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Inleiding
Het instellen van een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor is een tussentijdse raadsverkiezing nodig, de zogenaamde ‘herindelingsverkiezing’. Deze wordt gehouden op 24
november 2021 (onder voorbehoud).
Kiesgerechtigde inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
kiezen de leden van de gemeenteraad van de per 1 januari 2022 te vormen nieuwe gemeente Land van
Cuijk.
Bij die verkiezing, en met name bij de voorbereiding daarop, gaat een aantal zaken anders dan u gewend
bent. Dat komt omdat niet alleen de bepalingen uit de Kieswet en het Kiesbesluit van belang zijn, maar
ook de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) een rol speelt bij de organisatie van de verkiezing. De
gemeente met de meeste inwoners (en dat is de gemeente Boxmeer) organiseert de verkiezing (art. 52
Wet Arhi).
In deze brochure kunt u lezen waar u aan moet voldoen om als politieke groepering deel te nemen aan de
verkiezing op 24 november 2021.
De informatie heeft betrekking op de registratie, kandidaatstelling, dag van de stemming, zetelverdeling en
belangrijke data voor politieke groeperingen. Verder is in deze brochure een verkiezingskalender
opgenomen.
De informatie in deze brochure is opgesteld op basis van bestaande regelgeving, die nog kan wijzigen
omdat er in 2021 een wijziging van de Kieswet wordt verwacht en de tijdelijke wet verkiezingen Covid-19
zo goed als zeker zal worden verlengd.
Verder zijn alle genoemde datums onder voorbehoud, omdat het college van Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant de definitieve datums vaststelt. We verwachten dit besluit in juli 2021.

1. Registreren politieke groeperingen: voor 30 augustus 2021.
1.1 Lokale politieke groeperingen
Nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen, die onder een bepaalde naam (wettelijk: aanduiding)
deel willen nemen aan de herindelingsverkiezing op 24 november 2021 moeten deze aanduiding uiterlijk
op 30 augustus 2021 bij het centraal stembureau van de organiserende gemeente (Boxmeer) laten
registreren.
Omdat de oude gemeenten ophouden te bestaan vervallen alle lokaal geregistreerde aanduidingen (zie
Kieswet artt. G 3 en G 4 en de Wet Arhi art. 55). Dit geldt óók wanneer een lokale politieke groepering
onder dezelfde naam wil deelnemen die al eerder bij de gemeente Boxmeer is geregistreerd.
Lokale groeperingen die op dit moment geregistreerd zijn in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en
Sint Hubert of Sint Anthonis en willen deelnemen aan de herindelingsverkiezing, moeten zich dus allemaal
opnieuw registreren bij het centraal stembureau in de gemeente Boxmeer.
De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden
register. Dit is de aanduiding waarmee de politieke groepering op de kandidatenlijst wordt vermeld. Dit kan
zijn:
de volledige naam van de groepering;
de afkorting van de naam van de groepering;
een combinatie van beide.
1.2 Landelijke en provinciale groeperingen
Landelijke politieke groeperingen waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor deelname aan de
verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale politieke groeperingen waarvan de aanduiding al
geregistreerd voor deelname aan de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant, hoeven zich
niét opnieuw te registreren.
Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing, wordt bijgehouden door de Kiesraad.
Op hun website vindt u een overzicht van alle bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezing
geregistreerde aanduidingen.
Het register voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant wordt bijgehouden door het centraal
stembureau van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
1.3 Tijdstip registratie
Voor de herindelingsverkiezing wordt een nieuw centraal stembureau ingesteld. Dat gebeurt direct nadat
Gedeputeerde Staten de datums heeft vastgesteld. De verwachting is dat dit in juli 2021 bekend wordt
gemaakt. Nadat het centraal stembureau is ingesteld kan een verzoek tot registratie van een aanduiding
worden ingediend.
De laatste datum waarop een verzoek ingediend kan worden is 30 augustus 2021. Verzoeken die later
worden ingediend blijven voor de verkiezing op 24 november 2021, buiten beschouwing.
1.4 Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding
Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken tot registratie. Een verzoek wordt afgewezen in de
volgende gevallen:
Als de aanduiding in strijd is met de openbare orde;
Als de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al
geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al
eerder een registratieverzoek is ingediend;
Als de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers;
Als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
Als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeen komt met die van een door de rechter verboden en
ontbonden rechtspersoon;
Als op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van
dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

1.5 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie
Een politieke groepering moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn (een stichting is niet
toegestaan).
Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:
Een door de notaris gewaarmerkt afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging
zijn vastgelegd;
Een origineel bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50;
Een verklaring van de politieke groepering, waaruit blijkt wie als gemachtigde(n) en wie als
plaatsvervangend gemachtigde(n) is(zijn) aangewezen.
1.6 Waarborgsom registratie
Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald
van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 30 augustus 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer
NL18RABO0108700550 van de gemeente Boxmeer, 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 u dient
te overleggen voor de registratie. De waarborgsom wordt teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst
wordt ingediend.

