GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Informatie voor
politieke partijen

Inleiding
In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die mee
willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Leeuwarden
op 16 maart 2022. U vindt hier onder andere informatie over het registreren
van lokale politieke partijen, de kandidaatstelling en de uitslag van de
stemming. Ook is er een kalender opgenomen met belangrijke datums.
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1. Registratie aanduiding
politieke groeperingen
Wilt u als Politieke Partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met
een bepaalde aanduiding (naam)? Dan kan het zijn dat u deze naam moet
registreren bij de gemeente Leeuwarden. Doe dit uiterlijk op maandag 20
december 2021 (Kieswet artikel G3).

1.1

Registratie nodig?

Registratie werkt door van “hoog” naar “laag”. Een politieke groepering die al is
geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal of Provinciale Staten hoeft voor de Gemeenteraadsverkiezingen niet
opnieuw om registratie te verzoeken.
Zolang voor elke verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingediend,
waarop de geregistreerde aanduiding is geplaatst, blijft de registratie voor de
daarop volgende verkiezing van kracht.
Wilt u als lokale afdeling van een bestaande groepering aan de naam iets
toevoegen? Dan moet u deze naam apart registreren.
Bijvoorbeeld:
• Voor Tweede Kamer: Nederlandse Partij
• Voor gemeenteraad: Nederlandse Partij (geen nieuwe registratie nodig)
• Voor gemeenteraad: Nederlandse Partij Leeuwarden
(nieuwe registratie nodig)
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1.2

Voorwaarden van registratie

Een verzoek tot registratie van de aanduiding moet uiterlijk maandag 20
december 2021 bij het centraal stembureau van de gemeente Leeuwarden zijn
ingediend.
Het verzoek wordt afgewezen wanneer:
• de aanduiding strijdig is met de openbare orde
• de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds
geregistreerde aanduiding, waardoor verwarring kan ontstaan
(met reeds geregistreerde wordt bedoeld geregistreerd voor de verkiezing
van de Tweede Kamer, Provinciale Staten of Gemeenteraad)
• de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezer
• de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat
• de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een
vereniging die door de rechter is verboden
• op dezelfde dag een andere groepering een verzoek om registratie heeft
ingediend met dezelfde of een sterk gelijkluidende aanduiding.
Meer informatie
Zie de website van de kiesraad:
http://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen

1.3

Waarborgsom registratie

Voor een verzoek tot registratie moet een waarborgsom worden betaald
van € 112,50. De waarborgsom krijgt u terug wanneer een geldige
kandidatenlijst wordt ingeleverd. Een bewijs van betaling van de waarborgsom
ontvangt u nadat u € 112,50 heeft overgemaakt op bankrekeningnummer
NL87BNGH0285004867, t.n.v. Gemeente Leeuwarden o.v.v. waarborgsom GR
2022, naam politieke partij en het adres waarnaar het betaalbewijs gezonden
moet worden.
Belangrijk: de waarborgsom moet op 20 december 2021 op genoemde
rekening zijn bijgeschreven.
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2. Kandidaatstelling
De dag van kandidaatstelling is vastgesteld op maandag 31 januari 2022.
Op deze dag moeten alle politieke groeperingen, die willen deelnemen
de wettelijk vereiste stukken inleveren bij het centraal stembureau van
Leeuwarden.
Meld uw partij aan
Bent u van plan om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen?
Meld uw partij dan direct aan bij Bureau Verkiezingen. Dit kan per mail aan
verkiezingen@leeuwarden.nl. Vermeld: naam partij, naam contactpersoon,
telefoonnummer en e-mailadres.

2.1

In te leveren stukken op de dag van kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling moet u op 31 januari 2022 inleveren:
• Kandidatenlijst (model H1)
• Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9)
• Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de
gemeenteraad zitten. Advies: van alle kandidaten een kopie van een geldig
legitimatiebewijs inleveren
• Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar (origineel ook meenemen).
Indien vereist:
• Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Leeuwarden wonen.
Hieruit blijkt dat zij bij benoeming in de gemeente Leeuwarden gaan wonen
• Aanwijzing gemachtigde (H9) voor kandidaten die niet in Nederland wonen
• H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert
blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert)
• H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid
tot samenvoeging blijkt. Dit formulier is nodig als u samen met een andere
partij één kandidatenlijst inlevert.
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Partijen die nog geen zetel hebben in de gemeenteraad moeten tevens
inleveren:
• Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling (model H12)
• Zo nodig: 30 ondersteuningsverklaringen (model H 4)
Advies: lever enkele extra ondersteuningsverklaringen in.

