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Model H 1. Kandidatenlijst

Lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Deurne
op 3 maart 2010 ingeleverd door Kerkers, H.P.A. (Henk), wonende Swalm 1, 5751
VG Deurne, op 19 januari 2010:

Aanduiding van de politieke groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA)

Nr. Naam (zie toelichting
punt 1)

Voorletters (zie
toelichting punt 1)

Geboorte-
datum

Adres en postcode (zie
toelichting punt 2)

Woonplaats

1. Kerkers H.P.A. (Henk) (m) 11 januari 1964 Swalm 1, 5751 VG Deurne

2. Cuijpers L.H.P. (Leo) (m) 8 juni 1967 Vincent van Goghstraat 23,
5753 CT

Deurne

3. Gijsbers J.J.W.M. (Iwan) (m) 28 januari 1968 Vlierdijk 3, 5754 PR Deurne

4. Aarts T.H. (Theo) (m) 4 september 1957 Loon 33, 5757 AA Liessel

5. van der Burgt S.M.H.G. (Sandra) (v) 25 januari 1987 Maassingel 49, 5751 VK Deurne

6. Strijbosch P.B.S.A. (Peter) (m) 10 augustus 1963 Moostdijk 2, 5758 PV Neerkant

7. van der Zwaan J.P.M. (Jan) (m) 27 juni 1963 Soemeersingel 97, 5759 RC Helenaveen

8. van Kampen E.G. (Evert) (m) 29 oktober 1944 Voorpeelweg 25, 5754 RH Deurne

9. Wagemaker J.W.J.M. (Bob) (m) 12 december 1959 Fl. Nightingalestraat 25,
5751 MJ

Deurne

10. Aldenzee A.M.J. (Toon) (m) 12 maart 1943 Fl. Nightingalestraat 27,
5751 MJ

Deurne

11. Mutsaers A.E.J. (Teun) (m) 1 december 1933 Parkhof 28, 5751 CL Deurne

12. van Rooij-Kuijpers J.C. (Marjan) (v) 18 oktober 1962 Bij Oostappen 4, 5756 PW Vlierden

13. van Loon-Derikx H.W.J. (Riek) (v) 2 januari 1947 Middelberken 4, 5752 RS Deurne

14. van Horen J.C. (Jac) (m) 17 februari 1933 Past. Kerssemakersstraat
26, 5759 RH

Helenaveen

15. van Bussel M.J.A.W.H. (Marcel)
(m)

11 september 1964 Jan Vermeerstraat 2, 5753
BP

Deurne

16. van Ooij G.H. (Grard) (m) 14 februari 1930 Hoofdstraat 11, 5757 AJ Liessel

17. Buijtenweg-Driessen J.L.M. (Jo) (v) 3 september 1943 Hoge Zijdeweg 43, 5756 BR Vlierden

18. van Mullekom H.P. (Huub) (m) 5 maart 1934 Kerkstraat 20a, 5751 BH Deurne

19. van Gog-Klein Zieverink A.T. (Angela) (v) 15 februari 1953 Hoofdstraat 73, 5757 AK Liessel

