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Formulier kandidaatstelling raadslid  
Gemeenteraadsverkiezing 2018 in de gemeente Amersfoort 

 
Invulinstructie 
Dit kandidaatstellingsformulier dient volledig ingevuld ontvangen te zijn door de Afdelings 
Verkiezings Commissie (AVC) op uiterlijk vrijdag 29 september 2017 om 23:59:59 uur. 
Om het formulier door ondertekening rechtsgeldig te maken, kunt u kiezen uit de volgende 
mogelijkheden: 

- u zet uw handtekening op het ingevulde formulier, scant en mailt dat naar 
vc@d66amersfoort.nl  

- u zet uw handtekening op het ingevulde formulier en stuurt het per post op naar AVC 
D66 Amersfoort, Helmkruid 7, 3824NV Amersfoort 

 
Kopie geldig legitimatiebewijs en pasfoto 
U wordt tevens verzocht een kopie van een geldig legitimatiebewijs1 en (voor het 
kandidatenboek) 1 (digitale) pasfoto mee te zenden. Een pasfoto is niet verplicht.  
Als u wilt worden opgenomen in het kandidatenboek dan ontvangt de AVC uw 
kandidaatstellingsformulier ook graag in word-versie. 
 
Algemeen C.V. 
Ten behoeve van de voorbereiding van de gesprekken met alle kandidaten door de 
LijstAdviesCommissie (LAC) verzoeken wij u ook een vormvrij Curriculum Vitae van uw 
levensloop mee te zenden, waarin u met name ingaat op uw aantoonbare geschiktheid voor 
de bijgevoegde profielen:  
• Profiel D66 Amersfoort Kandidaten raadslid; 
 
Dispensatie 
Om zich te kunnen kandideren dient een lid bij sluiting van de kandidaatstelling minimaal 6 
maanden lid te zijn van D66. Indien een kandidaat korter lid is, kan uiterlijk 8 dagen vóór de 
sluiting van de kandidaatstelling dispensatie bij het Landelijk Bestuur worden aangevraagd. 
Een gemotiveerd verzoek kan gericht worden aan landelijkbestuur@d66.nl. 
 
Noot van de afdeling mbt dispensatie 
Het bestuur van D66 Amersfoort heeft besloten dat een verzoek om dispensatie in geen 
enkel geval van een positief advies te voorzien. M.a.w.: voor het afdelingsbestuur is een 
lidmaatschap van minimaal zes maanden een onvoorwaardelijke vereiste.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de kandidaatstellingsprocedure of de benodigde formulieren en 
bijlagen? Neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van de AVC, Dorien van der 
Kamp. U kunt haar bereiken via vc@d66amersfoort.nl of 06-44810105 
 
                                                 
1 Wij adviseren u gebruik te maken van de kopie-ID-app om op een veilige manier een scan te maken van uw 
identiteitskaart (ID), paspoort of rijbewijs. 
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Kandidaatstellingsformulier 
Ondergetekende stelt zich kandidaat namens D66 Amersfoort voor de 
gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Amersfoort op 21 maart 2018 en geeft daarbij 
naar waarheid onderstaande gegevens: 
 
 
De gegevens met een * worden niet in het kandidatenoverzicht opgenomen, maar dienen 
wel te worden ingevuld. 
 

Achternaam  Geslacht Man/vrouw 

Roepnaam  Voorletters  

Geb. datum  Geb. plaats  

Adres*  

Postcode*  Woonplaats  

Tel. Privé*  

Tel. Mobiel*  

E-mail  

 

Beroep of maatschappelijke functie: 

 

 

Huidige functie binnen of namens D66 

Vanaf 
<datum> 

Functie 

  

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Vanaf <datum> 
tot <datum> 

Functie 

  

  

  

  

  

 

Andere maatschappelijke functies 

Vanaf <datum> 
tot <datum> 

Functie 
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Voorkeur voor de volgende (een of meer) beleidsonderdelen? 

 

 

Stelt u zich kandidaat voor een onverkiesbare plek? (indien u deze vraag met ‘ja’ 
beantwoordt, wordt u na de uitslag van de stemming onder de kandidatenlijst geplaatst. 

JA / NEE 

 
 

Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

 

 
 

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

 

 
 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld? Zo ja, voor welke partij en welke functie? 

 

 
     

Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Deze toelichting wordt gebruikt voor uw promotie naar de leden via het (online) kandidatenboek. U mag in 
deze toelichting links naar social media opnemen, waar u zichzelf verder kan promoten. 



 

Paraaf: 
 

 
        

En verklaart dat hij/zij 
A. op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde 

voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen; (https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2014/11/Statuten-
Huishoudelijk-Reglement-April-2016-2.pdf ) 

B. voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een half jaar voor de sluiting van de 
interne kandidaatstelling lid van de partij is en uiterlijk bij sluiting van de 
kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan; (indien niet aan deze 
termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 8 dagen voor sluiting van de kandidaatstelling 
dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur 

C. niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een 
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2); 

D. bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. 
Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (HR artikel 6.1 lid 5.e); 

E. geen lid is van een andere politieke partij (HR artikel 2.5 lid 1); 
F. uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers; 
G. bereid is om bij verkiezing in de Gemeenteraad of opvolging de functie te aanvaarden en 

de volle zittingstermijn te vervullen; 
H. bereid is om na verkiezing in de Gemeenteraad de vertegenwoordigende taak naar 

behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, 
afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk 
reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen 
de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt. 
 

 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 

Datum  Plaats  

 

Handtekening 

 

 
 
 
 
Controlelijst 
1) Het kandidaatstellingsformulier is volledig ingevuld en ondertekend. 
2) U hebt een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd. 
3) U heeft 1 pasfoto bijgevoegd t.b.v. het kandidatenoverzicht (niet verplicht). 
4) U heeft naast de papieren of pdf-versie ook de wordversie van uw 

kandidaatstellingsformulier gemaild naar: vc@d66amersfoort.nl  (niet verplicht). 
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