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Inleiding 
 
Eens in de 4 jaar vindt de verkiezing voor de gemeenteraad plaats. De aankomende 
gemeenteraadsverkiezing is op 16 maart 2022. Deze verkiezing brengt voor politieke groeperingen 
veel werkzaamheden met zich mee. De brochure is bedoeld om informatie te geven rond de 
werkzaamheden van de registratie van een politieke groepering en de kandidaatstelling.  
 
Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 
 
Inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ons geïnformeerd 
dat de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) definitief wordt verlengd tot 1 juli 2022. Dit houdt 
in dat de komende gemeenteraadsverkiezingen onder deze wet zullen vallen.  
 
In grote lijnen houdt de verlenging van deze wet het volgende in: 
 

- Mogelijkheid om vervroegd te stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.  
Er zullen een beperkt aantal bureaus op deze dagen open zijn, afhankelijk van het aantal 
kiesgerechtigden. In de gemeente Zaanstad moeten er minimaal 10 bureaus open zijn deze 
dagen. We zorgen ervoor dat deze zijn verspreid over de gemeente. 

 
- Er zijn een aantal data gewijzigd in het verkiezingsproces. Deze zijn opgenomen in de agenda 

( zie hoofdstuk 1).  
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1. Agenda 
 

20 december 2021 Laatste dag registratie aanduiding 
 

10 januari 2022 t/m 31 januari 2022 Formulieren voor de kandidaatstelling zijn verkrijgbaar bij 
Team Verkiezingen afd. Burgerzaken. 
 

  
3 januari 2022 t/m 31 januari 2022 
*datum is veranderd door Twv 
 

Afleggen ondersteuningsverklaringen bij de balies van afd. 
Burgerzaken. 

22 januari 2022 
 
Deze datum kan nog wijzigen, informatie 
vanuit ImageBuilding volgt spoedig. Mocht u 
niets gehoord hebben, laat het Team 
Verkiezingen tijdig weten.  
 

Uiterste datum aanleveren verkiezingsposter bij ImageBuilding 
(dit bedrijf verzorgt de Trotters). 

24 januari en 25 januari 2022 Mogelijkheid tot voorinlevering kandidaatstelling bij Team 
Verkiezingen ter controle van de gegevens. Dit is geen 
verplichting! (wel op afspraak). 
 

31 januari 2022 tussen 09:00 – 17:00 uur Dag van de kandidaatstelling (op afspraak). 
 
 

1 februari 2022 16:00 uur Niet-openbare zitting van het centraal stembureau tot het 
onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten. 
 

1 februari 2022 (direct na afronden 
onderzoek) 

Ter inzagelegging kandidatenlijsten + kennisgeving aan 
inleveraar van de geconstateerde verzuimen in de 
kandidatenlijsten. 
 

2 en 3 februari 2022 tot 17:00 uur. 
*datum is veranderd door Twv 
 

Mogelijkheid tot herstel eventuele verzuimen in de 
kandidatenlijsten.  
 
 
 
 
 
 
 

4 februari 2022 10:00 uur 
*tijd is veranderd door Twv 
 

Openbare zitting centraal stembureau voor:  

 het nummeren van de kandidatenlijsten  

 openbaarmaking toegekende lijstnummers 

 geldigheid van de kandidatenlijsten 

 handhaving van de daarop voorkomende kandidaten 

 handhaving van de geplaatste aanduiding 
 

8 februari 2022 Laatste dag instellen beroep door belanghebbenden bij Raad 
van State tegen beslissing centraal stembureau over de 
geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving van kandidaten 
en handhaving van aanduiding van de politieke groeperingen. 
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6e dag na ontvangst beroepschrift Uitspraak Raad van State inzake eventueel ingestelde 

beroepen. 
 

Uiterlijk 2 maart 2022 
 

Stempassen zijn in het bezit van de kiezers. 
 
 

Uiterlijk 14 maart 2022 Kandidatenlijsten zijn bezorgd aan het adres van de kiezer. 
 

16 maart 2022 
*vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022. 
 

Dag van de stemming en uitslagenavond. 
 
Een voorlopige uitslag op lijstniveau. 
 
