
 ______________________________________________________________________________ 

Model H 1 

Kandidatenlijst 

Met dit formulier stelt u, als inleveraar van de kandidatenlijst, kandidaten verkiesbaar voor een verkiezing. 

_______________________________________________________________________________ 

1. Verkiezing 

Het gaat om de verkiezing van: de gemeenteraad van Zaanstad op 16 maart 2022    

_________________________________________________________________________________ 

2. Kieskringen (alleen invullen bij de verkiezing van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, of de provinciale staten 

van een provincie met meer dan één kieskring) 

________________________________________________________________________________ 

3. Aanduiding van de politieke groepering 

Aanduiding boven de kandidatenlijst:  ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Kandidaten op de lijst 

 naam    voorletters geboortedatum woonplaats  

1                                                                          

2                                                                                   

3                                                                                  

4                                                                                   

5                                                                                   

6                                                                                   

7                                                                                   

8                                                                                   

9                                                                                   

10                                                                                   

11                                                                                   

12                                                                                   

13                                                                                   

14                                                                                   

15                                                                                   

16                                                                                   

17                                                                                   

18                                                                                   

19                                                                                   

20                                                                                   

21                                                                                   

22                                                                                   

23                                                                                   

24                                                                                   



 25                                                                                   

26                                                                                   

27                                                                                   

28                                                                                   

29                                                                                   

30                                                                                   

31                                                                                   

32                                                                                   

33                                                                                   

34                                                                                   

35                                                                                   

36                                                                                   

37                                                                                   

38                                                                                   

39                                                                                   

40                                                                                   

41                                                                                   

42                                                                                   

43                                                                                   

44                                                                                   

45                                                                                   

46                                                                                   

47                                                                                   

48                                                                                   

49                                                                                   

50                                                                                   

_______________________________________________________________ 

5. Vervanger(s) voor het herstel van verzuimen 

 
naam    voorletters  

                          

postadres    postcode  plaats 

                                                

 
naam    voorletters  

                          

postadres    postcode  plaats 

                                                

 
naam    voorletters  

                          

postadres    postcode  plaats 

                                                

 



 _________________________________________________________ 

6. In te leveren bij de kandidatenlijst 

Ik ben verplicht de volgende bijlage(n) in te leveren bij de kandidatenlijst (aanvinken wat van toepassing is): 

 

 Een verklaring van de gemachtigde(n) van de politieke groepering(en) waarmee aan mij toestemming wordt 

gegeven om de aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen, want ik heb een aanduiding boven de lijst 

geplaatst (model H 3-1 of H 3-2). 

 Verklaringen van kiezers dat zij de lijst ondersteunen, want de lijst komt niet in aanmerking voor de ontheffing 

van deze verplichting (model H 4). 

 Een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op de 

lijst (model H 9). 

 Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die géén zitting heeft in het orgaan waarvoor 

de verkiezing wordt gehouden. 

 Een betalingsbewijs van de waarborgsom, want de lijst komt niet in aanmerking voor de ontheffing van deze 

verplichting (model H 12). 

 Een verklaring van voorgenomen vestiging van iedere op de lijst voorkomende kandidaat die niet woonachtig 

is in het gebied waarop de verkiezing betrekking heeft (alleen bij een verkiezing van provinciale staten, het 

algemeen bestuur van een waterschap, een gemeenteraad, de eilandsraden van de openbare lichamen 

Bonaire, Saba of Sint Eustatius en de kiescolleges van de openbare lichamen). 

 Een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij niet in een andere lidstaat kandidaat zal 

zijn voor het Europees Parlement (model Y 13). 

 Een verklaring van kandidaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat, dat zij in die lidstaat niet zijn 

uitgesloten van het recht om gekozen te worden voor de verkiezingen van het Europees Parlement (model Y 

35). 

_______________________________________________________________ 

7. Ondertekening door de inleveraar  

Naam en voorletters                          

Postadres, postcode en plaats                         

Datum                            

Handtekening                           

 