2.2

Aanmaken kandidatenlijst in OSV in januari

Voor het maken van de kandidatenlijst en de bijbehorende modelformulieren
wordt door de Kiesraad OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen)
beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen politieke partijen de benodigde stukken
voor de dag van de kandidaatstelling maken. De software is in de loop van
december gratis te verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u
op: www.kiesraad.nl
Uitleg over de software
U heeft de mogelijkheid om een uitleg over OSV te volgen in de periode van
6 december 2021 tot en met 11 januari 2022. Hiervoor kunt u zich opgeven via
www.aanmelder.nl/129504

2.3
•
•
•

•
•
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Wie mogen op de kandidatenlijst

Inwoners van de gemeente Leeuwarden met de Nederlandse nationaliteit
Inwoners die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken als zij EUonderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen
Kandidaten die niet in Leeuwarden wonen, mogen op de lijst geplaatst
worden. Zij moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in
Leeuwarden gaan wonen zodra zij benoemd worden in de Raad. Kandidaten
die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een
gemachtigde in Nederland aanwijzen
Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij tijdens de
zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad 18 jaar worden
De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere
kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden
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2.4

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in. (Naam,
voorletters, geboortedatum en woongemeente of woonplaats). Neem de
gegevens over uit het identiteitsbewijs. U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter
de naam wilt plaatsen en dat u wel of geen voornamen, roepnamen of
naamgebruik vermeldt. Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in
artikel H2 van het Kiesbesluit.

2.5

Instemmingsverklaring kandidaten

Bij de kandidatenlijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een
schriftelijke verklaring worden overlegd dat de kandidaat instemt met de
kandidaatstelling op deze lijst. Een overgelegde verklaring van instemming kan
niet worden ingetrokken. Ook wordt door iedere kandidaat, die geen zitting
heeft in de huidige gemeenteraad, een kopie van een geldig legitimatiebewijs
overgelegd. Wij adviseren om van iedere kandidaat een kopie van een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen.

2.6

Waarborgsom kandidaatstelling

Politieke groeperingen die nu geen zetel hebben in de Gemeenteraad van
Leeuwarden moeten een waarborgsom van € 225,- betalen.
Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,heeft overgemaakt op bankrekeningnummer NL87BNGH0285004867,
t.n.v. Gemeente Leeuwarden. Vermeld bij de betaling: waarborgsom
kandidaatstelling GR 2022, naam politieke partij en het adres waarnaar het
betaalbewijs gezonden moet worden. De waarborgsom moet uiterlijk 17
januari 2022 zijn bijgeschreven op het bovengenoemde rekeningnummer.
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2.7

Samenvoeging van aanduidingen

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke
kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen
samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op
het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden
samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters
of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een
H3-2-formulier.

