VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZING OP
WOENSDAG 16 MAART 2022
20 december 2021

Laatste dag voor het indienen van verzoeken tot registratie
van de aanduiding van de politieke groepering.

10 januari 2022 t/m
31 januari 2022

Beschikbaarstelling formulieren kandidaatstelling.

17 januari 2022

Laatste dag voor het ontvangen van de waarborgsom voor de
kandidaatstelling op de daarvoor bestemde rekening.

17 januari 2022 t/m
31 januari 2022

Afleggen van verklaring van ondersteuning.

31 januari 2022

Dag van de kandidaatstelling: 9.00 – 17.00 uur

1 februari 2022
(16.00 uur)

Niet-openbare zitting centraal stembureau: onderzoek van
de ingeleverde lijsten.
Ter inzagelegging van de kandidatenlijsten direct na
onderzoek. Kennisgeving aan partijen van geconstateerde
verzuimen in de kandidatenlijsten.

2 februari 2022 en 3
februari 2022
(9.00 tot 17.00 uur)

Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in kandidatenlijsten.

4 februari 2022
(10.00 uur)

Openbare zitting van het centraal stembureau over de
geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving van de
daarop voorkomende kandidaten, handhaving van de
geplaatste aanduiding en het nummeren van de
kandidatenlijsten.
Openbaarmaking door de voorzitter van het centraal
stembureau van toegekende lijstnummers.

8 februari 2022

Laatste dag waarop bij de Raad van State beroep kan worden
ingesteld tegen beslissing hoofdstembureau over de
geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving van kandidaten
en handhaving van de geplaatste aanduiding.

9 februari 2022, of direct
nadat de RvS op een
beroep heeft beslist

Ter inzagelegging van de kandidatenlijsten.
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Uiterlijk 2 maart 2022

Stempassen moeten in bezit zijn van kiezer.

11 maart 2022
(17.00 uur)

Laatste dag voor het indienen van schriftelijke verzoeken om
bij volmacht te stemmen of tot vervangende stempas.

15 maart 2022
(12.00 uur)

Laatste dag waarop de kiezer mondeling kan verzoeken om
een vervangende stempas.

14 maart 2022

Kandidatenlijsten bezorgd aan adres van de kiezer.

16 maart 2022

Dag van de stemming: van 7.30 tot 21.00 uur

21 maart 2022
(10.00 uur)

Openbare zitting van het hoofdstembureau ter vaststelling
van de uitkomst van de stemming en openbare zitting van
het centraal stembureau ter vaststelling van de uitslag.

30 maart 2022

Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde
raadsleden door de oude raad en installatie nieuwe raad.
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1

Algemene informatie

Het kiesrecht valt uiteen in het actief en het passief kiesrecht. Het actief kiesrecht is het
recht dat kiezers hebben deel te nemen aan de rechtstreekse verkiezing van de leden van de
gemeenteraad. Het passief kiesrecht is het recht dat zij hebben gekozen te worden tot lid
van de gemeenteraad.

1.1

Actief kiesrecht

Stemgerechtigd zijn degenen die:
• op 31 januari 2022 staan ingeschreven in het kiezersregister van de gemeente
Kerkrade;
• niet van het kiesrecht zijn uitgesloten;
• op 16 maart 2022 achttien jaar of ouder zijn;
• indien geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie:
1. rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e, of
l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen
een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel
van deze organisatie in Nederland, en
2. op 31 januari 2022 een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar
ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als
bedoeld onder a, dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van
artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000 dan wel op grond van
artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.