 
 
 
 

21 maart 2022 10:00 uur 
*datum veranderd door Twv 

Openbare zitting van het hoofdstembureau tot vaststelling van 
de uitkomst van de stemming en openbare zitting van het 
centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de 
verkiezing. 
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2. Registratie aanduiding politieke partijen 
 
2.1 Lokale politieke groeperingen  
 
Nieuwe politieke groeperingen, die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) deel willen 
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, moeten zich uiterlijk op 20 december 2021 voor 
17:00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Zaanstad laten registreren. Zie Kieswet art. G 3 en 
Kieswet art. G 4.  
 
Maak voor het inleveren van het verzoek en bijbehorende stukken een afspraak met Team Verkiezingen van 
afdeling Burgerzaken. Verzoeken die later worden ingediend blijven, voor de verkiezingen op 16 maart 2022, 
buiten beschouwing. 
 
De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. 
Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wordt vermeld. Dit kan zijn:  

- De volledige naam van de groepering;  
- De afkorting van de naam van de groepering;  
- Combinatie van beide.  

 

2.2 Doorwerking 
 
Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, dan wel Provinciale Staten 
hebben 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Met een machtiging van de landelijke of provinciale partij kunnen zij de daar 
geregistreerde naam gebruiken. Deze naam wordt dan qua vorm en schrijfwijze letterlijk overgenomen op het 
stembiljet, zoals deze nu bij de Kiesraad of de Provincie Noord-Holland geregistreerd staat. 
 
Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de 
landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er geen sprake meer van doorwerking van de landelijke 
aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van de nieuwe 
aanduiding. 
 
2.3 Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding 
  
Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen. De Kieswet noemt de 
afwijzingsgronden in artikel G 3 lid 4: 

- De aanduiding is strijdig met de openbare orde. 
- De aanduiding stemt geheel of in hoofdzaak overeen met een al geregistreerde aanduiding (bij de 

Kiesraad, provincie of gemeente) én daardoor is verwarring te duchten. 
- De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers. 
- De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens. 
- De aanduiding stemt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een verboden en ontbonden 

rechtspersoon. 
- Hetzelfde verzoek is gedaan op dezelfde dag. 

 
Is een verzoek door het Centraal Stembureau afgewezen dan kan een partij een nieuw, gewijzigd verzoek 
indienen. Dit verzoek moet dan wel uiterlijk 20 december 2021 voor 17:00 uur ingediend én volledig zijn. Ook 
dit gaat op afspraak met het Team Verkiezingen. 
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2.4 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie  
 
Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is niet 
toegestaan).  
 
Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:  

- Een verzoek tot registratie of wijziging (model G1-1);  
- Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd en 

waarin is opgenomen dat de groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid; 
- Een bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);  
- Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie 2.5 

‘waarborgsom registratie’;  
- Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik geregistreerde 

aanduidingen.  
 
Voor meer informatie zie Registreren naam partij op de website van de Kiesraad. 
 

 
2.5 Waarborgsom registratie 
  
Voor registratie van een nieuwe aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden 
betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer 

NL13BNGH0285009982 ten name van gemeente Zaanstad, onder vermelding van: “Waarborgsom registratie 

+ naam partij”. 
  
Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling (model G1-3). Dit is één van de stukken 
die u dient te overleggen voor de registratie. U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering bij de 
eerstvolgende verkiezingen een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt teruggestort op het 
rekeningnummer van waaruit het is betaald. 

  
  

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen/registreren-naam-partij
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3. Dag van de kandidaatstelling 
 
Op de dag van de kandidaatstelling leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijst (met bijlagen) in bij 
het Centraal Stembureau van de gemeente Zaanstad. 
 

3.1 Kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022 
 
Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Tussen 
9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke groeperingen hun kandidatenlijsten persoonlijk in op het stadhuis van 
de gemeente Zaanstad. Maak hiervoor een afspraak met Team Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken. Dit 
kan via verkiezingen@zaanstad.nl of telefonisch via 14 075, u kunt vragen naar mevrouw Yilmaz, mevrouw 
Sarkisjan of mevrouw Riteco. 
 