2.8

Ondersteuningsverklaringen in januari 2022

Een politieke groepering die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen
geen zetel heeft behaald of voor het eerst meedoet, moet 30
ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst inleveren. Kiezers uit
de gemeente Leeuwarden kunnen deze ondersteuningsverklaringen vanaf
maandag 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 afleggen aan de balie in
het gemeentehuis.
De werkwijze is als volgt:
• als eerste zorgt u ervoor dat de kandidatenlijst definitief is. De kandidaten
op de ondersteuningsverklaringen moeten in dezelfde volgorde worden
vermeld als op de kandidatenlijst
• u maakt de ondersteuningsverklaringen (H4-formulieren) in OSV en print
deze uit
• u geeft een ondersteuningsverklaring aan een ondersteuner
• de ondersteuner gaat met de verklaring en een geldig identiteitsbewijs naar
het gemeentehuis, afdeling Burgerzaken
• de ondersteuner ondertekent de verklaring aan de balie in het bijzijn van
de medewerker Burgerzaken. Na controle ontvangt de ondersteuner de
gestempelde verklaring terug
• de ondersteuner levert de gestempelde verklaring bij u in.
• de verklaringen worden op de dag van kandidaatstelling door de inleveraar
ingeleverd bij de gemeente.
Tip: als u de ondersteuningsverklaringen in één keer wilt regelen dan kunt u
met de hele groep ondersteuners tegelijk naar het gemeentehuis komen. U
kunt dan gelijk de ondersteuningsverklaringen in ontvangst nemen. Wij vragen
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u hiervoor een afspraak te maken met bureau Verkiezingen. Er wordt dan een
balie voor u gereserveerd.

2.9

Controle kandidatenlijsten in januari 2022

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u in de week van 20
januari 2022 een afspraak maken bij Bureau Verkiezingen om alle benodigde
documenten voor de kandidaatstelling te laten controleren. U hoort dan of
alle stukken compleet zijn of wat u eventueel nog moet aanvullen. U krijgt alle
stukken van ons terug. Op de dag van kandidaatstelling levert u alle stukken bij
ons in.

2.10 Kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022
Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet
hoofdstuk H). De kandidatenlijst met de bijlagen moet dan tussen 9.00 en
17.00 uur worden ingeleverd door de gemachtigde/inleveraar. Zie hiervoor
model H3-1. Om lange wachttijden te voorkomen vragen wij u van te voren een
afspraak te maken.
U levert alles in bij het Centraal stembureau, bureau Verkiezingen,
Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden.
Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau een
besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten.
Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft
ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele
geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). Het e-mailadres moet
hiervoor bekend zijn bij bureau Verkiezingen.
Bij het onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of
een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen
politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het
selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring
Omtrent het Gedrag’.
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De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter
inzage gelegd.

2.11 Herstel verzuimen kandidaatstelling op woensdag 2
en donderdag 3 februari
Als de door u ingeleverde documenten niet compleet zijn dan kunt u de
verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari van 9.00 tot
17.00 uur in het gemeentehuis bij bureau Verkiezingen.

2.12 Centraal stembureau beslist over geldigheid en
nummering lijsten op 4 februari
Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau in een
openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. De zitting is het
Stadhuis, Hofplein 38, Leeuwarden.
In deze zitting worden ook de lijstnummers vastgesteld. Eerst worden
genummerd de lijsten van politieke groeperingen waaraan één of meer zetels
zijn toegekend bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal stemmen
dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde
van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen
heeft behaald krijgt nummer 1, enz. Daarna wordt voor groeperingen, die op dit
moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.
Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder
samenvoeging van hun lijstaanduidingen, dan worden de stemmen van beide
groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Gaan 2
partijen fuseren onder een nieuwe naam dan hebben zij geen voorrangsrecht
bij de lijstnummering.
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3. Wie zijn kiezers bij de
gemeenteraadsverkiezingen?
Elke EU-onderdaan van 18 jaar en ouder die op de dag van de kandidaatstelling
als inwoner staat ingeschreven in de gemeente Leeuwarden.
Ook niet-EU-onderdanen van 18 jaar en ouder die in de gemeente Leeuwarden
als inwoners staan ingeschreven en die tenminste 5 jaar onafgebroken legaal in
Nederland verblijven.
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4. Verkiezingsdagen
4.1

Early voting (stemmen voor de verkiezingsdag)

Op maandag en dinsdag 14 en 15 maart 2022 worden verspreid over de
gemeente 14 stembureaus geopend. Kiezers die niet op 16 maart 2022 kunnen
stemmen kunnen op deze dagen hun stem uitbrengen.

4.2

Verkiezingsdag

Op de verkiezingsdag worden ongeveer 80 stembureaus geopend. In de
stembureaus mag geen campagne gevoerd worden. De stembureauleden
mogen in de stembureaus geen blijk geven van hun politieke gezindheid.