1.2

Passief kiesrecht
1. Gedurende de zittingsperiode 2022 – 2026 bestaat de gemeenteraad van Kerkrade
uit 29 leden.
Het raadslid moet:
• ingezetene van Kerkrade zijn;
• minstens 18 jaar oud zijn;
• niet uitgesloten van het kiesrecht;
• indien geen Nederlander en geen onderdaan van een lidstaat van de
Europese Unie:
1. rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b,
d, e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een
overeenkomst tussen een internationale organisatie en de Staat der
Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en
2. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad
beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad gedurende een
onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van
Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld
onder a dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van
artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000.
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1.3

Onverenigbare betrekkingen lidmaatschap gemeenteraad

In de Gemeentewet art. 13 is geregeld welke functies onverenigbaar zijn met het
lidmaatschap van de raad. Uitzondering hierop is de periode na de verkiezingen. Een raadslid
mag dan gedurende een korte periode ook wethouder zijn. Dat is het geval wanneer een
zittende wethouder na de verkiezingen raadslid is geworden. Bij de collegevorming moet
deze persoon, als hij zou kunnen doorgaan als wethouder, kiezen tussen het
raadslidmaatschap en de functie van wethouder.
Artikel 13 Gemeentewet:
1. Een lid van de raad kan in ieder geval niet tevens zijn:
a. minister;
b. staatssecretaris;
c. lid van de Raad van State;
d. lid van de Algemene Rekenkamer;
e. Nationale ombudsman;
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale
ombudsman;
g. commissaris van de Koning;
h. gedeputeerde;
i. secretaris van de provincie;
j. griffier van de provincie;
k. burgemeester;
l. wethouder;
m. lid van de rekenkamer;
n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81 p, eerste lid; o.
ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
2. Het bepaalde in het eerste lid, onder o, is niet van toepassing op:
1. ambtenaren van de burgerlijke stand;
2. hen die als vrijwilliger dan wel uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze
van beroep hulpdiensten verrichten;
3. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.

1.4

Uitsluiting van het kiesrecht

Van het kiesrecht zijn uitgesloten zij, die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het
kiesrecht zijn ontzet. De uitsluiting wordt beoordeeld naar de toestand op de dag van de
kandidaatstelling (31 januari 2022).

1.5

Hoofdstembureau

Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad treedt het hoofdstembureau tevens
op als centraal stembureau. Het hoofdstembureau is gevestigd in het Stadskantoor van de
gemeente Kerkrade, Markt 33 in Kerkrade.
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2

Registratie politieke groepering

2.1

Algemene informatie

Wil een politieke groepering aan een verkiezing deelnemen en boven haar lijst een
aanduiding (partijnaam) plaatsen, dan moet registratie plaatsvinden bij het centraal
stembureau voor die verkiezing. De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe
door het centraal stembureau bijgehouden register.
Heeft er geen registratie plaatsgevonden (of te laats plaatsgevonden), dan wil dit niet zeggen
dat de groepering niet aan de verkiezing mag deelnemen. Dit mag namelijk wel. De
groepering mag dan alleen geen aanduiding boven de lijst plaatsen. De lijst krijgt dan alleen
een nummer.
Een politieke groepering hoeft niet voor iedere verkiezing de aanduiding opnieuw te
registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien men bij de stemming voor de verkiezing
een geldige kandidatenlijst inlevert. Men hoeft dus geen zetel te halen.
Het is mogelijk om de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen.
Er hoeft dan niet opnieuw een waarborgsom te worden betaald of een uittreksel uit het
verenigingsregister of afschrift van de notariële akte te worden overlegd. Verzoeken hiertoe
ingediend na de 42e dag voor de kandidaatstelling (20 december 2021), blijven voor de
daaropvolgende verkiezingen buiten behandeling.

2.2

Tijdstip registratie

Registratie van een aanduiding kan in principe het hele jaar door. De enige restrictie is dat
een registratie verzoek ingediend na de tweeënveertigste dag voor de kandidaatstelling (20
december 2021) voor de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing blijft en pas geldt
voor de daaropvolgende verkiezingen.

2.3

Hoofd- en centraal stembureau

Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofd- en centraal stembureau ingesteld. De
burgemeester is voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau. De plaatsvervangend
voorzitter en de andere leden worden door het college van burgemeester en wethouders
benoemd. De hoofdstembureauleden worden voor 4 jaar benoemd.