Op grond van artikel H 3 Kieswet moet de kandidatenlijst (met bijlagen) op het stadhuis worden ingeleverd: dit 
kan niet digitaal of per post! De inlevering vindt persoonlijk plaats door een bevoegde kiezer (dus 
kiesgerechtigd én woonachtig in de gemeente Zaanstad). Verder moet degene die de documenten inlevert zich 
identificeren met een geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document zoals bedoeld 
in art. 1 Wet op Identificatieplicht).  
 
Zorg dat u op deze dag niet te laat komt! Want dan zou uw partij helaas niet aan de verkiezingen mee kunnen 
doen. De kandidatenlijsten en bijbehorende documenten dienen vóór 17:00 uur te zijn ingeleverd! 
 

3.2 De benodigde documenten 

 
Op de dag van kandidaatstelling dienen de volgende documenten te worden ingeleverd: 
 

- officieel model kandidatenlijst (model H1); + een digitale kandidatenlijst vanuit OSV2020 op een USB-
stick. 

 
- machtiging tot het plaatsen van de naam/aanduiding boven de kandidatenlijst (model H 3-1); 

 
- instemmingverklaringen van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met 

zijn/haar kandidaatstelling (model H9); 
 

- partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen 
zetel hebben behaald, moeten tenminste dertig verklaringen overleggen van kiezers die verklaren dat 
zij de lijst ondersteunen (model H4);  

 
- een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225, -. Dit geldt niet voor partijen die al in de 

gemeenteraad zitting hebben; 
 

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat die momenteel geen zitting heeft in 
de gemeenteraad. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs 
of geldige identiteitskaart. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat 
het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs 
gekopieerd worden; 

 
- eventueel bij een lijstencombinatie een schriftelijke gemeenschappelijke verklaring van de op de 

lijsten vermelde gemachtigden; 
 

- van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente wonen, moet een verklaring worden overgelegd 
waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de betreffende gemeente te 
vestigen. 

mailto:verkiezingen@zaanstad.nl
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3.3 (Voorinlevering) kandidaatstelling 

  
Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, organiseren 
wij op maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022 een vrijblijvende mogelijkheid om uw kandidatenlijst en alle 
bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Dit is alleen op afspraak, u kunt zich 
aanmelden via het e-mailadres verkiezingen@zaanstad.nl of telefonisch via 14 075.  
 
Tijdens deze voorinlevering kijken we samen met u naar de kandidatenlijst en de gevraagde bijlagen. U krijgt 
alle stukken mee terug, eventueel voorzien van verbetersuggesties.  
 
U bewaart vervolgens zelf de documentatie – en vult deze zo nodig aan – om formeel op 31 januari 2022 
tussen 09:00 en 17:00 uur de kandidatenlijst met bijlagen persoonlijk in te laten leveren door een kiezer. U 
kunt na de proefinlevering dus niet alvast het dossier bij de gemeente achterlaten. 
 
Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te maken, om te voorkomen dat u in de officiële procedure, op 
de dag van de kandidaatstelling, voor vervelende situaties komt te staan.  
 

3.4 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)  
 
Medio december 2021 kunt u OSV gratis downloaden vanaf de website van de Kiesraad. Deze software 
ondersteunt de partijen bij het opstellen van de kandidatenlijsten en het aanmaken van de verschillende 
bijbehorende modellen. Het gaat hier slechts om ondersteunende software: het papieren proces is en blijft 
leidend bij de besluitvorming van het Centraal Stembureau.   
 
U dient op 31 januari bij het inleveren van de kandidatenlijst een digitale versie vanuit OSV2020 op een USB-
stick bij te voegen. 
 
Inmiddels hebben wij informatie rondom het OSV2020) ontvangen.  
De instructies voor het programma beginnen op 6 december 2021. Er zijn meerdere momenten waarop u zich 
kan inschrijven. De laatste training is op 11 januari 2022.  
 
De registratiewebsite voor het aanmelden van het volgen van een live video instructie via het programma MS 
Teams van één of meer van de OSV2020 programma’s is op dit moment actief.  
Op www.aanmelder.nl\129504 kan iedere politieke partij binnen de gemeente die een instructie wil volgen 
zich hiervoor aanmelden.  
 