2. Kandidaatstelling
2.1 Wanneer is de dag van de kandidaatstelling?

Maandag 11 oktober 2021 (onder voorbehoud) is de dag van kandidaatstelling voor de
herindelingsverkiezing.

Tussen 9.00 uur en 17.00 uur moeten politieke groeperingen de kandidatenlijsten inleveren bij het
centraal stembureau in Boxmeer.

De burgemeester van Boxmeer organiseert een gezamenlijke inlevering op 11 oktober om
11.00 uur in het gemeentehuis van Boxmeer

De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de herindelingsverkiezing op 24 november
2021; het moet dus een kiesgerechtigde inwoner van één van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave,
Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis zijn.

Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

Bij niet tijdig inleveren van de kandidatenlijst kan de groepering niet meedoen aan de verkiezingen
2.2 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)
De kandidatenlijst (model H1) maakt u aan met OSV. In dit systeem 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. U kunt OSV gratis verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie
over OSV vindt u op de website van de Kiesraad.
Voor de instructie van de verkiezingssoftware (OSV) wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. U krijgt
hiervoor een uitnodiging zodra de datum bekend is. Wij raden iedere groepering aan om met minimaal
twee personen bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Politieke groeperingen ontvangen na de instructie
van de gemeente Boxmeer een USB-stick met daarop de zogenaamde ‘verkiezingsdefinitie’. Dit heeft u
nodig om het softwarepakket te starten. Op de dag van kandidaatstelling levert u de USB-stick met daarop
de door u aangemaakte bestanden in, samen met de overige stukken (zie 2.8).

2.3 Wijze van vermelding kandidaten
Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de
Basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of
geen voornamen vermeldt. De kandidaten worden uiteindelijk op het stembiljet vermeld, zoals op de
kandidatenlijst is aangegeven (m.u.v. het adres).
1.

2.
3.
4.

Er mogen maximaal 50 kandidaten worden vermeld.
Dit geldt ook voor samenvoeging van lijsten.
De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven.
De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de voor het orgaan vereiste leeftijd bereiken.
De naam van de kandidaat mag maar op één lijst voorkomen.
De kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente of een verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij
voornemens is ingezetene van de gemeente te worden. Blijkt dat hij meerdere soortgelijke
verklaringen heeft afgelegd, dan moet de kandidaat van de lijst worden geschrapt.

Voor de vermelding van kandidaten op kandidatenlijsten gelden de volgende voorschriften:

achtereenvolgens worden vermeld: achternaam, voorletters, geboortedatum en woonplaats van
de kandidaat. Voorvoegsels bij de achternaam worden voor de achternaam vermeld. De naam
moet overeen komen met de gegevens uit de BRP. Pseudoniemen zijn dus niet toegestaan;

achter de voorletters - de eerste letters van iedere voornaam - kan tussen haakjes de roepnaam
van de kandidaat worden vermeld. Overige voornamen van de kandidaat worden niet voluit
vermeld;

achter de naam kunnen nadere aanduidingen van de naam worden toegevoegd, zoals
bijvoorbeeld de afkorting sr., jr. of Azn.;

achter de voorletters of, indien vermeld, achter de roepnaam, mag ter aanduiding van het
geslacht de toevoeging (m) of (v) worden geplaatst;

er dient een correspondentieadres te worden ingevuld.

Titels
Adellijke titels (Ridder, Baron/Barones, Graaf/Gravin, Markies/Markiezin, Hertog/Hertogin en
Prins/Prinses) en predicaten (Jonkheer, Jonkvrouw) kunnen als onderdeel van de achternaam worden
beschouwd en mogen op de kandidatenlijst worden vermeld. De kandidaat is echter niet verplicht om hier
de adellijke titel te vermelden.

De adellijke titels worden voor de geslachtsnaam vermeld. Predicaten worden voor de voorletters (en evt.
roepnaam tussen haakjes) vermeld Adellijke titels worden voluit geschreven en predicaten worden
afgekort (Jhr., Jkvr. of Jkv.).
Het is niet toegestaan om wetenschappelijke titels ( bijv. ir., drs. dr.) op de kandidatenlijst te vermelden.
Naam van de partner
Kandidaten die gehuwd zijn (geweest) of van wie het partnerschap is geregistreerd (geweest), kunnen op
vier manieren op de kandidatenlijst worden vermeld:

met uitsluitend de eigen achternaam;

met uitsluitend de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of (ex)geregistreerde
partner;

met beide achternamen, eerst de eigen achternaam en dan (verbonden door een liggend
streepje) de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote, of (ex)geregistreerde partner;

met beide achternamen, eerst de achternaam van de (ex)echtgenoot, (ex)echtgenote of
(ex)geregistreerde partner en dan (verbonden door een liggend streepje) de eigen
geslachtsnaam.