2.4

Doorwerking registratie

Groeperingen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor
de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten hoeven de aanduiding niet meer
apart voor de gemeenteraadsverkiezing te laten registreren en hoeven dus voor de
registratie ook geen waarborgsom te betalen. Het is wel noodzakelijk dat die groeperingen
een gemachtigde en diens plaatsvervanger aanwijzen die bevoegd zijn namens de
groepering op te treden. Deze gemachtigde en diens plaatsvervanger zijn op hun beurt weer
bevoegd om indieners van lijsten te machtigen de geregistreerde aanduiding boven de lijst
te plaatsen.
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2.5

Over te leggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Een
stichting is niet toegestaan. Bij het registratieverzoek moet toegevoegd worden:
• 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;
• een verklaring van de politieke partij, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en
plaatsvervangende gemachtigde.

2.6

Wat registreren

Men kan de aanduiding laten registreren waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wenst
te worden.
Dit kan zijn:
1. De volledige naam van de groepering.
2. De afkorting van de naam van de groepering.
3. Beiden (zowel 1 en 2).
Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze ook op de lijst vermeld worden.

2.7

Waarborgsom

Voor een registratie van de naam/aanduiding van een politieke groepering moet een
waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag kan worden overgemaakt op
rekeningnummer NL49BNGH0285004484 bij Bank Nederlandse Gemeenten onder
vermelding “Waarborgsom registratie (naam politieke groepering)”.
De waarborgsom krijgt men terug als bij de eerstvolgende verkiezing na de beslissing op het
registratieverzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Op grond van het Kiesbesluit
wordt over de waarborgsom geen rente vergoed.

2.8

Voorwaarden bij registratie

Op een verzoek om registratie moet afwijzend worden beschikt indien:
1. de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
2. de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met een reeds geregistreerde
aanduiding (gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer);
3. de aanduiding misleidend is voor de kiezers (bv. KVP, CHU, AOW);
4. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
5. de aanduiding geheel of gedeeltelijk overeenstemt met die van een door een
rechterlijke uitspraak verboden rechtspersoon;
6. op de zelfde dag twee verzoeken om registratie van geheel of in hoofdzaak
gelijkluidende aanduidingen worden ingediend. Beide verzoeken moeten dan worden
afgewezen.
De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde gezonden en ter
openbare kennis gebracht.
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2.9

Beroep

Tegen een beslissing m.b.t. registratie kan uiterlijk op de 6e dag na dagtekening van de
openbare kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd beroep
worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beslissing wordt geacht te zijn geweigerd wanneer niet binnen een redelijke tijd een
beschikking is gegeven.

2.10 Samenvatting
•

•
•

•

•

•

Het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering voor de
gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 kan tot en met 20 december 2021
gedaan worden bij het centraal stembureau van de gemeente Kerkrade.
Om voor registratie in aanmerking te komen moet de politieke groepering een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn.
Om te bewijzen dat de politieke groepering een vereniging is met volledige
rechtsbevoegdheid moet bij het verzoek tot registratie een afschrift van de notariële
akte worden overgelegd waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd en een
bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 betaald worden aan de
gemeente. Het bewijs van betaling van de waarborgsom moet bij het verzoek tot
registratie worden overgelegd.
Tevens moet bij het verzoek tot registratie van de aanduiding een verklaring van de
politieke groepering worden overgelegd, waarin haar gemachtigde en
plaatsvervangende gemachtigde wordt aangewezen. Deze verklaring geldt zolang zij
niet door een andere is vervangen.
Politieke groeperingen, die thans vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer worden
ambtshalve geregistreerd. Voor deze groeperingen geldt het bovenstaande dus niet.
Het bovenstaande geldt ook niet voor groeperingen waarvan bij vorige
raadsverkiezing de aanduiding reeds geregistreerd is, en die toen een kandidatenlijst
hebben ingeleverd.