De registratie website opent zich met een scherm waarin gekozen kan worden voor één van de drie OSV2020 
programma's. OSV2020 PP is bedoeld voor de politieke partijen. OSV2020 KS en OSV2020 U zijn voor de 
medewerkers van de gemeente.  
Het registratieformulier vraagt naast email-adres en naam, ook naar de gemeente van de zich registrerende 
persoon en welke datum en tijd zijn of haar voorkeur heeft voor het volgen van een video-instructie 
 
De zich registrerende persoon heeft de keuze uit max. 5 opties voor datum en tijd. Een 3-tal dagen voor 
aanvang van een instructie verstuurt Election BV een uitnodiging naar de mensen die zich geregistreerd 
hebben. Mocht dit aantal groter zijn dan 75, dan wordt er een keuze gemaakt op basis van de door de 
aanmelder aangegeven opties in zijn of haar registratie. De niet gekozen aanmeldingen worden in dat geval 
doorgeschoven naar één van de andere opgegeven opties. 
 
De formulieren voor de kandidaatstelling zijn vanaf 10 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 kosteloos 
verkrijgbaar bij het Team Verkiezingen. Wilt u formulieren ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar 
verkiezingen@zaanstad.nl of ons telefonisch benaderen via 14 075. 

  

mailto:verkiezingen@zaanstad.nl
mailto:verkiezingen@zaanstad.nl
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3.5 Kandidatenlijst  
 
Op de kandidatenlijst moet worden vermeld: 

- de persoonsgegevens van degene die de lijst inlevert; 
- de naam van de politieke groepering zoals deze is geregistreerd of zoals deze gebruikt gaat worden. 

Dit laatste kan het geval zijn bij samenvoeging van meerdere aanduidingen; 
- de namen van de kandidaten in de volgorde zoals zij door de politieke groepering zijn vastgesteld. Op 

de lijst mogen de namen van maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.  
 
Naamstelling kandidatenlijsten 
 
Voor de naamstelling op kandidatenlijsten gelden de volgende voorschriften:  

- de kandidaat wordt achtereenvolgens vermeld met achternaam, alle voorletters, geboortedatum en 
gemeente of woonplaats, zoals deze blijken uit de Basisregistratie Personen (BRP) Achter de 
voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Overige voornamen 
van de kandidaat worden niet voluit vermeld; 

- achter elke voorletter volgt een punt (‘.’); 
- voorvoegsels bij de achternaam worden voor de achternaam vermeld en met kleine letters 

geschreven; 
- nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke wijze afgekort, mogen aan de naam 

worden toegevoegd. Onder deze nadere aanduidingen worden uitsluitend de aanduidingen sr. en jr. 
en afkortingen van patroniemen verstaan; 

- achter de voorletters of, indien vermeld, achter de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht de 
toevoeging (m) of (v) worden geplaatst; 

 
Titels 
 
Adellijke titels (Ridder, Baron/Barones, Graaf/Gravin, Markies/Markiezin, Hertog/Hertogin en Prins/Prinses) en 
predicaten (Jonkheer/Jonkvrouw) kunnen als onderdeel van de achternaam worden beschouwd en mogen op 
de kandidatenlijst worden vermeld. De kandidaat is echter niet verplicht om hier zijn adellijke titel te 
vermelden.   
 
De adellijke titels en predicaten worden voor de achternaam vermeld. Adellijke titels worden voluit geschreven 
en predicaten worden afgekort (Jhr., Jkvr. of Jkv.). 
 
Het is niet toegestaan om wetenschappelijke titels op de kandidatenlijst te vermelden. 
 
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.  
 

Bij gebruik van de naam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote of (ex)geregistreerde partner dient de 
betrokken kandidaat bevoegd te zijn om deze naam te voeren. Deze bevoegdheid kan bijvoorbeeld door de 
rechter worden ontnomen in geval van echtscheiding. 
 
Woorden als 'echtgenoot van' of 'weduwe van' en 'geboren' of afkortingen daarvan zijn niet toegestaan.  
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Voorbeelden vermeldingen naamstelling kandidatenlijst 
 
Hieronder staan enkele voorbeelden van vermeldingen op een kandidatenlijst. 
 
