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Inleiding 
Kiesgerechtigde inwoners kiezen elke 4 jaar de leden van de gemeenteraad van hun woongemeente. 

In deze brochure is beschreven aan welke eisen een politieke groepering moet voldoen om deel te 

kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de leden van de raad van gemeente 

Helmond op 16 maart 2022. 

De informatie heeft betrekking op registratie, kandidaatstelling, dag van de verkiezing, zetelverdeling 

en belangrijke data voor politieke groeperingen. 

De informatie in deze brochure is opgesteld op basis van bestaande regelgeving die nog kan 

wijzigen. De Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is geldig tot 1 januari 2022, maar het ziet er 

naar uit dat deze wet ook bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 zal gelden indien de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daartoe aanleiding ziet. Of en welke wijzigingen 

dan van kracht zullen zijn is momenteel nog niet bekend. Verder is nog niet duidelijk of er ook 

bij de verkiezingen in 2022 Covid-19 maatregelen op de stembureaus getroffen moeten worden. 

*Onder voorbehoud van wijzigingen. 
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1. Registreren nieuwe politieke groeperingen: 20 december 

2021 
1.1 Lokale politieke groeperingen 
Nieuwe politieke groeperingen, die onder een bepaalde aanduiding deel willen nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, moeten zich uiterlijk 20 december 2021 bij het 

centraal stembureau van gemeente Helmond laten registreren. (Kieswet art. G3 en G4) 

De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden 

register. Deze aanduiding kan op de kandidatenlijst worden vermeld. Dit kan zijn: 

- De volledige naam van de groepering; 

- De afkorting van de naam van de groepering; 

- Combinatie van beide. 

1.2 Bestaande landelijke politieke groeperingen 
Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer 

of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant hoeven zich niet opnieuw te 

registreren. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer worden bijgehouden door de 

Kiesraad. Het register van de Provinciale Staten wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij 

gemeente ’s-Hertogenbosch. Vlak voor de verkiezingen wordt door het Centraal Stembureau van de 

Tweede Kamer en van Provinciale Staten een actueel overzicht gepubliceerd van de op dat moment 

nog geldende geregistreerde aanduidingen. 

1.3 Tijdstip registratie 
De laatste datum waarop een verzoek ingediend kan worden is 20 december 2021. Verzoeken die 

later worden ingediend blijven, voor de verkiezingen op 16 maart 2022, buiten beschouwing. 

1.4 Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding 
De laatste datum waarop een verzoek tot registratie van een aanduiding ingediend kan worden is 20 

december 2021. Verzoeken die later worden ingediend blijven, voor de verkiezingen op 16 maart 

2022, buiten beschouwing. 

Een politieke groepering hoeft niet voor iedere verkiezing opnieuw te registreren; deze naam blijft 

gehandhaafd indien en zolang een geldige kandidatenlijst ingeleverd wordt voor een verkiezing. 

1.5 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie 
Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is 

niet toegestaan).  

Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:  

- Schriftelijk verzoek tot registratie van aanduiding 

- Notariële akte (gewaarmerkt afschrift) waarin de statuten van de politieke groepering zijn 

vastgelegd en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid;  

- Uittreksel bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 

half jaar); 

- Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50. Zie 1.6 ‘waarborgsom registratie’;  

- Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik 

geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vindt u op de website van de Kiesraad.  
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1.6 Waarborgsom registratie 
Voor registratie van een nieuwe aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom 

worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op 

rekeningnummer NL85BNGH0285003739 ten name van gemeente Helmond, onder vermelding van:  

- waarborgsom registratie  

- naam van de politieke groepering  

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die 

u dient te overleggen bij het verzoek tot registratie. U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering 

bij de eerstvolgende verkiezing van de gemeenteraad een geldige kandidatenlijst inlevert. De 

waarborgsom wordt teruggestort op het rekeningnummer van waaruit het is betaald. 

1.7 Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding 
Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen in de 

volgende gevallen:  

- 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 van Helmond is geregistreerd.  

- De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.  

- De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens. 

Het verzoek wordt tevens op volledigheid beoordeeld. De politieke groepering krijgt daarna de 

mogelijkheid om het verzoek aan te vullen (art 4:5 Awb). Verzoeken die zijn ontvangen of aangevuld 

worden na de tweeënveertigste dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende 

verkiezing buiten behandeling. 