Ook politieke groeperingen van wie landelijke registratie in de openbare kennisgeving van de
Staatscourant bekend gemaakt wordt, behoeven het bovenstaande registratieverzoek bij de
gemeente niet te doen. Volstaan kan worden met een bewijs van registratie van het centraal
stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing, welk bewijs bij de indiening van de
kandidatenlijst wordt overgelegd.
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3

KANDIDAATSTELLING

3.1

Algemeen

Op maandag 31 januari 2022, tussen 09.00 uur en 17.00 uur, moeten de kandidatenlijsten
worden ingeleverd bij het daartoe aangewezen lid van het hoofdstembureau dat dan zitting
heeft in het Stadskantoor, Markt 33 te Kerkrade.
Dit is een fatale termijn. Wordt een lijst buiten deze tijden aangeboden, dan wordt deze wel
in ontvangst genomen. De te laat ingeleverde lijst moet evenzeer wel ongeldig worden
verklaard. Een blanco lijst mag niet worden aanvaard.
In de periode van 10 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 zijn hiervoor kosteloos
formulieren verkrijgbaar. Tevens stelt de Kiesraad speciale software ter beschikking voor de
politieke partijen voor het opstellen van de kandidatenlijsten.

3.2

Inlevering kandidatenlijsten

Alleen die groeperingen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst
hebben ingeleverd kunnen aan de verkiezingen deelnemen.
De kandidatenlijsten moeten bij de voorzitter van het hoofdstembureau of bij een door hem
aan te wijzen lid van dat bureau worden ingeleverd door een voor die verkiezing
kiesgerechtigde kiezer.
Het hoofdstembureau is niet verplicht om de politieke groeperingen erop te wijzen dat zij
nog geen lijst hebben ingeleverd.

3.3

Over te leggen stukken

De kandidatenlijst (model H1) moet worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. Deze
kiesgerechtigde moet een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) bij zich hebben.
Bij de inlevering moeten door de kiesgerechtigde de volgende stukken worden overgelegd:
1. Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend om boven
de lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is.
2. Verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen) dat de indiener
bevoegd is om de namen/aanduidingen samen te voegen (model H3-2).
Bij het door verschillende groeperingen indienen van een gezamenlijke
kandidatenlijst met een gecombineerde aanduiding (bijvoorbeeld C.D.A.- P.V.D.A.)
hoeft geen afzonderlijke registratie daarvan plaats te vinden. De samenvoeging van
de aanduidingen (of afkortingen) moeten wel dezelfde zijn zoals die zijn
geregistreerd. Wijkt men hiervan af, dan is alsnog registratie nodig.
3. Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4).
Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die
binnen de kieskring waarvoor die lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de
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desbetreffende verkiezing. Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van
ondersteuning ondertekenen.
De verplichting tot het overleggen van ondersteuningsverklaringen geldt niet voor
partijen die al zitting hebben in de gemeenteraad en aan de laatstgehouden
verkiezing met een aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen.
De verklaringen kunnen worden afgelegd in de periode van 17 januari 2022 tot en
met 31 januari 2022 ten overstaan van de burgemeester of een daartoe aangewezen
ambtenaar.
4. Een schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat dat hij/zij
instemt met zijn/haar kandidaatstelling op deze lijst (model H9). Deze kan niet
worden ingetrokken. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland
woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese
deel van Nederland aanwijzen.
Bij de lijst wordt van iedere kandidaat die geen zitting heeft in het
vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, tevens een
kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
overgelegd. Indien van een dergelijke kandidaat een kopie van een geldig
legitimatiebewijs ontbreekt, wordt de verklaring van instemming van de betreffende
kandidaat geacht te ontbreken.
5. Een bewijs van storting van de waarborgsom van € 225,00.
Let op! Deze waarborgsom is niet vereist voor een kandidatenlijst van een
groepering waarvan de aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst
waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een
of meer zetels zijn toegekend.
Bij de inlevering wordt een ‘bewijs van inlevering’ verstrekt door het hoofdstembureau.

