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In de statuten en reglementen van de PvdA is de procedure omschreven voor de toelating van kandidaten 

voor de verkiezing voor de lijsttrekker. In het draaiboek voor de verkiezingen in West, die door de leden 

tijdens ALV’s in maart en juni zijn vastgesteld, is die procedure bevestigd. In dit memo doet het bestuur 

verslag van de wijze waarop de procedure is toegepast.  

 

16 September 2013 was sluitingsdatum voor de kandidaatstelling. De drie kandidaten hebben zich ruim 

voor deze datum kenbaar gemaakt als kandidaat, en het bestuur tijdig voorzien van de motivatie en 

overige bescheiden (waaronder ondertekende erecode en interne bereidverklaring). De drie kandidaten 

overlegden eveneens allen meer dan 50 handtekeningen ter ondersteuning van hun kandidatuur. Bij het 

toetsen van deze handtekeningen in de ledenadministratie van de afdeling West bleek dat in enkele 

gevallen de ondersteuner niet vermeld was in de ledenadministratie.  

 

Het bestuur heeft daarop het volgende vastgesteld: 

- alle kandidaten zijn geschikt om deel te nemen aan de lijsttrekkersverkiezing en aan de geest van 

de procedure (kandidaten moeten voldoende draagvlak hebben) wordt door iedereen in ruime 

mate voldaan; 

- alle kandidaten hebben minimaal 50 handtekeningen ingediend en waren (op aangeven van de 

ondertekenaars) in de veronderstelling dat het handtekeningen betroffen van leden van de 

afdeling;  

- de procedure voorzag niet in een tussentijdse toets van de verzamelde handtekeningen waardoor 

we pas na de sluitingsdatum tot deze conclusie konden komen;  

- we hechten er wel aan om de procedure (die deel uitmaakt van de statuten & reglementen van de 

partij en door de afdelingsvergadering is onderschreven) te respecteren. 

 

Na een extra controle bij het partijbureau op de juistheid van de gegevens, zijn de handtekeningen van 

niet-leden als ongeldig verklaard. Kandidaat Floris Vels behield meer dan het benodigde aantal 

handtekeningen van vijftig, de twee andere kandidaten voldeden niet meer aan de norm van minimaal 

vijftig geldige handtekeningen. Het bestuur heeft besloten de termijn voor indienen van de 

handtekeningen met twee dagen te verlengen. Binnen korte tijd werden de resterende geldige 

handtekeningen door de twee kandidaten ingediend. 

 

Het bestuur benadrukt dat de gang van zaken het gevolg is van onvolkomenheden in de procedure. In 

toekomstige situaties zal worden voorzien in mogelijkheden om de ingediende handtekeningen voortijdig 

te toetsen.  
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