1.7.1 Beroep 

Tegen een beslissing m.b.t. registratie kan uiterlijk op de 6e dag na dagtekening van de openbare 

kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd beroep worden 

aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beslissing wordt geacht 

te zijn geweigerd wanneer niet binnen een redelijke tijd een beschikking is gegeven. 

1.8 Hoofd- en Centraal Stembureau (HS/CS) 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofd- en centraal stembureau ingesteld. Dit bestaat 
uit 5 leden (en 3 plaatsvervangende leden) De burgemeester is voorzitter van het hoofd- en centraal 
stembureau. De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden worden door het college van B&W 
benoemd en ontslagen. De leden van het hoofd- en centraal stembureau worden voor 4 kalenderjaren 
benoemd. (Kieswet art. E 8). 
 

1.8.1 Taak hoofdstembureau 

De taak van het hoofdstembureau is de vaststelling van de stemtotalen van de gemeente. 
 
1.8.2 Taken centraal stembureau 

De taken van het centraal stembureau zijn: 

• de registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen 

• het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten 

• de beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop 
voorkomende kandidaten 

• de nummering van de kandidatenlijsten 

• het vaststellen van de verkiezingsuitslag 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=E&paragraaf=3&artikel=E_8
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2. Kandidaatstelling 
2.1 Wat is de kandidaatstelling? 
Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten in aanloop naar de 

verkiezing hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau. Dit doen ze op de dag van 

kandidaatstelling. Op deze lijst(en) staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de 

gemeenteraadsverkiezing. 

2.2 Wanneer is de dag van de kandidaatstelling? 
Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Tussen 9.00 uur en 17.00 uur moeten politieke groeperingen de kandidatenlijsten inleveren. De 

inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022, 

i.c. een kiesgerechtigde inwoner van gemeente Helmond te zijn. Op de lijst mogen maximaal 50 

kandidaten worden geplaatst. Bij niet tijdig inleveren van de kandidatenlijst kan de groepering niet 

meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Vanaf de informatiebijeenkomsten voor partijen en kandidaten (11-11-2021) kan een tijdslot van een 

half uur afgesproken worden voor inlevering van de stukken. De eerste partij kan om 09:00 uur de 

stukken inleveren, de laatste partij om 16:30 uur. De inlevering vindt plaats op maandag 31 januari 

2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur in het Bestuurscentrum (Frans Joseph van Thielpark 1) van de 

gemeente Helmond. Een afspraak maakt u telefonisch via 14 0492 (team verkiezingen) of stuur een e-

mail naar verkiezingen@helmond.nl. Pas nadat u een bevestiging heeft ontvangen van team 

verkiezingen staat de afspraak vast. 

2.3 Wat gebeurt er op de dag van de kandidaatstelling? 
De kandidatenlijsten worden, namens de burgemeester, in ontvangst genomen. Op 1 februari worden 

de ingeleverde kandidatenlijsten door het Centraal Stembureau onderzocht. Direct na de zitting wordt 

aan de inleveraar een kennisgeving gestuurd van eventuele geconstateerde verzuimen. Eventuele 

verzuimen kunnen hersteld worden op: 

- Woensdag 2 en donderdag 3 februari van 09:00 – 17:00 uur. 

- Vrijdag 4 februari van 09:00 – 15:00 uur. 

Op vrijdag 4 februari neemt het Centraal Stembureau een besluit over het herstel van de 

geconstateerde verzuimen. 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is, bestaat er géén herstelmogelijkheid op 

vrijdag 4 februari 2022. 

2.4 Voorinlevering kandidaatstelling 
Politieke partijen kunnen hun kandidatenlijst en de bijbehorende stukken al vóór de dag van 

kandidaatstelling laten controleren. Dit wordt voorinlevering genoemd. Om de inlevering van de 

kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u vanaf de 

informatiebijeenkomsten voor partijen en kandidaten (11-11-2021) een afspraak maken om uw 

kandidatenlijst en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen.  

Het is mogelijk om een afspraak te maken voor 18, 19 of 20 januari 2022. Per partij rekenen wij 

ongeveer 1,5 uur om alle stukken te controleren. Deze afspraak maakt u telefonisch via 14 0492 (team 

verkiezingen) of stuur een e-mail naar verkiezingen@helmond.nl. Pas nadat u een bevestiging heeft 

ontvangen van team verkiezingen staat de afspraak vast. 