3.4

Waarborgsom kandidaatstelling

Een van de voorwaarden voor het inleveren van de kandidatenlijst is dat er een
waarborgsom moet zijn gestort. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is dit
bedrag € 225,00.
Deze waarborgsom kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL49BNGH0285004484
bij de Bank Nederlandse Gemeenten onder vermelding “Waarborgsom kandidaatstelling en
de naam van de politieke groepering”.
De waarborgsom moet uiterlijk 17 januari 2022 zijn ontvangen. Na ontvangst van de
waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij
bij de kandidaatstelling inleveren.
Wordt door de partij 75% of meer van de kiesdeler gehaald, of levert de partij geen geldige
lijst in, dan wordt de waarborgsom terugbetaald. De kiesdeler is het totaal aantal geldig
uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels.
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3.5

Voorwaarden kandidatenlijst

De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
1. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels
bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.
2. De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt
gegeven.
3. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de voor het orgaan vereiste leeftijd
bereiken. De naam van de kandidaat mag maar op één lijst binnen de gemeente
voorkomen.
4. De kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente of een verklaring overleggen
waaruit blijkt dat hij voornemens is ingezetene van de gemeente te worden. Blijkt dat
hij meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan moet de kandidaat van de
lijst worden geschrapt.

3.6

Naamstelling kandidatenlijsten

In de procedure rond de kandidaatstelling is de tenaamstelling op de kandidatenlijst, zoals
deze is ingeleverd door de politieke partij, leidend voor het hoofdstembureau. Voor de
naamstelling op kandidatenlijsten gelden de volgende voorschriften:
• achtereenvolgens worden vermeld: achternaam, voorletters, geboortedatum en
woonplaats van de kandidaat. Voorvoegsels bij de achternaam worden voor de
achternaam vermeld. De tenaamstelling komt overeen met de gegevens uit de BRP.
Pseudoniemen zijn dus niet toegestaan;
• achter de voorletters - de eerste letters van iedere voornaam - kan tussen haakjes de
roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Overige voornamen van de kandidaat
worden niet voluit vermeld;
• achter de naam kunnen nadere aanduidingen van de naam worden toegevoegd,
zoals bijvoorbeeld de afkorting sr. of jr.;
• achter de voorletters of, indien vermeld, achter de roepnaam, mag ter aanduiding
van het geslacht de toevoeging (m) of (v) worden geplaatst. Er bestaat geen
mogelijkheid om een gender neutrale geslachtsaanduiding achter de kandidaat te
plaatsen.

3.7

Naam van de partner

Kandidaten die gehuwd zijn (geweest) of van wie het partnerschap is geregistreerd
(geweest), kunnen op vier manieren op de kandidatenlijst worden vermeld:
• met de eigen achternaam;
• met de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of (ex)geregistreerde
partner;
• met beide achternamen, eerst de eigen achternaam en dan (verbonden door een
liggend streepje) de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of
(ex)geregistreerde partner;
• met beide achternamen, eerst de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote
of (ex)geregistreerde partner en dan (verbonden door een liggend streepje) de eigen
geslachtsnaam.
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3.8

Onderzoek kandidatenlijst

Op 1 februari 2022 om 16.00 uur vindt de zitting van het centraal stembureau plaats tot
onderzoek van de kandidatenlijsten. Deze zitting is niet openbaar. Van deze zitting wordt
een proces-verbaal opgemaakt.
Bij het onderzoek kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd die tot uiterlijk 4
februari 2022 (15.00 uur) hersteld kunnen worden door de politieke groepering:
• verklaring van ondersteuning ontbreekt/niet juist;
• verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt;
• kandidaat niet juist vermeld (H2 Kb);
• verklaring van instemming kandidaat ontbreekt;
• bewijs van betaling waarborgsom ontbreekt;
• niet persoonlijk ingeleverd door bevoegde kiezer;
• inleveraar heeft zich niet geïdentificeerd met document art. 1 Wet op de ID-plicht;
• indiener niet kiesgerechtigd;
• machtiging plaatsing aanduiding ontbreekt.
De verzuimen kunnen hersteld worden op 2 en 3 februari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00
uur en op 4 februari 2022 tussen 09.00 en 15.00 uur.
Als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe namen worden gedaan.
Tevens is invulling van de namen achteraf niet mogelijk.

3.9

Afschaffing lijstencombinaties

Op 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanvaard, dat voorziet in
afschaffing van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan. Dit wetsvoorstel is in
werking getreden op 1 december 2017. Vanaf die datum is het dus niet langer mogelijk om
bij verkiezingen een lijstencombinatie aan te gaan.

