
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registratie politieke 

partijen 

Door registratie van de naam van een 

politieke groepering is de groepering 

gerechtigd een partijnaam en/of 

aanduiding met eventueel afkorting boven 

de kandidatenlijst te plaatsen bij 

verkiezingen. Als er niet wordt 

geregistreerd is er geen sprake van een 

politieke groepering met volledige 

rechtsbevoegdheid. Er mag dan geen naam 

worden gevoerd en boven de lijst blijft het 

blanco. Deelnemen aan een verkiezing 

zonder registratie is dus mogelijk. Indien 

verder aan alle voorwaarden van de 

kandidaatstelling wordt voldaan heeft het 

niet registreren van de naam bij het 

centraal stembureau geen fatale gevolgen 

voor de verdere verkiezingsprocedure. 

Gedurende de gehele raadsperiode zal de 

lijst officieel juridisch naamloos blijven. In 

de dagelijkse raadspraktijk wordt dit 

ontweken door op grond van het 

reglement van orde voor de raad aan de 

voorzitter te verzoeken om tijdens de 

raadsvergadering onder een zelf gekozen 

naam verder te gaan. 

 

Doorwerking centrale 

registratie 
Landelijke of provinciale 

groeperingen, die niet aan de vorige 

raadsverkiezing hebben 

deelgenomen maar zich wel centraal 

hebben laten registreren voor de 

verkiezing van een hoger orgaan 

(Europees Parlement en Tweede 

Kamer in Den Haag of Provinciale 

Staten in Haarlem) zijn eveneens 

ontheven van de lokale 

registratieplicht. Op 27 december 

2017 zal in de Staatscourant een 

overzicht worden gegeven van die 

aanduidingen van politieke 

groeperingen, die voor een 

doorwerkende centrale registratie in 

aanmerking komen.  

Tussentijdse registraties 
Op dit moment zijn er voor de 

komende raadsverkiezingen in Den 

Helder de volgende politieke 

groeperingen geregistreerd: 

 - Sociaal Lokaal 

 - Senioren Partij Den Helder 

 - GEMEENTEBELANGEN DEN 

HELDER 

 - Beter voor Den Helder 

 

 

Terugbetaling van de 
waarborgsom 

Aan alle nieuwe – of tussentijds 
geregistreerde groeperingen zal 

de waarborgsom worden 
terugbetaald na inlevering van 

een geldige kandidatenlijst. 

Permanente registratie 

Met permanente registratie wordt in de Kieswet bedoeld dat politieke groeperingen 

die bij de laatste raadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, zich 

bij de komende verkiezing niet meer opnieuw hoeven te registreren. Wel moet een 

groepering zich opnieuw laten registreren als zij onder een andere naam of 

aanduiding de verkiezing wil ingaan. Dit geldt eveneens als zij samenvoeging aangaat 

met een andere groepering die bij de vorige verkiezing geen geldige kandidatenlijst 

heeft ingeleverd.  

De politieke groeperingen die zich in Den Helder vanwege permanente registratie niet 

opnieuw hoeven te registreren (indien zij onder dezelfde naam/aanduiding willen 

deelnemen) zijn: 

- Stadspartij;   - ChristenUnie; 
- VVD;    - GROENLINKS; 
- D66;    - Behoorlijk Bestuur; 
- CDA;    - Vrije Socialisten; 
- Helder Onafhankelijk!;  - SP 
- Partij van de Arbeid;    
 

 

Geen lijstverbinding tijdens gemeenteraadsverkiezing 
 
Het is partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet meer toegestaan om 

lijstverbindingen te vormen. 

De Eerste Kamer heeft ingestemd met afschaffing van lijstverbindingen tijdens de 

raadsverkiezingen van 2018. 

 


