_________________________________________________________________________
Model I 1

Proces-verbaal van het onderzoek naar de
kandidatenlijsten
Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.

_________________________________________________________________________
1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
het Europees Parlement

_________________________________________________________________________
2. Zitting
Het betreft de zitting van het centraal stembureau in 's-Gravenhage
Datum zitting
Tijdstip zitting

10 april 2019
16:00 uur

_________________________________________________________________________
3. Kandidatenlijsten
De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Kieskring Nederland
aanduiding boven kandidatenlijst

naam en voorletters eerste kandidaat

aantal namen op lijst

1.

P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)

23

2.

Forum voor Democratie

Eppink, D.J.

12

3.

PVV (Partij voor de Vrijheid)

de Graaff, M.J.R.L. (Marcel) (m)

10

4.

VVD

Azmani, M. (Malik) (m)

23

5.

Partij voor de Dieren

Hazekamp, A.A.H. (Anja)

20

6.

Volt Nederland

van Lanschot, R.J.A. (Reinier) (m)

24

7.

ChristenUnie-SGP

van Dalen, P. (Peter) (m)

30

8.

SP (Socialistische Partij)

Hoekstra, A.J. (Arnout) (m)

29

9.

CDA - Europese Volkspartij

de Lange, E.M.R. (Esther) (v)

18

10.

DENK

Tonca, A. (Ayhan) (m)

14

11.

GROENLINKS

Eickhout, B. (Bas) (m)

20

12.

De Groenen

Berendsen, P. (Paul) (m)

13

13.

Democraten 66 (D66)

in 't Veld, S.H. (Sophie)

25

14.

50PLUS

Manders, A.J.M. (Toine) (m)

27

15.

JEZUS LEEFT

van der Spek, F.I.A.

3

16.

vandeRegio & Piratenpartij

Wierda, S.G. (Sent) (m)

22

_________________________________________________________________________
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4. Geconstateerde verzuimen
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn:
□ geen herstelbare verzuimen geconstateerd.
■ de volgende herstelbare verzuimen geconstateerd:
Aanduiding in de omschrijving verzuim
kieskring(en)

Partij voor de
Dieren

Ten aanzien van kandidaat nr. 8 A.H.K. van Viegen ontbreekt de verklaring dat zij instemt met
haar kandidaatstelling op de lijst.

CDA Europese
Volkspartij

Ten aanzien van kandidaat nr. 3 K.P. Klein ontbreekt de verklaring dat hij instemt met zijn
kandidaatstelling op de lijst. Tevens ontbreekt ten aanzien van deze kandidaat de verklaring
dat hij niet in een andere lidstaat kandidaat is.
Ten aanzien van kandidaat nr. 9 J. van der Tak wordt de verklaring dat hij instemt met zijn
kandidaatstelling op de lijst geacht te ontbreken, vanwege een verschil in
woonplaatsvermelding (er is een verschil geconstateerd tussen de H1 en H9/Y13). Er dient op
het formulier bij de woonplaatsvermelding een keuze gemaakt te worden tussen vermelding
van of de woonplaats (Honselersdijk) of de gemeente (Westland). De gemaakte keuze dient uit
de instemmingsverklaring van de kandidaat te blijken.

De Groenen

Ten aanzien van de kandidaten nr. 3 M.P. van Rijn en nr. 6 R.W.E. Matenko ontbreken de
verklaringen dat zij instemmen met hun kandidaatstelling op de lijst. Tevens ontbreken ten
aanzien van deze kandidaten een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de verklaring dat
zij niet in een andere lidstaat kandidaat zijn.

Democraten
66 (D66)

Ten aanzien van de kandidaten nr. 2 R.M. Boucke, nr. 4 F.C.O. Klos en nr. 18 A.F. Zenthöfer
wordt de verklaring dat zij instemmen met hun kandidaatstelling op de lijst geacht te ontbreken
door vermelding van een onjuiste woonplaats. Deze komen niet overeen met de woonplaats
geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

50PLUS

Ten aanzien van kandidaat nr. 10 J.H. van Put wordt de verklaring dat hij instemt met zijn
kandidaatstelling op de lijst geacht te ontbreken, omdat de eerste pagina van deze verklaring
ontbreekt.
Ten aanzien van kandidaat nr. 13 H.C. Stuger wordt de verklaring dat hij instemt met zijn
kandidaatstelling op de lijst geacht te ontbreken door vermelding van een onjuiste woonplaats.
Deze komt niet overeen met de woonplaats geregistreerd in de Basisregistratie Personen
(BRP).
Ten aanzien van kandidaat nr. 17 K. Hamersma wordt de verklaring dat hij instemt met zijn
kandidaatstelling op de lijst geacht te ontbreken, doordat de handtekening niet overeenkomt
met de handtekening op de bijgevoegde kopie van het legitimatiebewijs.
Ten aanzien van kandidaat nr. 26 L. Sazias wordt de verklaring dat zij instemt met haar
kandidaatstelling op de lijst geacht te ontbreken, omdat de tweede pagina van deze verklaring
ontbreekt. Tevens ontbreekt ten aanzien van deze kandidaat de verklaring dat zij niet in een
andere lidstaat kandidaat is.
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vandeRegio & Bij de lijst zijn onvoldoende geldige verklaringen van ondersteuning ingeleverd. De Kieswet
Piratenpartij
bepaalt dat 30 ondersteuningsverklaringen ingeleverd dienen te worden; er werden slechts 13
geldige ondersteuningsverklaringen geteld.
Bij de lijst ontbreekt het bewijs van betaling van de waarborgsom.
Ten aanzien van de kandidaten nr. 2 A. Aarad, nr. 8 C.A. van der Stoop, nr.10 D.G. van Tulder,
nr. 13 R. Matenko, nr. 15 H. Mijling en nr. 21 G.J. Kleinpaste ontbreken de verklaringen dat zij
instemmen met hun kandidaatstelling op de lijst. Tevens ontbreken ten aanzien van deze
kandidaten een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de verklaring dat zij niet in een
andere lidstaat kandidaat zijn.
Ten aanzien van de kandidaat nr. 12 A. Orsel wordt de verklaring dat zij instemt met haar
kandidaatstelling op de lijst geacht te ontbreken, omdat de eerste pagina van deze verklaring
ontbreekt.
Ten aanzien van de kandidaten nr. 3 A.C. Linnenbank, nr. 4 J.A. Sweenen, nr. 6 K. Maassen,
nr. 11 A.F.J. Huigens, nr. 18 T. Weening, en nr. 22 M.A. Pontier ontbreekt de kopie van een
geldig legitimatiebewijs, waardoor de instemming van de kandidaat geacht wordt te ontbreken.
Ten aanzien van kandidaat nr. 20 J.G.P. Best is een kopie van een ongeldig legitimatiebewijs
ingeleverd, waardoor de instemming van de kandidaat geacht wordt te ontbreken.

.

_________________________________________________________________________
5. Ondertekening
Datum

10 april 2019

voorzitter

J.G.C. Wiebenga

leden

P. Castenmiller

J.E. van den Brink

J.R. Prins

H.E. Reukema-Gevers

A.B.L. de Jonge
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