3.10 Geldigheid kandidatenlijst
Op 4 februari 2022 om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting
over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende
kandidaten, het handhaven van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de
kandidatenlijsten.
Hiertegen kan iedere kiezer binnen 4 dagen (t/m 8 februari 2022) een beroepschrift indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die hierover binnen 6 dagen na
ontvangst beroepschrift uitspraak doet.
Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten:
• die niet op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn
ingeleverd;
• waarvan (indien vereist) het bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt;
• waarbij (indien vereist) te weinig geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd;
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•
•
•

waarbij niet het voorgeschreven model is gehanteerd;
die niet persoonlijk door een bevoegde en/of geïdentificeerde kiesgerechtigde zijn
ingeleverd;
waarop alle kandidaten zijn geschrapt.

3.11 Ondersteuningsverklaringen
Let op! Onderstaande geldt niet voor partijen die al zitting hebben in de raad, en aan de
laatstgehouden verkiezing met een aanduiding boven de lijst hebben deelgenomen.
Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden:
1. Opdeondersteuningsverklaringmoetendekandidatenopdezelfdewijzeenin
dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst;
2. De ondersteuner moet binnen de kieskring (gemeente Kerkrade) waarvoor de
lijst geldt als kiezer staan geregistreerd. De ondersteuner mag ook een op de
lijst voorkomende kandidaat zijn;
3. De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen,
ondertekent in de periode 17 januari 2022 t/m 31 januari 2022 deze
verklaring in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe
aangewezen ambtenaar.
Bij het afleggen van een ondersteuningsverklaring moet de kiezer zich kunnen
identificeren, met bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs;
4. De burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar tekent op
de verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat geregistreerd;
5. De kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen;
6. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
De kiezer zal er vervolgens zelf voor moeten zorgen dat de door hem afgelegde
ondersteuningsverklaring in het bezit komt van de indiener van de kandidatenlijst.
Voor politieke groeperingen die willen deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezing van
Kerkrade bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste 20.

3.11 Nummering lijsten
In de openbare zitting van het centraal stembureau op 4 februari 2022 (16.00 uur) worden
de lijsten genummerd.
Eerst worden genummerd de lijsten van politieke groeperingen waarvan de aanduiding was
geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden
van de gemeenteraad een of meer zetels zijn toegekend. Aan deze lijsten worden de
nummers 1 en volgende toegekend in de volgorde van de bij die verkiezing op de
desbetreffende uitgebrachte aantallen stemmen, met dien verstande dat aan de lijst van de
groepering met het hoogste aantal stemmen het nummer 1 wordt toegekend. Bij gelijkheid
van het aantal beslist het lot.
Ten slotte worden genummerd de overige lijsten in de volgorde door het lot aangewezen.
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4

Verkiezingscampagne

4.1

Verkiezingsborden

De gemeente Kerkrade gaat bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezing gebruik maken van
voorbedrukte verkiezingsborden via de firma ImageBuilding. De zogenoemde trotters. Er
worden in totaal 10 trotters geplaatst.
Politieke partijen kunnen hun posters in digitaal format rechtstreeks aanleveren bij
Imagebuilding. De specifieke eisen voor de posters, alsmede de deadline, worden begin
november door de firma Imagebuilding gedeeld met de politieke partijen.
Let op! Er zal niet meer gebruik worden gemaakt van gemeentelijke aanplakborden.

______________________
Afbeelding: een trotter in de gemeente Rotterdam (bron: imagebuilding.com)
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Voordelen van het gebruik van trotters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Uniformiteit van de verkiezingscommunicatie
Reducering van campagnekosten door voordelige keuze verkiezingsborden
Geen vervuiling van de openbare ruimte door rondslingerende
verkiezingsposters. Een schone gemeente dus.
Geen plakoorlog dankzij voorgedrukte campagneposters.
Dubbelzijdige zichtbaarheid, zowel de voor- als achterzijde is voorzien van
verkiezingsposters.
Duurzaam door hergebruik van de Trotter en recyclebare vinyldoeken (beeldvlakken)
Een Trotter als verkiezingsbord is op vrijwel iedere ondergrond te plaatsen en gaat
niet de grond in
Continuïteit dat zorgt voor efficiënte werkwijzen voor gemeente en politieke partijen
(minder zorg, tijd en geld).
Iedere politieke partij krijgt een gelijke hoeveelheid posterruimte.
Veilig en weerbestendig
Hoogwaardige uitstraling van straatmeubilair, passend in de openbare ruimte.