Als bij deze voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten partijen de stukken alsnog op de 

dag van kandidaatstelling inleveren. 

Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te maken, om te voorkomen dat u in de officiële 

procedure, op de dag van de kandidaatstelling, voor vervelende situaties komt te staan. 

 

mailto:verkiezingen@helmond.nl
mailto:verkiezingen@helmond.nl
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2.5 Overzicht  van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling 
Bij de kandidaatstelling moeten de volgende stukken worden ingeleverd: 

- Kandidatenlijst (model H1)  

- Een instemmingsverklaring van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9) 

- Kopie geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat 

- Verklaring van voorgenomen vestiging (Kieswet H7) van een kandidaat die niet in de BRP 

van Helmond is ingeschreven 

- Een verklaring van de gemachtigde waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar 

om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is 

(H3-1) 

- Kopie geldig identiteitsbewijs van de inleveraar 

Voor nieuwe partijen geldt bovendien: 

- minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model H4) (méér is wenselijk);  

- Een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen); dat de inleveraar bevoegd 

is om aanduidingen samen te voegen (H3-2);  

- Bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling (model H14). 

2.6 Wijze van vermelding kandidaten 
Op de kandidatenlijst moeten de gegevens van uw kandidaten vermeld worden zoals zij zijn 

geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). De gegevens op het paspoort of identiteitskaart 

komen daarmee overeen. 

De kandidatenlijst (H1) moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) Maximaal 50 kandidaten. 
b) De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de vereiste leeftijd bereiken (18 jaar). 
c) De naam van de kandidaat mag maar op één lijst voorkomen.  
d) De kandidaat moet ingezetene van de gemeente zijn of een verklaring overleggen waaruit blijkt 

dat hij voornemens is ingezetene van de gemeente te worden.  
e) De kandidaat die buiten Nederland woonplaats heeft moet in zijn verklaring van instemming 

tevens een, in Nederland wonende, gemachtigde aanwijzen. 
f) Kandidaten worden op de lijst vermeld met gebruikmaking van hoofd- en kleine letters zoals de 

juiste schrijfwijze dit vereist (dus achternaam niet uitsluitend in hoofdletters). 
g) Verplicht vermeld: Geslachtsnaam1, voorletters, geboortedatum en gemeente (of woonplaats). 
h) Het adres is miv 1-1-2010 niet verplicht.2 
i) Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam3 van de kandidaat worden vermeld. 
j) Achter de voorletters of, indien vermeld, achter de roepnaam, mag ter aanduiding van het 

geslacht van de kandidaat de toevoeging ‘(m)’ of ‘(v)’ worden geplaatst. 
k) Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de 

juiste wijze afgekort. 
 

 
1Adellijke titels en predicaten kunnen als onderdeel van de geslachtsnaam worden beschouwd en 

mogen dus als onderdeel van de naam worden vermeld. Wetenschappelijke titels mogen niet 
worden vermeld op de kandidatenlijst. Voor gehuwd (geweest zijnde) personen of personen 
waarvan het partnerschap geregistreerd is of is geweest, mag het naamgebruik vermeld worden op 
de wijze waarop dat in de BRP gebruikelijk is. 

2 Het invullen van het adres van een kandidaat op de kandidatenlijst (H1) is niet verplicht; het adres 

moet wél worden vermeld op het formulier H9 (Verklaring van instemming). Exacte en uitgebreide 

regels hierover zijn vermeld in artikel H2 van het Kiesbesluit. 
3 U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of geen voornamen vermeldt.  
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2.7 Verklaring van instemming 
Niemand kan tegen zijn/haar wil op een kandidatenlijst geplaatst worden. Van iedere kandidaat die 

voorkomt op de kandidatenlijst moet daarom een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij 

instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. 

De verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. 

De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. 

Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Ontbreekt een geldig 

identiteitsbewijs dan wordt de kandidatuur door het centraal stembureau definitief geschrapt. 

Vermelding van het adres is op dit formulier verplicht. Dit formulier hoeft niet ter inzage te worden 

gelegd, dus de adressen van alle kandidaten worden langs deze weg niet openbaar. 

