
Tijdlijn Provinciale verkiezingen 
 
Datum Activiteit 

Eerste ALV van 2014  De gewestelijke vergadering stelt vast of deelgenomen wordt 

aan deze verkiezingen en op welke wijze. Artikel 6.3. lid 2 

Voorjaar 2014 De gewestelijke vergadering stelt een draaiboek vast voor de 

voorbereidingen van deze verkiezing: 

- De werkwijze bij het opstellen van het 

ontwerpverkiezingsprogramma  

- Keuze voor een ledenraadpleging voor het 

lijsttrekkerschap  

- De profielschets  

- De ontwerpkandidatenlijst. Artikel 6.3. lid 3 

Maandag 22 september 

2014, 12.00 uur 

Namen van kandidaten (bij voorkeur door middel van een 

gemotiveerde brief en CV) in bezit van het gewestelijk bestuur. 

( Artikel 6.5. lid 3) 

 

 

Maandag 22 september 

2014 

Sluitingstermijn voor kandidaatstelling lijsttrekkerschap. Iedere 

kandidatuur dient vergezeld te gaan van 50 door partijleden 

getekende ondersteuningsverklaringen (artikel 6.6. lid 3) 

 

Maandag 29 september 

2014 

Zodra de namen van de kandidaten of de gemotiveerde brief 

en CV binnen is, dan worden de Interne bereidverklaring en 

Gedragscode aan genoemde kandidaten toegezonden voor 

ondertekening. Pas wanneer deze ondertekend in bezit zijn 

van de secretaris, kan het lid tot de procedure worden 

toegelaten. ( Artikel 6.5. lid 4) 

 

Start met het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst door de 

adviescommissie kandidaatstelling of door het gewestelijk 

bestuur. (Artikel 6.7 lid 2 en 3) 

Maandag 3 november 

2014 

Indien het gewestelijk bestuur dan wel de adviescommissie 

kandidaatstelling besluit een kandidaat niet toe te laten tot de 

procedure, dient het lid hiervan uiterlijk 3 november schriftelijk 

op de hoogte gesteld te worden. (Artikel 6.5 lid 5) (Dit is in 

verband met de krappe termijnen vijf weken voor het 

vaststellen van de ontwerplijst en niet voor de vaststelling van 

de definitieve kandidatenlijst) 

Maandag 10 november 

2014 

Uiterlijk vóór 10.00 uur schriftelijke beroep aantekenen bij het 

partijbestuur te Amsterdam. 

De door het partijbestuur ingestelde beroepscommissie doet 

uiterlijk vrijdag 21 november een uitspraak en stelt betrokkene 

en het bestuur van het gewest dan wel de adviescommissie 

hiervan schriftelijk op de hoogte. 

Maandag 24 november tot 

en met dinsdag 2 

december 2014 

Bij twee of meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap: 

Ledenraadpleging ter aanwijzing van de beoogd lijsttrekker.  

Donderdag 4 december 

2014 

Bekendmaking uitslag ledenraadpleging. Uitslag tijdig bekend 

om de beoogd lijsttrekker in de gelegenheid te stellen om 



(ivm Sinterklaas)  advies uit te brengen voor de vaststelling van het 

ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst. 

Artikel 6.6 lid 2 

 

Zondag 7 december 2014 Uiterlijke datum dat gewestelijk bestuur de ontwerp 

kandidatenlijst vaststelt. Kandidaten dienen over actieve en 

passieve ledenrechten te beschikken wanneer de ontwerp 

kandidatenlijst wordt vastgesteld. (art. 1.20 HHR) 

Maandag 8 december 

2014 

1. Het Gewestelijk bestuur zendt 2 weken voor de 

gewestelijke vergadering het 

ontwerpverkiezingsprogramma  toe aan de 

afdelingssecretarissen en de afgevaardigden. 

Daarnaast wordt bekend gemaakt hoe de afdelingen 

amendementen kunnen indienen en voor welke datum 

die beschikbaar moeten zijn. Artikel 6.4. lid 3 

2. Het gewestelijk bestuur zendt de ontwerpkandidatenlijst 

en de eventuele alfabetische lijst van niet-geplaatsten 

naar (in ieder geval) de leden van de gewestelijke 

vergadering en de secretarissen van de afdelingen. 

(Art. 6.8 lid 2) 

 

De beoogd lijsttrekker heeft de bevoegdheid het bestuur van 

het gewest te adviseren over de conceptkandidatenlijst voordat 

deze door het bestuur ter besluitvorming aan de 

desbetreffende vergadering wordt voorgelegd (Artikel 6.10. lid 

1) 

Maandag 22 december 

2014 

 

Gewestelijke vergadering ter vaststelling van: 

a) verkiezingsprogramma 

b) kandidatenlijst. 

(Artikel 6.8. lid 1) 

 

De beoogd lijsttrekker heeft het recht zijn of haar visie kenbaar 

te maken op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 

voorafgaande aan de stemming hierover. (Art.6.10 lid  2)  

 

Maandag 2 februari 2015 

(datum onder 

voorbehoud) 

Officiële kandidaatstelling 

Indienen van de kandidatenlijsten en bijbehorende formulieren 

bij het centraal stembureau van de provincie. (art. F 1 Kieswet) 

 

Woensdag 18 maart 2015 

(onder voorbehoud) 

Verkiezing leden Provinciale Staten. (art. J 1 Kieswet) 

 

 

 