Woorden als 'echtgenoot van' of 'weduwe van' en 'geboren' of afkortingen daarvan zijn niet toegestaan.
Voorbeelden vermeldingen naamstelling kandidatenlijst
Hieronder staan enkele voorbeelden van vermeldingen op een kandidatenlijst.
Voorbeeld van standaardvermelding:

de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Amsterdam

de Groot sr., A.B.C., (Ton), (m), 01-01-1960, Amsterdam
Voorbeeld van vermelding met adellijke titel:

Baron de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Amsterdam
Voorbeeld van verschillende mogelijkheden van vermelding in geval van (voormalig) huwelijk of
(voormalig) geregistreerd partnerschap:

de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Amsterdam

Visser, A.B.C., 01-01-1960, Amsterdam

de Groot-Visser, A.B.C., 01-01-1960, Amsterdam

Visser-de Groot, A.B.C., 01-01-1960, Amsterdam
2.4 (Voorinlevering) kandidaatstelling
Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 11 oktober 2021 zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunt u
een afspraak maken om tussen 30 september en 8 oktober 2021 uw kandidatenlijst en alle bijbehorende
documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Een afspraak hiervoor maakt u telefonisch via
0485-585911 of stuur een e-mail naar verkiezingen@boxmeer.nl. Wij adviseren u nadrukkelijk van deze
mogelijkheid gebruik te maken, om te voorkomen dat u in de officiële procedure rond de kandidaatstelling
voor vervelende situaties komt te staan.

2.5 Nummering kandidatenlijsten
De lijstnummering wijkt bij een herindelingsverkiezing af van de regeling bij een gewone
gemeenteraadsverkiezing. De lijstnummering voor een herindelingsverkiezing is geregeld in de wet
Algemene regels herindeling (art. 55 Wet Arhi).
Daarin staat dat de door thans in de gemeenteraad zittende groeperingen van de organiserende
gemeente – in dit geval de gemeente Boxmeer – ingeleverde geldige kandidatenlijsten éérst een
lijstnummer ontvangen op basis van het aantal in die gemeente behaalde stemmen bij de laatste
gemeenteraadsverkiezing. De groepering met destijds de meeste stemmen krijgt lijstnummer 1, etc.
Alle overige groeperingen ontvangen daarna een lijstnummer op basis van loting.
2.6 Verklaring van instemming
Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst, moet een schriftelijke verklaring worden
overgelegd dat betrokkene instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan
achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde
overgenomen als op de kandidatenlijst.
Alle kandidaten dienen ook een kopie van een op de dag van de kandidaatstelling (= 11 oktober 2021)
geldig legitimatiebewijs te overleggen.
Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, dus
moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden. Bij een paspoort moeten voor- en
achterzijde van de houderpagina gekopieerd worden.
Ontbreekt een geldig legitimatiebewijs of de verklaring van instemming en dit wordt niet tijdig hersteld, dan
wordt de kandidaat uiteindelijk door het centraal stembureau definitief van de kandidatenlijst geschrapt.
Vermelding van het adres op de verklaring van instemming is verplicht. Dit formulier wordt overigens
naderhand niet ter inzage worden gelegd, dus de adressen van alle kandidaten worden niet langs deze
weg openbaar.
2.7 Verklaring van ondersteuning
Alle politieke groeperingen die meedoen aan de herindelingsverkiezing moeten ten minste 20 schriftelijke
verklaringen (maar méér is wenselijk) van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de politieke groepering
ondersteunen. Hierop maakt de Kieswet geen uitzondering; dus ook niet voor landelijk of
provinciaal geregistreerde politieke groeperingen.
Een kiezer die een zgn. ondersteuningsverklaring wil afleggen, moet deze verklaring in persoon in de
woongemeente afleggen en dient zich daarbij te legitimeren.
Kiezers die een ondersteuningsverklaring willen afleggen kunnen een afspraak maken om gedurende de
periode van 13 september tot en met 11 oktober 2021 bij de publieksbalie van de woongemeente een
ondersteuningsverklaring af te leggen. Dit kan dus in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis . De H4-formulieren voor de ondersteuningsverklaringen maakt u aan in OSV.
Betrokkenen moeten een te ondertekenen ondersteuningsverklaring zélf meenemen; deze worden door de
gemeenten niét aan de balie alsnog gemaakt of uitgedraaid.
Voorwaarden om een ondersteuningsverklaring te kunnen afleggen:
De kiezer is als inwoner geregistreerd in één van de deelnemende gemeenten.
De kiezer is stemgerechtigd voor de herindelingsverkiezing.
Op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde opgenomen als
op de kandidatenlijst.
Wanneer een kiezer meerdere ondersteuningsverklaringen ondertekent, zijn álle ondersteuningsverklaringen om deze reden ongeldig.