Van kandidaten die niet in Helmond zijn ingeschreven, moet een verklaring ingeleverd worden, dat zij 

bij benoeming in gemeente Helmond gaan wonen. 

2.8 Machtiging 
- Bij de kandidatenlijst moet het zgn. H3-1 formulier ingeleverd worden. Dit is de verklaring van 

de partij waaruit de bevoegdheid van de inleveraar blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst 

inlevert); 

- In het geval twee partijen bij de komende verkiezing de aanduidingen willen samenvoegen 

moet het zgn. H3-2 formulier ingeleverd worden. Dit is de verklaring van de gemachtigden 

waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt. Dit is nodig als u samen met een andere 

groepering één kandidatenlijst inlevert. 

2.9 Verklaring van ondersteuning 
Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing 

geen zetel hebben behaald, moeten voldoende ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling 

inleveren (Model H 4). 

Alle nieuwe groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten ten minste 

20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. De 

kiezer is verplicht deze verklaring in persoon in zijn woongemeente af te leggen en dient zich te 

identificeren. Kiezers die een ondersteuningsverklaring willen afleggen kunnen hiervoor, zonder 

afspraak, terecht van 17 tot en met 31 januari 2022 bij de receptie van de Stadswinkel van gemeente 

Helmond (Frans Joseph van Thielpark 1). Het advies voor grote aantallen is om een afspraak te 

maken. Neem hiervoor contact op met Iris Smits door te bellen naar 14 0492, of stuur een mail naar 

verkiezingen@helmond.nl.  

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 van kracht is bedraagt de periode om een 

ondersteuningsverklaring af te leggen niet 2 maar 4 weken en loopt dan van 3 tot en met 31 januari 

2022. 

De formulieren (model H4) voor de ondersteuningsverklaringen maakt u aan in OSV.  

Voorwaarde:  

- De kiezer is als inwoner geregistreerd in de gemeente Helmond. 

- Op de ondersteuningsverklaringen zijn de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde 

volgorde opgenomen als op de kandidatenlijst. 

 

 

 

 

mailto:verkiezingen@helmond.nl
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2.10 Waarborgsom kandidaatstelling 
Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen 

zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom voor de kandidaatstelling betalen. 

Voor deze nieuwe partijen geldt dat uiterlijk op 17 januari 2022 moet de waarborgsom van € 225,00 

voor de kandidaatstelling zijn ontvangen. De waarborgsom maakt u over op rekeningnummer 

NL85BNGH0285003739 t.n.v. gemeente Helmond, onder vermelding van:  

- waarborgsom kandidaatstelling  

- naam van de politieke groepering 

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die 

u dient te overleggen bij de kandidaatstelling. 

De waarborgsom wordt niet teruggestort als het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en 

aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook krijgen de groeperingen de 

waarborgsom niet terug als zij geen geldige kandidatenlijst inleveren. 

2.11 Ondersteunende software verkiezingen (OSV) 
De kandidatenlijst (model H1) maakt u aan met OSV. In deze software worden de gegevens van de 

politieke groeperingen en de deelnemende kandidaten verwerkt. Alle documenten die u nodig heeft 

voor de kandidaatstelling kunt u via OSV aanmaken. Ongeveer vanaf half december 2021 kunt u OSV 

gratis downloaden vanaf de website van de Kiesraad. Het programma kan geïnstalleerd worden op 

computers/laptops met als besturingssysteem windows 10, Apple MacOS of Linux. Na download van 

het zip-bestand komt na het uitpakken het installatieprogramma beschikbaar. Na installatie wordt de 

standaard browser van het programma opgestart en kan meteen begonnen worden met invoeren. Een 

aangename nieuwe optie is het inlezen van een csv-bestand met daarin de data van de kandidaten. 

Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad: https://www.kiesraad.nl  

Voor de instructie van de verkiezingssoftware (OSV) worden landelijk online bijeenkomsten 

aangeboden via MS Teams. Als de maatregelen in verband met Covid-19 het toelaten worden deze 

online bijeenkomsten aangevuld met fysieke bijeenkomsten op een centrale locatie. 

2.12 Nummering kandidatenlijsten 
In de bijeenkomst op 4 februari 2022 nummert het Centraal Stembureau alle ingeleverde 

kandidatenlijsten. De nummering van de geldige kandidatenlijsten gebeurt in een openbare zitting. Zie 

Kieswet art. I 12 en Kieswet art. I 15.  