20. van Bussel C.J. (Cor) (m) 1 oktober 1937 Trienenbergweg 6, 5754 PJ Deurne

21. Hoogers H.T.C. (Hendry) (m) 18 mei 1966 Heuvelstraat 15, 5751 HM Deurne

22. Geris F.H.G. (Frans) (m) 2 mei 1963 Lange Horst 2, 5758 PT Neerkant

23. Liebreks J.M. (Jan) (m) 6 januari 1929 Meidoorn 1, 5757 CJ Liessel

24. Cremers F.J. (Frans) (m) 15 september 1944 Mozartstraat 48, 5751 EM Deurne

25. Luykx A.C.M. (Anton) (m) 22 januari 1944 Hoekseweg 8, 5757 SK Liessel

26. Berkers H.M. (Mario) (m) 23 november 1962 Belgerenseweg 31, 5756
PP

Vlierden

27. Welten J.A.M. (Jan) (m) 11 maart 1940 Hoofstraat 94, 5757 AR Liessel

28. Winkelmolen A.H. (Ton) (m) 11 juli 1932 Vinkenbroek 2, 5758 AV Neerkant

29. van der Sterre J.A.J. (Jan) (m) 24 januari 1934 Rijn 22, 5751 TZ Deurne

30. Coolen M.A.N. (Tin) (m) 1 september 1947 Einsteinstraat 17, 5756 AX Vlierden

Bij deze lijst werden overgelegd (aankruisen hetgeen van toepassing is):
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□  een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de inleveraar
als kiezer is geregistreerd, dat hij/zij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing (zie
toelichting punt 4)
■  een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin aan
de inleveraar de bevoegdheid wordt verleend boven de lijst de aanduiding van de
desbetreffende groepering te plaatsen (zie toelichting punt 5)
□  ten minste dertig/twintig/tien verklaringen van kiezers dat zij de lijst ondersteunen (zie
toelichting punt 6)
■  een verklaring van iedere op de lijst voorkomende kandidaat dat hij/zij instemt met zijn/
haar kandidaatstelling (zie toelichting punt 7)
■  een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die geen zitting heeft
in het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezingen worden gehouden (zie
toelichting punt 8).
□  een bewijs van betaling van de verschuldigde waarborgsom (zie toelichting punt 9)
□  een verklaring van voorgenomen vestiging van iedere kandidaat die momenteel niet in
de gemeente/provincie woonachtig is (zie toelichting punt 10).

De volgende perso(o)n(en) is (zijn) bij verhindering van de inleveraar bevoegd tot het herstel
van verzuimen, bedoeld in artikel I 2 van de Kieswet:

1. Cuijpers, L.H.P. (Leo)
Vincent van Goghstraat 23, 5753 CT Deurne

Als gemachtigde, bevoegd tot het verbinden van deze lijst met andere lijsten tot een
lijstencombinatie, wordt aangewezen:

Als diens plaatsvervanger(s) wordt (worden) aangewezen:

Toelichting

1. De wijze waarop de kandidaten op de lijst vermeld moeten worden
Aan de naam mogen nadere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de gebruikelijke
wijze afgekort. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld.
Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de
kandidaat de toevoeging '(m)' of '(v)' worden geplaatst.
Gehuwd of gehuwd geweest zijnde personen, dan wel personen wier partnerschap geregistreerd is of
geregistreerd is geweest, worden op de lijst vermeld hetzij met de eigen naam, hetzij, voor zover zij
daartoe op grond van artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd zijn, met de naam van echtgenoot of
geregistreerde partner dan wel met de eigen naam door middel van een liggend streepje gevolgd door of
voorafgegaan door de naam van de echtgenoot of geregistreerde partner.

2. Vermelding van het adres
Vermelding van het adres en de postcode van de kandidaat is niet verplicht. Vermelding van de woonplaats
van de kandidaat is wel verplicht. In verband met correspondentie wordt de kandidaat die zijn adres niet
op de kandidatenlijst wenst te vermelden verzocht een postadres (niet zijnde een postbusnummer) te
verstrekken aan het centraal stembureau.
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3. Het maximum aantal namen op een lijst
Op de lijst mogen de namen van ten hoogste vijftig kandidaten worden geplaatst. Op de lijst van een
politieke groepering wier aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden
verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan meer dan vijftien zetels zijn
toegekend, mag een aantal namen worden geplaatst dat ten hoogste tachtig bedraagt.

4. De inleveraar van de lijst
De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de desbetreffende verkiezing. Indien de inleveraar
niet als kiezer is geregistreerd in de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, dient hij een
verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, over te
leggen dat hij bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing. Het hoofdstembureau kan verlangen dat de
inleveraar van zijn identiteit doet blijken.

5. Het plaatsen van een aanduiding van een politieke groepering boven de lijst
Aan de inleveraar kan door de gemachtigde van de desbetreffende politieke groepering de bevoegdheid
worden verleend boven de lijst de aanduiding van deze groepering te plaatsen, zoals deze door het centraal
stembureau is geregistreerd. Bij de lijst moet een verklaring van de gemachtigde worden overgelegd waaruit
deze bevoegdheid blijkt (model H 3-1).
De inleveraar mag boven de lijst ook een aanduiding plaatsen, gevormd door samenvoeging van voor de
desbetreffende verkiezing geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, indien hem daartoe de
bevoegdheid is verleend door de gemachtigden van de onderscheidene groeperingen. Bij de lijst moet een
verklaring van de gemachtigden worden overgelegd waaruit deze bevoegdheid blijkt (model H 3-2). Een
aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten.