De getekende ondersteuningsverklaring moet daarna door de kiezer zelf bij de politieke groepering
worden ingeleverd. De gemeenten spelen hierin géén rol.
2.8 Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling
Kandidatenlijst (model H1);
Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid wordt
verleend aan de inleveraar, om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals
deze geregistreerd is (model H3-1).
Voor de landelijke groeperingen vindt u een overzicht van gemachtigden op de site van de Kiesraad;
Minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model H4) (méér is wenselijk);
Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat;
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;
Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigden van meerdere groeperingen; dat de
inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen (model H3-2);
Bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling (model H14).
Eventueel:
Vestigingsverklaringen van kandidaten die nu (nog) niet in één van de deelnemende gemeenten
wonen, dat zij bij benoeming in de nieuwe gemeenteraad in de gemeente Land van Cuijk gaan
wonen.

2.9 Waarborgsom kandidaatstelling
Uiterlijk op 27 september 2021 moet de voor de kandidaatstelling verschuldigde waarborgsom van
€ 225,00 bij het centraal stembureau zijn ontvangen. De waarborgsom maakt u over op rekeningnummer
NL18RABO0108700550 van de gemeente Boxmeer, 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 voor 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 groeperingen de waarborgsom niét
terug als zij bij herindelingsverkiezing geen geldige kandidatenlijst inleveren.

3. Dag van de stemming
Bij de herindelingsverkiezing op 24 november 2021 kan de kiezer in één van de stembureaus in Boxmeer,
Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis diens stem uitbrengen.
Op 22 en 23 november zijn op een aantal plaatsen in de vijf gemeenten stembureaus voor vervroegd
stemmen open van 7.30 – 18. 00 uur.
Bij de herindelingsverkiezingen zal geen briefstemmen plaatsvinden.
Iedere kiezer moet de stempas meebrengen en zich op het stembureau legitimeren met een geldig (of
maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsbewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
verblijfsvergunning.
Zonder stempas en/of identiteitsbewijs kan geen stem worden uitgebracht.
Als een kiezer de stempas kwijt is kan tot uiterlijk 19 november 2021,17.00 uur een vervangende stempas
aangevraagd worden bij de publieksbalie van de woongemeente (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis).
Als de kiezer op de dag van de stemming of na 19 november 2021, 17.00 uur diens stempas kwijt is kan
geen vervangende stempas meer worden verstrekt.
Hierop kan geen uitzondering gemaakt worden.

4. Zetelverdeling
De huidige gemeenteraad van de gemeente Boxmeer bestaat uit 21 leden. De huidige gemeenteraad van
de gemeente Cuijk bestaat uit 19 leden.
De huidige gemeenteraden van de andere drie gemeenten (van Grave, van Mill en Sint Hubert en van Sint
Anthonis) bestaan ieder uit 15 leden.
De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Land van Cuijk bestaat naar verwachting na de
herindelingsverkiezing uit 37 leden. De kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door
37 zetels.
Dit betekent dat na de eerste toedeling van de 'volle' zetels aan de groeperingen de restzetels verdeeld
worden volgens het 'systeem van de grootste gemiddelden’ (Kieswet art. P 7).
Deze berekening wijkt af van de huidige wijze van berekening van de toedeling van de restzetels in de
gemeenten Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Voor meer informatie over de zetelverdeling kunt
u de website van de Kiesraad raadplegen.

5. Belangrijke datums Politieke Groeperingen
5.1 Niet openbare zitting centraal stembureau: 12 oktober 2021 om 16.00 uur
Op dinsdag 12 oktober 2021, de dag na de (maan)dag van kandidaatstelling, onderzoekt het centraal
stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten,
de daarop voorkomende kandidaten en de boven de kandidatenlijst geplaatste aanduiding (Kieswet art. I 1
en I 2).
Als er bij het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten van verzuimen is gebleken (zo kunnen er
bijv. stukken ontbreken), dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan
op de hoogte. Deze of de aangewezen plaatsvervanger kan dan binnen 3 dagen de verzuimen herstellen
door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen c.q. in te leveren bij het centraal stembureau in
Boxmeer. Anderen zijn niet bevoegd om verzuimen te herstellen.
Direct na de zitting legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten en de ondersteunings-verklaringen
ter inzage (Kieswet art. I 3). Deze documenten liggen ter inzage tot de dag nadat onherroepelijk is beslist
over de geldigheid van de ingeleverde lijsten( Kieswet art. I 19).
Bij dit onderzoek wordt niét meegewogen of een kandidaat bijvoorbeeld een strafblad heeft of niet-integer
gehandeld heeft. Wel kunnen politieke groeperingen, als zij dit belangrijk vinden, dit zelf meenemen in het
selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’, maar dit
weegt niet mee in de beoordeling door het centraal stembureau.