Eerst worden de lijsten genummerd van groeperingen die al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 

één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de groeperingen bij de vorige verkiezing 

heeft behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De groepering die het hoogste 

aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, de groepering met het op één na hoogste aantal, 

krijgt nummer 2, enz. Zie Kieswet art. I 14. Daarna wijst het Centraal Stembureau aan nieuwe 

groeperingen een nummer toe. Bij meerdere nieuwe partijen gebeurt dit via loting. Bij de nummering 

gelden een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten als één lijst. Zie Kieswet art. I 13. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kiesraad.nl/
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3. Dag van de verkiezing 
Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze dag kan de 

kiezer in zeker 34 stembureaus binnen de gemeente Helmond de stem uitbrengen. 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is zal in een aantal stembureaus 

vroegstemmen mogelijk zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022. 

Iedere kiezer neemt de stempas en het identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Zonder stempas 

én identiteitsbewijs kan geen stem worden uitgebracht.  

Als een kiezer zijn stempas kwijt is kan, zonder afspraak, tot en met dinsdag 15 maart 2022, 12.00 uur 

een vervangende stempas aan worden gevraagd bij de receptie van de Stadswinkel (Frans Joseph 

van Thielpark 1) van de gemeente Helmond. Op de website kan er tot vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur 

een vervangende stempas worden aangevraagd. 

Als de kiezer op de dag van de stemming of na dinsdag 15 maart 2022, 12.00 uur zijn stempas kwijt 

is, kan geen vervangende stempas meer worden verstrekt. 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is kan de kiezer een vervangende stempas 

aanvragen tot en met vrijdag 11 maart 17.00 uur. 

Verkiezingscampagne 

In en rond het stemlokaal 

Partijen mogen in het stemlokaal geen campagne voeren. In het stemlokaal mogen er namelijk geen 

enkele activiteiten plaatsvinden die bedoeld zijn om kiezers in hun keuze te beïnvloeden. Zie Kieswet 

art. J 14 en Kieswet art. J 36. Verkiezingsborden kunt u BIJ stembureaus plaatsen op een manier dat 

de kiezer ongehinderde doorgang heeft. De borden moeten aan het einde van de dag verwijderd 

worden. 

Verkiezingsposters 

Er worden, ongeveer 3 weken voor de verkiezingen, grootformaat borden geplaatst in alle wijken van 

Helmond. De instructies voor het aanleveren van de verkiezingsposter van uw partij kunt u vinden in 

de bijlage. Er worden geen verkiezingsposters meer geplakt. 

Verkiezingsavond 
Zodra er meer bekend is over de wijze waarop de verkiezingsavond en de presentatie van de 

“uitslagen” zal worden georganiseerd zult u via de gebruikelijke kanalen hierover geïnformeerd 

worden. 

De verkiezingsuitslag en de zetelverdeling die op de verkiezingsavond bekend wordt gemaakt zijn 

voorlopig. Pas als de definitieve uitslagen door het Centraal Stembureau vastgesteld zijn, wordt de 

berekening definitief. Daartoe komt het Centraal Stembureau op vrijdag 18 maart 2022 om 10.00 uur 

bij elkaar. 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is komt het Centraal Stembureau op 

maandag 21 maart om 10.00 uur bij elkaar. 

4. Zetelverdeling 
Het aantal zetels van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De 

gemeente Helmond heeft meer dan 80.000 inwoners wat betekent dat de nieuwe gemeenteraad na de 

gemeenteraadsverkiezingen uit 37 leden zal bestaan.  

Na de eerste toedeling van de 'volle' zetels aan de groeperingen zullen de restzetels verdeeld worden 

volgens het 'systeem van de grootste gemiddelden’, zie Kieswet P 7. Voor meer informatie over de 

zetelverdeling kunt u de website van de Kiesraad raadplegen: zetelverdeling over groeperingen. De 

kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door 37 zetels. 
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5. Belangrijke data voor politieke groeperingen 
5.1 Niet openbare zitting centraal stembureau: 1 februari 2022 om 16.00 uur 
Op 1 februari 2022, de dag na de dag van kandidaatstelling, onderzoekt het centraal stembureau om 

16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende 

kandidaten en de geplaatste groeperingnaam (‘aanduiding’). Zie Kieswet art. I 1 en art. I 2. Als er bij 

het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld 

stukken - dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. 