Voorbeeld van standaardvermelding: 
 

- de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Stadhuisplein 1, 1500 AA, Zaanstad 
- de Groot sr., A.B.C., (Ton), (m), 01-01-1960, Stadhuisplein 1, 1500 AA, Zaanstad 

 
Voorbeeld van vermelding met adellijke titel: 
 

- Baron de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Stadhuisplein 1, 1500 AA Zaanstad 
 
Voorbeeld van verschillende mogelijkheden van vermelding in geval van (voormalig) huwelijk of (voormalig) 
geregistreerd partnerschap: 
 

- de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Stadhuisplein 1, 1500 AA, Zaanstad 
- Visser, A.B.C., 01-01-1960, Stadhuisplein  1, 1500 AA, Zaanstad 
- de Groot-Visser, A.B.C., 01-01-1960, Stadhuisplein  1, 1500 AA, Zaanstad 
- Visser-de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Stadhuisplein  1, 1500 AA, Zaanstad 
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3.6 Verklaring van instemming  
 
Bij de kandidatenlijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden 
overgelegd dat hij/zij instemt met zijn/haar kandidaatstelling op deze lijst (model H-9). Ook op deze verklaring 
staan de kandidaten vermeld in de volgorde van vaststelling door de politieke groepering.  

 
3.7 Ondersteuningsverklaringen  
 
Partijen die deel willen nemen aan een verkiezing moeten in een aantal situaties 
ondersteuningsverklaringen overleggen.  
 
Dit is het geval als ze:  
 

- voor het eerst deelnemen aan een verkiezing;  
- bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald;  
- deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).   

 
Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deze partij ondersteunen. Ook 
personen die op de kandidatenlijst vermeld staan, mogen zo'n verklaring tekenen onder die voorwaarde dat zij 
in Zaanstad als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per 
persoon te tekenen.  
 
Per kandidatenlijst moeten 30 verklaringen van kiezers, woonachtig in de gemeente Zaanstad, worden 
overgelegd waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen (model H 4). Wij adviseren om voor de zekerheid meer 
dan 30 verklaringen in te leveren. Kiezers die een ondersteuningsverklaring wensen af te leggen, dienen deze 
verklaring in de periode van 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 te ondertekenen bij de balies van de 
afdeling Burgerzaken. Dit mag op afspraak, maar dit hoeft niet. De ondersteuningsverklaringen kunnen tijdens 
de openingstijden van de afdeling Burgerzaken getekend worden.  
 
Geen ondersteuningsverklaringen hoeven te worden overgelegd bij een kandidatenlijst, als: 
 

- aan de partij bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing één of meer zetels zijn toegekend; 
- aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden 

verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan 
tenminste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend; 

- twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de 
verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder 
van de afzonderlijke groeperingen één of meer zetels zijn toegekend. 

 
De formulieren (model H4) voor de ondersteuningsverklaringen maakt u aan in OSV.  
Voorwaarde:  

- De kiezer is als inwoner geregistreerd in de gemeente Zaanstad.  
- Op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde opgenomen als 

op de kandidatenlijst.  
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3.8 Waarborgsom kandidaatstelling 
  
Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel 
hebben gehaald moeten een waarborgsom van € 225,- betalen. Deze moet uiterlijk op  
30 januari 2022 zijn ontvangen. De waarborgsom maakt u over op rekeningnummer 

NL13BNGH0285009982 t.n.v. gemeente Zaanstad, onder vermelding van: ‘waarborgsom kandidaatstelling 

+ naam van de partij’.  
 
Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling (model H12). Dit is één van de stukken 
die u dient te overleggen voor de kandidaatstelling.  
 
De waarborgsom wordt niet teruggestort als het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en aan de 
desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook krijgen groeperingen de waarborgsom niet terug als 
zij geen geldige kandidatenlijst inleveren. 
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4. Het verdere verloop van de kandidaatstelling 
 
Op 1 februari 2022, de dag na de dag van kandidaatstelling, onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur 
in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de 
geplaatste groeperingnaam (‘aanduiding’). Zie Kieswet art. I 1 en art. I 2. Als er bij het onderzoek naar de 
ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken - dan stelt het centraal 
stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen 3 dagen de 
verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het centraal stembureau.  
Direct na de zitting legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten ter inzage. Zie Kieswet art. I 3. De 
ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage tot de dag nadat onherroepelijk 
is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten.  