5.2 Herstel verzuimen kandidaatstelling: 13 en 14 oktober 2021*
Mochten er verzuimen geconstateerd zijn dan, kunnen zij deze verzuimen herstellen op woensdag 13 en
donderdag 14 oktober 2021 van 9.00 tot 17.00 uur bij het centraal stembureau in de gemeente Boxmeer.
5.3 Openbare zitting centraal stembureau: 15 oktober 2021 om10.00 uur*
Op 15 oktober 2021 om 10.00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting de beslissing
bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten (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.
5.4 Nummering kandidatenlijsten
De nummering van de kandidatenlijsten wijkt af van de regeling bij een gewone gemeenteraadsverkiezing.
Bij een herindelingsverkiezing worden éérst de geldige kandidatenlijsten lijsten van de politieke
groeperingen genummerd waarvan de aanduiding bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing in
Boxmeer boven een kandidatenlijsten heeft gestaan én waaraan bij die verkiezing ten minste één zetel is
toegekend. Dit gebeurt in volgorde van het bij de laatstgehouden verkiezing behaalde aantal stemmen.
Vervolgens wordt de nummering voor de overige lijsten door loting bepaald (Wet Arhi art. 55)

*Wijzigingen gevolg van verlenging tijdelijke wet verkiezingen Covid-19

5.4.1a Lokale groeperingen
Bestaande lokale groeperingen
Wanneer de aanduiding van een lokale groepering eerder geregistreerd is geweest in de gemeente
Boxmeer, dan geldt voor de nummering van de kandidatenlijsten het volgende:
1. Betreft het een bestaande politieke groepering, die weer dezelfde aanduiding registreert, dan gaat de
kandidatenlijst mee in de voorkeurnummering, mits deze groepering bij deelname aan de
gemeenteraadsverkiezing in 2018 in Boxmeer één of meer zetels behaalde.
2. Betreft het een bestaande politieke groepering, die een andere aanduiding registreert; ook dan gaat
de kandidatenlijst mee in de voorkeurnummering, mits deze groepering bij deelname aan de
gemeenteraadsverkiezing in 2018 in Boxmeer één of meer zetels behaalde.
Wanneer de aanduiding van een bestaande lokale groepering eerder geregistreerd is geweest in de
gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis en zich opnieuw (maar nu in Boxmeer)
onder dezelfde aanduiding registreert, dan gaat deze kandidatenlijst niet mee in de voorkeurnummering.
Nieuwe lokale groeperingen
Wanneer een nieuwe lokale groepering nooit eerder geregistreerd geweest in de gemeenten Boxmeer,
Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis, dan gaat ook deze niet mee in de voorkeurnummering,
maar wordt het lijstnummer bij loting bepaald.
5.4.1b Nieuwe lokale groeperingen door opheffing en/of fusie
Wanneer een of meer bestaande politieke groeperingen zich opheffen, vervolgens tot een fusie komen en
een (nieuwe) aanduiding registreren, dan gaat deze – met in acht name van bovenstaande regels – 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 deelname aan de gemeenteraadsverkiezing in
Boxmeer in 2018 één of meer zetels behaalde.
Let op! Alleen het aantal in Boxmeer behaalde stemmen van de betreffende opgeheven politieke
groeperingen wordt dan bij elkaar geteld i.v.m. eventuele voorkeurnummering (Kieswet art. I 14 en de Wet
Arhi art. 55).

5.4.2 Landelijke of provinciale groeperingen
Wanneer een landelijke politieke groepering waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezing
van de Tweede Kamer of een provinciale politieke groepering waarvan de aanduiding al geregistreerd is
voor de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant, bij deelname aan de
gemeenteraadsverkiezing in 2018 in Boxmeer één of meer zetels behaalde, dan gaat de kandidatenlijst
van deze groepering mee in de voorkeurnummering
Wanneer een landelijke politieke groepering waarvan de aanduiding al geregistreerd is voor de verkiezing
van de Tweede Kamer of een provinciale politieke groepering waarvan de aanduiding al geregistreerd
voor de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant, bij deelname aan de
gemeenteraadsverkiezing in 2018 in Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis één of meer zetels
behaalde, dan gaat de kandidatenlijst van deze groepering niet mee in de voorkeurnummering

5.5 Verkiezingsborden
Bij de herindelingverkiezingen zullen nieuwe digitale verkiezingsborden worden geplaatst.
5.6 Debatavond
De datum van de debatavond is nog niet bekend.