Hij of zij kan dan binnen 3 dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken 

aan te vullen bij het centraal stembureau in Helmond.  

Direct na de zitting legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten ter inzage. Zie Kieswet art. I 3. 

De ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage tot de dag nadat 

onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten. Zie Kieswet art. I 19.  

Bij dit onderzoek op grond van de Kieswet artikel I 2 wordt niet meegewogen of een kandidaat 

bijvoorbeeld een strafblad heeft of niet-integer is. Wel zullen politieke groeperingen dit zelf meenemen 

in het selecteren en screenen van kandidaten met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’. Deze 

verklaring zal voor de gemeenteraadsverkiezing 2022 door gemeente Helmond betaald worden (motie 

juli 2021). 

5.2 Herstel verzuimen kandidaatstelling: 2, 3 en 4 februari 2022 
Mochten de door u ingeleverde documenten niet in orde zijn dan kunt u deze verzuimen herstellen op 

woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 4 februari 2022 van 9.00 

tot 15.00 uur bij de gemeente Helmond. 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is, bestaat er géén herstelmogelijkheid op 

vrijdag 4 februari 2022. 

5.3 Openbare zitting centraal stembureau: 4 februari 2022 om 16.00 uur 
Op 4 februari 2022 om 16.00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting haar 

beslissing bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende 

kandidaten. Zie Kieswet art. I 4. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de 

zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal 

stembureau een proces-verbaal op en legt dit ter inzage. 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is, vindt de zitting van het centraal 

stembureau om 10.00 uur plaats. 

5.4 Nummering kandidatenlijsten 
Eerst worden de lijsten genummerd van groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 één 

of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de groeperingen bij die verkiezing hebben 

behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De groepering die het grootste aantal 

stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Zie Kieswet art. I 14. 

5.5 Nieuwe groeperingen door opheffing en fusie 
Wanneer een of meer bestaande politieke groeperingen zich opheffen en vervolgens tot een fusie 

komen en een (nieuwe) aanduiding registreren, dan gaat deze ook mee in de voorkeurnummering, 

mits:  

- De opheffing van de oorspronkelijke groeperingen én de fusie tot een nieuwe groepering blijkt 

uit de statuten van de nieuwe vereniging en  

- Tenminste één van de opgeheven groeperingen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 

Helmond in 2018 één of meer zetels behaalde. Zie Kieswet art. I 14 

5.6 Nieuwe groeperingen 
Wanneer een nieuwe lokale groepering nooit eerder geregistreerd is geweest in de gemeente 

Helmond dan wordt het lijstnummer bij loting bepaald. 
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5.7 Aanleveren digitale poster aan ImageBuilding: uiterlijk 1 februari 2022 
U levert de verkiezingsposter van uw partij aan bij Image Building voor de digitale verkiezingsborden. 

De aanleverspecificaties verkiezingsposter vindt u in de bijlage. 

5.8 Dag van de gemeenteraadsverkiezing: 16 maart 2022 
De dag van de gemeenteraadsverkiezingen vindt plaats op woensdag 16 maart 2022. U mag op deze 

dag overal in Helmond campagne voeren, maar niet in de stembureaus. Tijdens de uitslagenavond 

worden alle voorlopige uitslagen op groeperingniveau gepresenteerd. De voorlopige uitslag op 

kandidaatniveau wordt de dag na de verkiezingen bekend gemaakt en gepubliceerd op de website 

www.helmond.nl/verkiezingen. 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is zal er op 14 en 15 maart 2022 een aantal 

stembureaus geopend zijn voor vroegstemmen. 

5.9 Zitting centraal stembureau: 18 maart 2022 om 10.00 uur 
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op 

vrijdag 18 maart 2022 om 10.00 uur. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan 

niet met voorkeurstemmen). 

*Indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is, vindt de zitting van het centraal 

stembureau plaats op 21 maart 2022 om 10.00 uur. 

5.10 Onderzoek geloofsbrieven: 22 maart 2022  
Op 22 maart 2022 onderzoekt de ‘commissie onderzoek geloofsbrieven’ de geloofsbrieven en beslist 

de raad van de gemeente Helmond op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden 

toegelaten als lid van de raad van de gemeente Helmond. 