6. Verklaringen van ondersteuning
Bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, de provinciale staten en gemeenteraden waarin
het aantal te verdelen zetels in de raad ten minste 39 bedraagt, moeten per kandidatenlijst 30 verklaringen
van kiezers, woonachtig in de kieskring waarvoor de lijst wordt ingeleverd, worden overgelegd dat zij
de lijst ondersteunen (model H 4). In gemeenten waarin het aantal te verdelen zetels in de raad minder
dan 39, doch minimaal 19 is, geldt een verplicht aantal van 20 ondersteuningsverklaringen, terwijl in
gemeenten met minder dan 19 zetels 10 ondersteuningsverklaringen overgelegd dienen te worden. Kiezers
die een ondersteuningsverklaring wensen af te leggen, dienen deze binnen een termijn van zeven dagen
voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling te ondertekenen ter secretarie van
de gemeente waar zij als kiezer zijn geregistreerd.
Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overgelegd bij een kandidatenlijst, indien:

a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de
laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan één of meer zetels zijn toegekend;

b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden
verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste
één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de
verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder
van de afzonderlijke groeperingen één of meer zetels zijn toegekend.

7. Verklaring van instemming
Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring worden overgelegd
dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op deze lijst (model H 9). Indien de kandidaat zich buiten Nederland
bevindt, is de verklaring niet aan het voorgeschreven formulier gebonden en kan zij ook per telefax
geschieden.

8. Identiteitsbewijs
Bij de lijst moet van iedere daarop voorkomende kandidaat die geen zitting heeft in het vertegenwoordigend
orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden
overgelegd. Als identiteitsbewijs wordt hierbij geaccepteerd de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet
op de identificatieplicht zijnde:
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- een Nederlands paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk
Europese Economische ruimte;

- een Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie
respectievelijk Europese Economische ruimte;

- een Nederlands rijbewijs of een rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk
Europese Economische ruimte;

- een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter
vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

9. Waarborgsom
Voor elke kandidatenlijst (lijstengroep, stel gelijkluidende lijsten) moet in beginsel een bepaalde
waarborgsom worden betaald. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer bedraagt deze waarborgsom €
11.250,- bij de verkiezingen voor provinciale staten € 1.125,- en bij de verkiezingen voor de gemeenteraad
€ 225,-. Degene die de waarborgsom heeft betaald, ontvangt (voor elke kieskring) een bewijs daarvan. Dit
bewijs moet bij de indiening van de lijst worden overgelegd.
De verplichting tot het betalen van een waarborgsom en het overleggen van een bewijs van betaling daarvan
geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding daarvan was geplaatst
boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende
vertegenwoordigend orgaan een of meer zetels zijn toegekend. Dit geldt ook ten aanzien van samenvoeging
van aanduidingen van twee of meer groeperingen; indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van
het desbetreffende vertegenwoordigend orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten
minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.

10. Verklaring van voorgenomen vestiging
Bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor provinciale staten moet de kandidaat die geen
ingezetene is van de desbetreffende gemeente of provincie een door de kandidaat ondertekende
verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de gemeente
onderscheidenlijk de provincie.

11. Lijstencombinatie
Op de dag van de kandidaatstelling kunnen kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen
tot een lijstencombinatie worden verbonden door inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe
strekkende gemeenschappelijke verklaring van de op de lijsten vermelde gemachtigden (model I 10).

12. Centrale kandidaatstelling
Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van provinciale staten van een provincie die uit
meer dan één kieskring bestaat, kunnen politieke groeperingen die bij de laatstgehouden verkiezingen voor
het desbetreffende orgaan één of meer zetels hebben behaald, gebruik maken van de mogelijkheid van
centrale kandidaatstelling. Van deze mogelijkheid kunnen bedoelde groeperingen alleen gebruik maken als
zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

- aan de verkiezingen wordt deelgenomen met een gelijkluidende kandidatenlijst in alle kieskringen.
- aan de verkiezingen wordt in alle kieskringen deelgenomen met een lijst waarop meer dan dertig namen

van kandidaten zijn geplaatst en waarvan behoudens ten hoogste de laatste vijf, de namen dezelfde zijn
en in dezelfde volgorde zijn geplaatst.

De regeling is ook van toepassing in geval van samenvoeging van aanduidingen, indien bij de
laatstgehouden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordigende orgaan, hetzij aan de
gezamenlijke groeperingen, hetzij aan ten minste één daarvan, één of meer zetels zijn toegekend.
Indien van de mogelijkheid van centrale kandidaatstelling gebruik wordt gemaakt dient inlevering van
de kandidatenlijst(en) plaats te vinden bij het hoofdstembureau van kieskring 12 ('s-Gravenhage) bij
verkiezingen voor de Tweede Kamer en bij het hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente is
gelegen waar de vergadering van provinciale staten wordt gehouden bij een verkiezing voor provinciale
staten.