5.7 Dag van de stemming: 24 november 2021
U mag op deze dag ( en op 22 en 23 november) overal in de fusiegemeenten campagne voeren met in
acht name van de APV, maar niet in de stembureaus.
Tijdens de uitslagenavond worden alle voorlopige uitslagen op groeperingniveau gepresenteerd.
5.8 Zitting centraal stembureau: 29 november 2021 om 10.00 uur*
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op maandag
29 november 2021 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Boxmeer. Dan wordt ook bekend wat de
zetelverdeling is en welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).
5.9 Onderzoek geloofsbrieven: 8 december 20211
Op 8 december 2021 onderzoekt de ‘commissie onderzoek geloofsbrieven’ de geloofsbrieven en beslist
de (oude) raad van de gemeente Boxmeer op advies van deze commissie of de benoemden kunnen
worden toegelaten als lid van de raad van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

5.10 Aftreden zittende raadsleden: 31 december 2021 om 24.00 uur
De zittende raadsleden van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
treden de dag voorafgaande aan de datum van de herindeling af. Dat is officieel op 31 december 2021,
klokslag 24.00 uur.
5.11 Eerste bijeenkomst nieuwe raad Land van Cuijk: 3 januari 2022
De eerste vergadering van de raad van de gemeente Land van Cuijk is op de eerste werkdag volgend op
de datum van de herindeling (Wet Arhi art. 56).

* Wijziging gevolg van verlenging tijdelijke wet verkiezingen Covid-19
1

Deze datum is afhankelijk van de agenda van de raad van de gemeente Boxmeer

6. Vragen
Heeft u vragen over de herindelingsverkiezingen, neem dan gerust contact op met afdeling Burgerzaken
van de gemeente Boxmeer of de Kiesraad.
Gemeente Boxmeer

Telefoonnummer 0485-585911
e-mail: verkiezingen@boxmeer.nl
www.boxmeer.nl
Raadshuisplein 1
5831JX Boxmeer
Postbus 450
5830AL Boxmeer

Kiesraad

Telefoonnummer algemeen: 070 - 426 6266
www.kiesraad.nl
e-mail via contactformulier op de website

7. Tot slot
Alle datums in deze brochure zijn onder voorbehoud. We verwachten dat de definitieve datums in juli
2021 door het college van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.

Wij wensen u succes met de voorbereiding!

Verkiezingskalender
tijdig








Burgemeester en wethouders
stellen stembureaus in en wijzen
stemlokalen aan.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente die met de
voorbereiding van de tussentijdse
verkiezing is belast, benoemen
leden en plaatsvervangende leden
van de stembureaus.
De gemeente organiseert een
training voor de leden en
plaatsvervangende leden van de
stembureaus.
Daarnaast wordt de samenstelling
van het hoofd- en centraal
stembureau bezien (een
benoeming geldt voor 4
kalenderjaren)

art. E 3, eerste lid en J 4,
eerste en tweede lid, van de
Kieswet
art. E 4, eerste en tweede
lid, van de Kieswet
art. E 7, E 8 van de Kieswet
art. 55, zesde lid, van de
Wet Arhi

tijdig

Burgemeester en wethouders van de
gemeente die met de voorbereiding van
de tussentijdse verkiezing is belast,
benoemen leden en plaatsvervangende
leden van het hoofdstembureau (dat
tevens als centraal stembureau
optreedt)

art. 55, zesde lid, van de
Wet Arhi
art. E 11, vijfde lid, van de
Kieswet

uiterlijk maandag 30
augustus 2021

Mogelijkheid voor politieke groeperingen
om een verzoek in te dienen om een
aanduiding te registreren in een door
het centraal stembureau bij te houden
register

art. G 3, eerste lid, van de
Kieswet
art. 55, derde lid, van de Wet
Arhi

uiterlijk op de 6e dag na
bekendmaking
beschikking op het
registratieverzoek

Mogelijkheid tot het indienen van beroep
bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State tegen de beschikking op het
registratieverzoek

art. G 5, eerste lid, onder b,
van de Kieswet

woensdag 1 september
2021

Centraal stembureaus voor de Tweede
Kamer- en de provinciale
statenverkiezing brengen de door hen
geregistreerde aanduidingen van
politieke groeperingen en de namen van
de gemachtigden en hun
plaatsvervangers ter openbare kennis in
de Staatscourant

art. G 1, achtste lid en art. G
2, achtste lid, van de
Kieswet
art. 55, derde lid, van de Wet
Arhi

uiterlijk woensdag 15
september 2021

Centraal stembureau beslist over nietdoorwerking van een geregistreerde
aanduiding die naar het oordeel van het
centraal stembureau tot verwarring kan
leiden

art. G 4, derde lid, van de
Kieswet

uiterlijk maandag 20
september 2021

Centraal stembureau brengt ter
openbare kennis waar en wanneer
kandidatenlijsten, alsmede de daarbij
horende stukken, kunnen worden
ingeleverd

art. H 1, tweede lid, van de
Kieswet

van maandag 20
september 2021 tot en met
maandag 11 oktober 2021

Gemeenten stellen formulieren
kandidaatstelling verkrijgbaar

art. H 1 van het Kiesbesluit

uiterlijk 21 september
2021

Mogelijkheid tot het indienen van beroep
bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State tegen de beschikking over nietdoorwerking

art. G 5, eerste lid, onder c,
van de Kieswet

uiterlijk maandag 27
september 2021

Waarborgsommen kandidaatstelling
moeten ontvangen zijn (termijn van
orde)

