Model G 3-1
Verzoek tot registratie van een aanduiding
Met dit formulier verzoekt u uw aanduiding (de naam van uw partij) voor een verkiezing te
registreren bij het centraal stembureau. Met dit registratieverzoek dient u mee te sturen:
- notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd;
- bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
- betalingsbewijs van de waarborgsom.
_______________________________________________________________________________

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
de gemeenteraad van

:________________________

________________________________________________________________________________

2. Algemene gegevens
De politieke groepering
:________________________
Gevestigd in
:________________________
Adres
:________________________
Telefoonnummer
: ________________________
E-mailadres (niet verplicht)
: ________________________
______________________________________________________________________

3. Aanduiding van de politieke groepering
Verzoekt ten behoeve van bovenstaande verkiezing, de volgende aanduiding in te schrijven in het
register (max. 35 tekens)
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Aanwijzing gemachtigde
Hier wijst u de persoon aan die namens de politieke groepering de voorgeschreven handelingen in het
kader van de Kieswet mag verrichten.
Naam
:________________________
Adres
:________________________
Postcode
:________________________
Plaats
:________________________
Telefoon
:________________________
E-mail
:________________________
_______________________________________________________________________________

5. Aanwijzing plaatsvervangend gemachtigde
Naam
Adres
Postcode

:________________________
:________________________
:________________________

Plaats
Telefoon
E-mail

:________________________
:________________________
:________________________

_______________________________________________________________________________

6. Ondertekening bevoegde bestuurders
Plaats

:________________________

Datum

:________________________

Naam

Functie

Handtekening

1. _____________________

___________________ ________________________

2. _____________________

___________________ ________________________

3. _____________________

___________________ ________________________

4. _____________________

___________________ ________________________

Toelichting
Registratieverzoek aanduiding verkiezing Gemeenteraad
Een politieke groepering (partij) die onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) verzoekt ten behoeve
van de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad kan deze laten registreren.
De aanduiding komt dan boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Een
registratieverzoek dient u in bij de het centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad
van Hoeksche Waard.
Termijn indiening
Uw registratieverzoek dient uiterlijk 42 dagen voor de kandidaatstelling te zijn ontvangen (uiterlijk
27 augustus 2018). Dit geldt ook voor de waarborgsom van € 112,50.

Niet-verplicht
U bent niet verplicht om een aanduiding te laten registreren. Doet u het niet, dan neemt uw
groepering met een ‘blanco lijst’ deel aan de verkiezingen: er komt geen naam boven de
kandidatenlijsten en op het stembiljet te staan maar alleen een nummer.
In te dienen documenten
Bij uw verzoek dient u de volgende stukken te voegen:
• Verzoek tot registratie (model G3-1)
• Notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd en
waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid;
• Bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan half jaar);
• Betalingsbewijs van de waarborgsom;
• Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik van
geregistreerde aanduidingen (dit kan worden vermeld in het registratieverzoek)
Waarborgsom
De waarborgsom voor registratie bedraagt 112,50 euro. Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs.
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.
Informatie over het rekeningnummer vindt u in de brochure politieke partijen. U vindt deze op
www.binnenmaas.nl

Schrijfwijze aanduidingen
 De aanduiding bestaat uit maximaal 35 tekens. Dit zijn: letters, eventueel aangevuld met
cijfers of andere tekens, mits functioneel in relatie tot de rest van de aanduiding. Leestekens
en spaties worden niet meegerekend.
• Maak in uw schrijfwijze een duidelijk onderscheid tussen hoofd en kleine letters. Dit
onderscheid wordt overgenomen in de aanduiding.
• Het heeft geen zin om een bijzonder lettertype te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het gebruik
van cursieve, vetgedrukte of onderstreepte tekens. Deze lay-out wordt niet in de aanduiding
overgenomen.
• Logo’s, beeldmerken, plaatjes of emoticons worden niet geregistreerd.

Beoordeling aanduiding
Het centraal stembureau toetst uw aanduiding. In de volgende gevallen kan afwijzend worden
beslist:
• De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
• De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds
geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding
waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen.
• De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een
aanduiding die ten behoeve van de gemeenteraad is geregistreerd.
• De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
• De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens
Vermelding contactgegevens op website
Contactgegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mailadres die u invult op het
registratieformulier, worden vermeld in het register op de website van de gemeente.
Ondertekening bevoegde bestuurders
Namen en functies van de bevoegde bestuurders moeten overeenkomen met de gegevens in de
statuten en het bewijs van inschrijving van de Kamer voor Koophandel (Handelsregister).
Beslissing door centraal stembureau
Het is belangrijk dat u uw verzoek op tijd en compleet, met alle vereiste stukken, indient. Ook de
waarborgsom dient u op tijd te betalen. Is dit niet het geval, dan kan het centraal stembureau uw
verzoek buiten behandeling laten.
U krijgt een ontvangstbevestiging van uw registratieverzoek. Hierin staat vermeld binnen welke
termijn een beslissing wordt genomen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging

Nog vragen?
Neem dan contact op met de werkgroep Verkiezingen:
of via de mail