 
4.1 Herstel verzuimen kandidaatstelling 2 en 3 februari 2022 
 
Mochten de door u ingeleverde documenten niet in orde zijn dan kunt u deze verzuimen herstellen op 
woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur op het stadhuis van de gemeente Zaanstad. 

 
 

4.2 Openbare zitting centraal stembureau: 4 februari 2022 om 10.00 uur  
 
Op 4 februari 2022 om 10.00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting haar beslissing 
bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten.  
Zie Kieswet art. I 4. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de zitting voor het 
vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal stembureau een proces-
verbaal op en legt dit ter inzage. 
 

4.3 Nummering kandidatenlijsten en geldigheid lijstencombinaties 
 
De lijstnummering is geregeld in de Kieswet. Daarin is geregeld dat zittende partijen een lijstnummer krijgen 
toegekend op basis van het aantal behaalde stemmen bij de vorige gemeenteraadverkiezingen  
De partij die de meeste raadszetels heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoorts. Daarna wordt voor 
groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer. 
 
Als twee politieke groeperingen samen aan de verkiezingen deelnemen onder samenvoeging van hun 
lijstaanduidingen, dan worden de zetels van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het 
lijstnummer. Het gaat daarbij dus niet om de zetels van de individuele kandidaten (Kieswet artikel I-14 lid 2). 
Gaan twee partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan hebben zij geen voorrangsrecht bij de 
lijstnummering. 
 

4.4 Beroepsmogelijkheden 
 
Tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de lijsten is beroep mogelijk bij de 
van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door iedere stemgerechtigde. Het beroepschrift dient 
uiterlijk op 8 februari 2022 te worden ingediend. 
Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het centraal stembureau over de nummering van de 
kandidatenlijsten of over de geldigheid van de lijstencombinaties. 
 
 

 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2021-07-01/#AfdelingII_HoofdstukI_Paragraaf1_ArtikelI1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2021-07-01/#AfdelingII_HoofdstukI_Paragraaf1_ArtikelI2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2021-07-01/#AfdelingII_HoofdstukI_Paragraaf1_ArtikelI3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2021-07-01/#AfdelingII_HoofdstukI_Paragraaf1_ArtikelI4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2021-07-01/#AfdelingII_HoofdstukI_Paragraaf3_ArtikelI14
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5. Overig 
 
5.1 Trotters 
 
Binnen de gemeente Zaanstad wordt er voor de verkiezingen gebruik gemaakt van de verkiezingsborden van 
Imagebuilding.  De borden worden op 24 locaties in Zaanstad geplaatst. De verkiezingsposter zal rond 22 
januari aangeleverd moeten worden bij Imagebuilding. Zij zullen u de benodigde informatie toesturen.  
 
U kunt niet zelf uw posters plakken. Mocht u, naast de Trotters, op een andere manier posters willen 
verspreiden, dan kunt u op de website van Zaanstad kijken naar de mogelijkheden.  
 

Zaanstad.nl - Toestemming borden plaatsen langs de openbare weg - Toestemming borden plaatsen langs de 

openbare weg  

 
De gemeente maakt gebruik van andere partijen om in de openbare ruimte reclame te maken. Wij verwijzen 
naar deze bedrijven. Zelfstandig plakken is niet toegestaan. 

 
 

5.2 Politiek drukwerk 
 
Politieke partijen mogen hun drukwerk in brievenbussen verspreiden, ook als er een nee/nee sticker is óf na 1 
januari 2022 geen sticker.  
Politiek drukwerk valt in dit geval niet onder huis-aan-huis bladen of ongeadresseerd drukwerk. 
 

 
6. Contact 
 
Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de Kiesraad: www.kiesraad.nl 
 
U kunt ook contact opnemen met het Team Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken. Dit kan via 
verkiezingen@zaanstad.nl of telefonisch via 14 075. U kunt dan vragen naar mevrouw Sarkisjan, mevrouw 
Yilmaz of mevrouw Riteco.  
 
 
 

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=1432
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=1432
http://www.kiesraad.nl/
mailto:verkiezingen@zaanstad.nl