art. H 3, eerste lid, van het
Kiesbesluit

van maandag 13
september 2021 tot en met
maandag 11 oktober 2021

Mogelijkheid tot afleggen van
ondersteuningsverklaringen

art. H 4, derde lid, van de
Kieswet

maandag 11 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van de
gemeente waarvan gebied overgaat
naar een andere gemeente doet aan
burgemeester en wethouders van deze
laatste gemeente of aan burgemeester
en wethouders van de gemeente die
met de voorbereiding van de verkiezing
is belast, opgave van de op deze datum
geregistreerde kiesgerechtigde
personen

art. 54, eerste lid, van de
Wet Arhi

tijdig (vóór dinsdag 12
oktober 2021)

Centraal stembureau brengt tijdstip en
plaats van de zittingen, bedoeld in art. I
1, eerste lid, art. I 4 en art. P 20 van de
Kieswet, ter openbare kennis

art. I 2 en art. P 3 van het
Kiesbesluit

maandag 11 oktober 2021

DAG VAN KANDIDAATSTELLING

art. 55, tweede lid, van de
Wet Arhi

maandag 11 oktober 2021

Burgemeester brengt termijn aanvraag
volmacht ter openbare kennis

art. L 7, tweede lid, van de
Kieswet

dinsdag 12 oktober 2021,
16:00 uur

Niet openbare zitting centraal
stembureau t.b.v. onderzoek van de
ingeleverde kandidatenlijsten; opmaken
proces-verbaal I 1

art. I 1, eerste lid, van de
Kieswet

onverwijld na zitting

Centraal stembureau stelt inleveraar
van geconstateerde verzuimen in kennis

art. I 2, eerste lid, van de
Kieswet

onverwijld na zitting

Centraal stembureau legt ingeleverde
kandidatenlijsten en

art. I 3, eerste lid, van de
Kieswet

ondersteuningsverklaringen ter inzage
na zitting tot en met de
dag waarop de
onherroepelijk
vastgestelde lijsten
openbaar worden
gemaakt

Centraal stembureau legt procesverbaal I 1 ter inzage

art. I 18, eerste lid, van de
Kieswet
art. I 1 van het Kiesbesluit

woensdag 13 oktober
2021, 9:00-17:00 uur
donderdag 14 oktober
2021, 9:00-17:00 uur

Mogelijkheid tot herstellen van
verzuimen; tijdens de verzuimperiode
mogelijkheid tot het ondertekenen van
ondersteuningsverklaringen

art. I 2, tweede en derde lid,
van de Kieswet

vrijdag 15 oktober 2021,
10.00 uur

Openbare zitting centraal stembureau
over beslissing geldigheid van
kandidatenlijsten, handhaving
kandidaten en geplaatste aanduiding en
het nummeren van de lijsten; opmaken
proces-verbaal I 4

art. I 4, I 12 en I 18 van de
Kieswet

onmiddellijk nadat de
nummering heeft
plaatsgevonden

Voorzitter centraal stembureau maakt
nummering lijsten op de in de gemeente
gebruikelijke wijze openbaar

art. I 15, eerste lid, van de
Kieswet

uiterlijk dinsdag 19
oktober 2021

Mogelijkheid tot het indienen van beroep
bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State tegen beschikking over geldigheid
kandidatenlijst en de handhaving van
kandidaten en aanduidingen

art. I 7, eerste lid, van de
Kieswet

uiterlijk maandag 25
oktober 2021

Laatste dag waarop de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State uitspraak kan doen (zes dagen na
ontvangst beroepschrift)

art. I 7, derde lid, van de
Kieswet

zo spoedig mogelijk nadat
kandidatenlijsten
onherroepelijk zijn

Centraal stembureau maakt
onherroepelijke kandidatenlijsten op een
algemeen toegankelijke wijze openbaar

art. I 17 van de Kieswet

nadat kandidatenlijsten
onherroepelijk zijn

Centraal stembureau vernietigt
ingeleverde kandidatenlijsten en
ondersteuningsverklaringen en maakt
daarvan proces-verbaal op

art. I 19 van de Kieswet

uiterlijk woensdag 10
november 2021

Stempassen moeten in het bezit zijn van
de kiezer

art. J 7 van de Kieswet

uiterlijk woensdag 10
november 2021



art. J 1, derde en vierde lid
van de Kieswet
art. J 4a, eerste lid, van de
Kieswet

Burgemeester brengt eventuele
afwijkende zittingstijden van
bijzondere stembureaus en de
plaats waar de stemopneming zal
plaatsvinden ter openbare kennis;

Burgemeester brengt zittingstijden
en plaatsen waar
eventuele mobiele stembureaus worden
gestationeerd ter openbare kennis

uiterlijk dinsdag 16
november 2021

Burgemeester en wethouders van de
gemeente die met de voorbereiding van
de tussentijdse verkiezing is belast,
benoemen leden en plaatsvervangende
leden van de stembureaus.