5.11 Eerste bijeenkomst raad Helmond: 23 maart 2022  
De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Helmond is op 23 maart 2022. 

*indien de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht is, vindt het onderzoek geloofsbrieven en de 

eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad plaats op andere data. Hierover wordt u dan nog 

geïnformeerd. 
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Vragen 
Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen, neem dan gerust contact op met het team 

verkiezingen van de gemeente Helmond of de Kiesraad. 

Gemeente Helmond, Burgerzaken 

Telefoonnummer: 14 0492 

E-mail: verkiezingen@helmond.nl 

Www.helmond.nl/verkiezingen 

Frans Joseph van Thielpark 1 

5707 BX Helmond 

Postbus 950 

5700 AZ Helmond 

Kiesraad 

Telefoonnummer algemeen: 070-426 6266 

www.kiesraad.nl 

E-mail via contactformulier op de website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:verkiezingen@helmond.nl
http://www.helmond.nl/
http://www.kiesraad.nl/
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Bijlage 1 
Aanleveren verkiezingsposter 
Voor een optimaal eindresultaat van uw verkiezingsposter is het van belang dat digitale bestanden op 

de juiste manier bij ons worden aangeleverd. Uw bestanden kunnen dan bovendien zonder vertraging 

verwerkt worden. Image Building is niet verantwoordelijk voor ongewenste resultaten als niet wordt 

voldaan aan onderstaande specificaties. 

 

Wij ontvangen uw bestand graag als pdf, eps, jpg of tif met een ingesloten kleurprofiel zonder 

snijtekens. Zorgt u ervoor dat teksten altijd geconverteerd zijn naar lettercontouren om eventuele 

conflicten tussen Windows (pc) en OS X (Apple) te voorkomen. 

 

Software 

Wij werken met Adobe-programma’s, zoals Photoshop, Illustrator, Acrobat en InDesign. 

 

Formaat 

Het netto formaat dat u aanlevert is 70 x 100 cm (b x h). De opmaken dienen te worden aangeleverd 

met 4 cm rondom overvul. U levert dus een bruto formaat van 78 x 108 cm aan (zie de illustratie 

hieronder). 

 

Aanlevering 

Wij ontvangen uw digitale verkiezingsposter graag via verkiezingen@imagebuilding.com. Indien het 

bestand groter is dan 10 MB, verzoeken wij u vriendelijk een link te sturen via de website 

www.wetransfer.com of een vergelijkbare dienst. 

 

Resolutie 

Houdt bij beeldmateriaal vast aan ongeveer 120 dpi op ware grootte. 

 

Kleurmanagement 

Zorg dat er altijd een kleurprofiel in uw bestand zit. Wanneer dit niet het geval is, gebruiken wij ons 

eigen kleurprofiel waardoor er kleurverschillen kunnen ontstaan. Houdt u er rekening mee dat, 

vanwege de aard van het materiaal (pvc), de kleurperceptie kan afwijken. Een kleur op bijvoorbeeld 

papier is anders. PANTONE-kleuren worden omgezet naar CMYK. Wij kunnen niet met RAL-kleuren 

werken. U zult dan een PANTONE-kleur moeten kiezen die overeenkomt met de RAL-kleur. 

 

Lijstnummer en lettertype 

Indien u een lijstnummer vermeldt in de opmaak, dan volstaat dat in deze fase met het cijfer 0. Wij 

ontvangen dan graag ook het lettertype (geschikt voor pc), zodat wij het lijstnummer kunnen wijzigen 

zodra deze bekend is. Na onze wijziging ontvangt u ter goedkeuring per e-mail de definitieve opmaak. 

Als u vrijwel zeker weet wat uw lijstnummer wordt, kunt u deze vermelden in plaats van het cijfer 0. Als 

u geen lijstnummer vermeldt, plaatsen wij deze ook niet in de eindversie. 

Wij gaan ervan uit dat deze informatie zorgt voor een optimale aanlevering. Mocht u nog vragen 

hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

• Imagebuilding.com 

• telefoon: 070 219 20 05 

• verkiezingen@imagebuilding.com 

https://www.imagebuilding.com/
tel:%20070%20219%2020%2005
mailto:verkiezingen@imagebuilding.com
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