Registratie van een partij of groepering: hoe werkt dit?
Politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn
en willen deelnemen aan de verkiezing met hun naam ('aanduiding') op de kieslijst, moeten
deze registreren bij het centraal stembureau. Deze geregistreerde aanduiding komt bovenaan
de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.
Nieuwe politieke partijen of groeperingen kunnen alleen meedoen als zij zich tijdig aanmelden
bij Delfland. Het laten registeren van een nieuwe partij of groepering moet uiterlijk maandag
24 december 2018 bij Delfland plaatsvinden. Hoe eerder uw partij zich laat registeren, hoe
gerichter Delfland u kan informeren over de vervolgstappen in het verkiezingsproces.
Registreren is niet nodig als de groepering:
• Al is geregistreerd bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezingen (zie:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/partijnamen-en-logos/register);
• Bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2015 een geregistreerde aanduiding had én
een kandidatenlijst heeft ingediend;
• Kiest voor een blanco lijst. Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren.
Partijen kunnen ook met een blanco lijst, dat wil zeggen: zonder naam ('aanduiding')
boven de lijst, deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. In dat geval staat alleen
een nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet en geen naam.
Stappen voor registratie
Waarborgsom
Vóór het indienen van een registratieverzoek dient een waarborgsom van €225,- aan het
waterschap te worden betaald. Dit bedrag wordt teruggestort wanneer een geldige
kandidatenlijst voor de verkiezingen is ingeleverd.
De gegevens voor het overmaken van de waarborgsom van €225,- zijn:
• Tenaamstelling: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, Delft
• IBAN: NL71 NWAB 0636 7516 51
• Onder vermelding van: «waarborgsom registratie» en de naam van de politieke
groepering
Na betaling kunt u via het emailadres verkiezingen@hhdelfland.nl of telefonisch aangeven (zie
onderaan voor contactgegevens) dat u het bedrag hebt voldaan. Zodra Delfland de betaling
heeft geverifieerd, wordt een betaalbewijs aan u toegezonden. Dit betalingsbewijs moet
worden ingediend bij het verzoek tot registratie.
Registratieverzoek
Een verzoek tot registratie moet schriftelijk worden ingediend bij het Centraal Stembureau
(adresgegevens zie onderaan). Bij een verzoek tot registratie moet u onderstaande
documenten overleggen (Kieswet artikel G2a-3):
• een verzoek tot registratie van een aanduiding.
• een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn
opgenomen;
• een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de
Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES (niet
ouder dan zes maanden);
• een bewijs van betaling van de waarborgsom (u kunt deze vooraf opvragen bij het
stembureau);
• een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde
en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij

niet door een andere is vervangen. Dit kan worden aangegeven op het modelformulier
'verzoek tot registratie'.
Voorwaarden/reden tot afwijzing (Kieswet G2a-4)
Het centraal stembureau beslist slechts afwijzend op het verzoek, indien:
a. de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
b. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds op de voet van dit
artikel of artikel G 1 Kieswet geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of
met een aanduiding waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel een registratieverzoek is
ontvangen, en daardoor verwarring te duchten is;
c. de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers;
d. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
e. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een rechtspersoon die bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden;
f. het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen als een ander
verzoek, strekkende tot inschrijving van een geheel of in hoofdzaak gelijkluidende aanduiding,
tenzij dat andere verzoek reeds wordt afgewezen op een van de gronden, genoemd in de
onderdelen a tot en met e.
Afspraak voorcontrole registratieverzoek
Voor het indienen van registratieverzoek kunt u een afspraak met ons maken, bij voorkeur
ruim vóór 24 december 2018. Wij nemen alle vereiste documenten met u door. Bij eventuele
hiaten stellen wij u in de gelegenheid deze aan te vullen en/of aan te passen. Aan de
voorcontrole kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer het volledig registratieverzoek
door ons is ontvangen, besluit het Centraal Stembureau over het verzoek (met een
beschikking). U ontvangt een afschrift van de beschikking.
Indienen beroepsschrift door politieke groepering
Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving (KW G2a, lid 5)
kan op grond van KW G5, lid 1b een beroepschrift tegen de beschikking worden ingediend bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, DEN HAAG.
Indien een beroepschrift bij de Raad van State wordt ingediend, zal zij het betreffende
Centraal Stembureau daarvan op de hoogte stellen.
Verzoek tot wijziging aanduiding
Een politieke groepering waarvan de aanduiding is ingeschreven in het register, kan
schriftelijk een verzoek tot wijziging van deze aanduiding indienen bij het centraal
stembureau. Een dergelijk verzoek wordt schriftelijk ingediend en ondertekend door alle leden
van het bevoegd bestuur. Alleen een gemachtigde van een groepering heeft de bevoegdheid
om de aanduiding boven een lijst te laten plaatsen en het verzoek kan alleen worden
ingediend door het bevoegd bestuur van de groepering. Dit kan een samenstelling van
bestuursleden zijn, en niet per definitie de gemachtigde. Wie dit voor elke groepering is, blijkt
uit de statuten van de groepering (‘vertegenwoordiging in rechte’) en het uittreksel van de
KvK.
Voorwaarden voor verzoeken tot wijziging zijn:
a) Maandag 24 december 2018 is de laatste dag waarop een verzoek tot wijziging
aanduiding bij het CSB kan worden ingediend (KW G2a, lid 1).
b) een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de
Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES (niet
ouder dan zes maanden);

c) Het verzoek moet voldoen aan de inhoudelijke vereisten zoals hierboven beschreven en
opgenomen in de Kieswet onder G2a-4.
d) De beschikking wordt bekendgemaakt aan de gemachtigde en ter openbare
kennisgeving gebracht (KW G2a, lid 5).
Verzoek tot wijziging gemachtigde/plaatsvervangend gemachtigde
Een politieke groepering waarvan de aanduiding is ingeschreven in het register, kan een
verzoek tot wijziging van de gemachtigde dan wel plaatsvervangend gemachtigde indienen.
Een dergelijk verzoek wordt schriftelijk ingediend en ondertekend door alle leden van het
bevoegd bestuur. Hiervoor is een modelformulier beschikbaar. De volgende stukken dienen bij
het verzoek te worden meegezonden:
a) een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de
Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES (niet
ouder dan zes maanden);
b) een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn
opgenomen.
Contactgegevens
Voor algemene vragen, het maken van een registratieafspraak, het opvragen van een bewijs
van betaling, of een modelformulier verzoek tot registratie kunt u contact opnemen met
Tamar Niemeijer of Margreeth Bosker, projectleider resp. lid van de projectgroep
Waterschapsverkiezingen Delfland 20 maart 2019. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer
(015) 260 81 08 of via e-mail verkiezingen@hhdelfland.nl.
Schriftelijke correspondentie kan worden gestuurd naar: Hoogheemraadschap van Delfland,
Centraal Stembureau, Postbus 3061, 2601DB DELFT.