4.3

Uitslagenavond

Tijdens de verkiezingsavond zullen de voorlopige uitslagen op partijniveau
worden gepresenteerd. De voorlopige uitslag op kandidaatsniveau wordt in de
loop van de nacht verwacht. Waar, wanneer en hoe de presentatie plaatsvindt
wordt later bekend gemaakt via de website www.leeuwarden.nl.
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5. Definitieve uitslag maandag
21 maart 2022
De definitieve uitslag wordt vastgesteld en bekendgemaakt door het centraal
stembureau in een openbare zitting. De zitting is op maandag 21 maart 2022
om 10.00 uur in het Stadhuis.
Uitleg over de zetelverdeling vindt u op de website van de kiesraad
www.kiesraad.nl
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6. Benoeming raadsleden
De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het
centraal stembureau. Deze brief wordt in het stadhuis aan de gekozenen
uitgereikt. De gekozen raadsleden ontvangen hiervoor een uitnodiging van de
griffie.
Bij de benoemingsbrief ontvangen de gekozen raadsleden de geloofsbrieven
bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een
verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven kunnen direct na
het uitreiken worden ingevuld en ingeleverd.
Over deze procedure wordt door de griffie later meer bekend gemaakt aan de
betreffende partijen en kandidaten.
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7. Kalender
Wat

Wanneer

Informatie over de Ondersteunende
Software Verkiezingen

Medio december 2021 (zodra de
software beschikbaar wordt gesteld door
de Kiesraad)

Waarborgsom registratie aanduiding

Moet uiterlijk op 20 december 2021
zijn bijgeschreven op rekening van de
gemeente.

Laatste dag indienen registratieverzoek
aanduiding

20 december 2021

Voorcontrole Kandidaatstelling

17 – 26 januari 2022 op afspraak

Waarborgsom Kandidaatstelling

Moet uiterlijk op 17 januari zijn
bijgeschreven op rekening van de
gemeente

Afleggen ondersteuningsverklaringen

Vanaf 3 januari 2022 tot en met 31
januari 2022 tijdens openingsuren
gemeentehuis

Kandidaatstelling

31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00
uur op afspraak

Niet openbare zitting centraal
stembureau tot het onderzoeken van
de geldigheid van de ingeleverde

1 februari 2022 om 16:00 uur

kandidatenlijsten.
Mogelijkheid tot herstel verzuimen

Woensdag 2 februari 2022 en
donderdag 3 februari 2022 09:00-17:00

Definitieve vaststelling kandidatenlijsten
en lijstnummering in een openbare
zitting van het centraal stembureau

4 februari 2022, 10.00 uur

Beroep instellen bij RvS uiterlijk op

8 februari 2022

Uitspraak RvS op eventuele beroepen

14 februari 2022

Dag van de stemming

16 maart 2022

Vaststelling definitieve uitslag in een
openbare zitting van het centraal
stembureau

21 maart 2021, 10.00 uur
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8. Vragen & Contactgegevens
Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen, dan kunt u contact
opnemen met het Bureau Verkiezingen van de gemeente Leeuwarden of met
de Kiesraad. Voor technische vragen over OSV kunt u contact opnemen met de
OSV helpdesk.
Bureau verkiezingen
Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden
E-mail: verkiezingen@leeuwarden.nl
Telefoonnummer 14 058
www.leeuwarden.nl

Kiesraad
E-mail: informatiepunt@kiesraad.nl
Telefoonnummer: 070-4267329
www.kiesraad.nl

OSV
Algemene vragen via bureau Verkiezingen
Technische vragen:
Election B.V.
Helpdesk: 0318-765000 (bereikbaar na uitlevering van de software)

Stadhuis (zittingen centraal- en hoofdstembureau)
Hofplein 38, Leeuwarden

Deze brochure is met zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wetgeving is leidend.
Wetgeving zoals de Kieswet, het Kiesbesluit en de Tijdelijke wet
verkiezingen covid-19 kunt u vinden op: www.wetten.overheid.nl
Eventuele wijzigingen/correcties in de brochure vermelden wij op onze
website www.leeuwarden.nl

18

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 | Informatie voor politieke partijen

November 2021