art. 55, zesde lid, van de
Wet Arhi

uiterlijk vrijdag 19
november 2021

Mogelijkheid voor indienen schriftelijke
verzoeken om een vervangende
stempas en schriftelijke verzoeken om
te mogen stemmen bij volmacht

art. J 8, derde lid en art. L 7,
eerste lid, van de Kieswet

uiterlijk maandag 22
november 2021

Burgemeester bezorgt aan het adres
van de kiezers de kandidatenlijsten en
een overzicht van de adressen en
openingstijden van de stemlokalen en
mobiele stembureaus, met vermelding
van welke stemlokalen
toegankelijk zijn voor mindervaliden

art. J 4, eerste lid, en art. J 9
van de Kieswet; art. J 1,
eerste lid, van het
Kiesbesluit;
art. Z 12 van de Kieswet

uiterlijk vrijdag 19
november, 17.00 uur

Mogelijkheid voor mondelinge aanvraag
vervangende stempas

art. J 8, derde lid, van de
Kieswet

maandag 22 en dinsdag
23 november 2021

Stembureaus voor vervroegd stemmen
open van 7.30 -18.00 uur

woensdag 24 november
2021

DAG VAN STEMMING

art. 55, tweede lid, van de
Wet Arhi

onmiddellijk na stemmen
(niet eerder
dan 21 .00 uur)

Stembureau verricht stemopneming,
maakt proces-verbaal N 10 op en brengt
dit met de verzegelde stembescheiden
over naar de burgemeester

art. J 1, vierde lid,
art. N 1 e.v. en
art. N 10, eerste lid, van de
Kieswet

na ontvangst van alle
processenverbaal

Burgemeester stelt t.a.v. iedere
kandidaat en iedere lijst het totaal aantal
stemmen vast in de opgave N 11

art. N 11, tweede en derde
lid, van de Kieswet

onverwijld na vaststellen
gemeentetotaal

Burgemeester brengt processen-verbaal
N 10 en opgave N 11 over naar
voorzitter hoofdstembureau

art. N 12, eerste lid, van de
Kieswet

onverwijld na vaststellen
gemeentetotaal totdat
over toelating
gekozenen is beslist

Burgemeester maakt de processenverbaal N 10 en opgave N 11 op een
algemeen toegankelijke wijze zonder
ondertekening elektronisch openbaar en
legt afschriften ter inzage op het
gemeentehuis

art. N 12, tweede lid, van de
Kieswet

maandag 29 november
2021, 10:00 uur

Openbare zitting hoofdstembureau tot
vaststelling van de aantallen stemmen

art. O 1, eerste lid, van de
Kieswet

aansluitend aan zitting
hoofdstembureau

Openbare zitting centraal stembureau
tot vaststelling van de uitslag; opmaken
proces-verbaal P 22 (het proces-verbaal
O 3 maakt hier deel van uit)

art. O 3, vierde lid,
art. P 20, eerste en tweede
lid en
art. P 22, eerste lid, van de
Kieswet

onverwijld na zitting
centraal
stembureau

Hoofdstembureau brengt processenverbaal N 10 en opgave N 11 over aan
de gemeenteraad; centraal stembureau
maakt proces-verbaal P 22 elektronisch
openbaar en zendt een van afschrift
daarvan aan de
gemeenteraad

art. O 5, eerste lid, van de
Kieswet;
art. P 23 en P 24 van de
Kieswet

uiterlijk de dag na de
vaststelling van
de uitslag

Voorzitter centraal stembureau stelt
benoemden schriftelijk in kennis van
hun benoeming en geeft tegelijk
schriftelijk kennis van de benoeming
aan gemeenteraad

art. V 1, eerste en derde lid,
van de Kieswet

uiterlijk de 10e dag na
dagtekening
kennisgeving benoeming

Benoemde deelt gemeenteraad
schriftelijk mee dat hij benoeming
aanneemt

art. V 2, eerste lid, van de
Kieswet

woensdag 8 december
2021

Gemeenteraad onderzoekt
geloofsbrieven

art. 56, tweede lid, van de
Wet Arhi

zaterdag 1 januari 2022

Beoogde dag herindeling met ingang
waarvan zittende
gemeenteraadsleden aftreden

art. 1, eerste lid, onder h en
art. 53, eerste lid, van de
Wet Arhi

maandag 3 januari 2022

Eerste raadsvergadering; beëdigen
raadsleden en benoeming wethouders

art. 56, derde lid, van de Wet
Arhi

3 maanden na toelating
gekozenen

Vernietiging van de verzegelde pakken
met stembescheiden en
processenverbaal
van de stembureaus en hiervan procesverbaal opmaken

art. N 12, derde lid, en
art. O 5, tweede lid, van de
Kieswet