Flyeren en weekmarkt

Politieke partijen mogen folders uitdelen binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor is geen
vergunning nodig. Wel moeten folders die op straat terecht komen door diegenen die
folders uitdelen, zelf worden opgeruimd.
Wil men tijdens de weekmarkt folders uitdelen, of ander materiaal uitdelen, dan kan dat in
overleg met de marktmeester. Voor het plaatsen van een voorlichtingskraam of een
andersoortige standplaats kan men contact opnemen met de marktmeester.
Voor al het andere dan het uitdelen van folders of het gebruik maken van de door de
gemeente beschikbaar gestelde verkiezingsborden, is het nodig dat u contact opneemt met
de medewerkers van de Vergunningen.

4.3

Geen verkiezingspropaganda in stemlokalen.

Het is uitdrukkelijk verboden in stemlokalen activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn
kiezers in hun keuze te beïnvloeden. Als in het stembureau op enigerlei wijze
verkiezingspropaganda wordt bedreven, zal de voorzitter van het stembureau hieraan een
einde maken.
Om iedere schijn van partijdigheid van de leden van het stembureau bij de uitoefening van
hun functie te vermijden, is bepaald dat deze leden tijdens de uitoefening van hun functie
geen blijk mogen geven van hun politieke gezindheid. In de praktijk betekent dit dat de
leden van het stembureau bijvoorbeeld geen speldjes, buttons of dassen van politieke
groeperingen mogen dragen tijdens de uitoefening van hun functie.
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5

Zetelverdeling

Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt de zetels en restzetels over de partijen aan
de hand van de aantallen daarop uitgebrachte stemmen. Daarvoor berekent het eerst de
kiesdeler door het totale aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door het aantal
raadszetels.
Het aantal 'volle' zetels dat direct aan een partij wordt toegekend, is gelijk aan het aantal
keren dat de kiesdeler is gehaald.

5.1

Restzetels

Na deze eerste verdeling blijft er nog een aantal zetels over, die restzetels worden genoemd.
De restzetels worden verdeeld volgens het stelsel van de grootste gemiddelden.
1. eerst wordt voor alle partijen berekend hoeveel stemmen per zetel op een bepaalde
partij zouden zijn uitgebracht, als die partij één zetel extra zou krijgen. De op de partij
uitgebrachte stemmen worden dus gedeeld door het aantal behaalde 'volle' zetels
+1;
2. de uitkomsten van deze berekening zijn gemiddelden; zij worden naar grootte
gerangschikt;
3. de eerste restzetel gaat naar de partij met het grootste gemiddelde. Voor deze partij
wordt opnieuw berekend wat het gemiddelde nu is, uitgaande van het aantal volle
zetels, de toegewezen restzetel en één extra zetel;
4. als er nog een restzetel te verdelen is, wordt deze toegewezen aan de partij met nu
het grootste gemiddelde;
5. het centraal stembureau herhaalt zo nodig deze procedure, totdat alle restzetels
verdeeld zijn.

5.2

Toewijzing van de zetels aan de kandidaten en de voorkeurstem

Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt het centraal stembureau vast welke
kandidaten zijn gekozen. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die
met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn,
is de volgorde op een lijst bepalend.
Om te bepalen of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen, worden alle stemmen
die de kandidaat in een gemeente heeft gehaald bij elkaar opgeteld. Een kandidaat kan op
basis van het aantal behaalde voorkeurstemmen een hogergeplaatste kandidaat passeren,
op voorwaarde dat hij de voorkeurdrempel heeft gehaald.
Bij de gemeenteraadsverkiezing worden de aan een lijst toegewezen zetels eerst toegekend
aan die kandidaten die een aantal stemmen hebben verkregen dat groter is dan 25% van de
kiesdeler, in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen.
Vervolgens worden de overblijvende zetels van een lijst toegekend aan de overige
kandidaten in de volgorde van de lijst.
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Een voorbeeld
Stel dat de opkomst 60% is en de kiesdeler 1000. Een kandidaat heeft in dat geval 250
stemmen nodig om bij voorkeur gekozen te worden in de raad (1000 x 25% = 250). Stel dat
een partij bijvoorbeeld 2200 stemmen heeft gehaald. De partij heeft dan minimaal recht op
twee volle zetels. Van de 2200 stemmen heeft nummer 1 van de lijst 1250 stemmen en
nummer 18 van de lijst 260 stemmen gehaald. De overige kandidaten van de lijst hebben
allemaal minder dan 250 stemmen hebben gehaald. In dat geval zijn de nummers 1 en 18
van de lijst met voorkeurstemmen gekozen.

5.3

Blanco/ongeldige stemmen

Kiezers kunnen desgewenst blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje
van het stembiljet aankruist.
Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen enkele invloed op de
zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden
uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Een blanco stem wordt wel
meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau
is gekomen om te stemmen.
Het aantal blanco stemmen wordt, evenals het aantal ongeldige stemmen, door de
stembureaus apart geregistreerd.

5.4

Verkiezingsavond

Zodra er meer bekend is over de wijze waarop de verkiezingsavond en de presentatie van de
“voorlopige uitslagen” zal worden georganiseerd, zult u via de gebruikelijke kanalen worden
geïnformeerd.

5.5

Voorlopige verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag en de zetelverdeling, zo die op de verkiezingsavond bekend wordt
gemaakt, zijn voorlopig. Pas als de definitieve uitslagen door het centraal stembureau
vastgesteld zijn, wordt de berekening definitief.
De definitieve vaststelling van de verkiezingsuitslag en de definitieve verdeling van de zetels
vindt pas plaats op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur. Het centraal stembureau zal dan
tijdens een openbare zitting in het Raadhuis de definitieve uitslag en zetelverdeling
bekendmaken.

5.6

Hertellen van stemmen

Het is niet mogelijk om alleen op grond van kleine verschillen tussen stemmenaantallen, een
hertelling te gelasten. Er moet sprake zijn van een ernstig vermoeden dat door één of meer
stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de
zetelverdeling kunnen zijn. Er is geen beroep mogelijk tegen besluit hertelling.
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6

Benoeming

6.1

Benoemingsbesluiten

Op 21 maart 2022 worden de benoemingsbesluiten persoonlijk overhandigd aan de gekozen
kandidaten. Nadere afspraken worden hieromtrent nog gemaakt met de griffie en partijen.
Neemt gekozen kandidaat de benoeming aan, dan moet hij/zij schriftelijk voor het
geloofsbrievenonderzoek overleggen:
1. Een verklaring van aanneming van de benoeming.
2. Een verklaring van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt.
3. Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), tenzij de benoemde op het
tijdstip van benoeming reeds lid van de gemeenteraad was, is dit niet nodig.
Bovengenoemde documenten ontvangt de gekozen kandidaat samen met de
benoemingsbrief. Indien het gekozen raadslid (nog) geen inwoner is van de gemeente
Kerkrade, zal hij/zij in zijn eigen woongemeente alsnog zelf een uittreksel uit de BRP moeten
opvragen.

6.2

Geloofsbrievenonderzoek

Als een kandidaat bij de verkiezing gekozen is verklaard, wordt beoordeeld of hij of zij ook
kan worden toegelaten als lid van de gemeenteraad. Er wordt dan gekeken of de
betreffende persoon aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Ook wordt bekeken of
degene geen nevenfuncties vervult die niet samengaan met het lidmaatschap van de
gemeenteraad. Dit gebeurt in het zogeheten geloofsbrievenonderzoek.
Het onderzoek van de geloofsbrieven, alsmede het aftreden van de zittende raadsleden zal
plaatsvinden op 23-03-2022
De installatie van de nieuwe raad zal plaatsvonden op 24-03-2022.
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