
Spelregels voor de interne verkiezingen 
van D66 Noord-Holland voor de 
Provinciale Statenverkiezingen 2023  

Naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 (PS2023) worden 
binnenkort de kandidaten voor de Provinciale Staten in de provincie Noord-Holland door de 
leden gekozen voor een plek op de lijst. Voor deze interne verkiezing gelden een aantal 
spelregels die volgen uit Het Huishoudelijk Reglement, de Regeling Voorkeursacties, Het 
deelnamebesluit en het instellingsbesluit van LAC. Voor het gemak hebben we de 
belangrijkste hier opgesomd.  
 

A Uitgangspunt  
 
Uitgangspunt bij een verkiezing met meerdere kandidaten is dat er neutrale, gelijke en 
gelijkmatige aandacht is voor alle kandidaten. De kandidaten krijgen in deze periode de 
ruimte om zich te presenteren aan de leden. Zowel het bestuur als de Regionale 
Verkiezingscommissie (RVC) zien erop toe dat dit allemaal eerlijk en volgens de regels 
verloopt. Tot slot: het is een interne campagne maar dat betekent niet dat de buitenwereld 
niet meekijkt; het is belangrijk rekening te houden met de uitstraling naar buiten gedurende 
de hele verkiezingsperiode.  

 

B. Je Kandidaat stellen 
 
Je kunt je kandidaat stellen vanaf maandag 22 augustus 2022 10:00 tot en met vrijdag 30 
september 2022 23:59 Via Mijn D66. Voor het kandidaat stellen geldt o.a. de regel dat je 
hiervoor 6 maanden lid moet zijn van D66. Hiervoor kan het landelijk bestuur, op advies van 
het regiobestuur dispensatie verlenen. Dat gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen. De 
regels voor deelname kun je vinden in het Huishoudelijk Reglement. 

C. Het LAC-advies 

Het LAC beoordeelt kandidaten aan de hand van het C.V. en een gesprek en toetst daarbij in 
hoeverre de kandidaat voldoet aan het door de ARV opgestelde profiel voor kandidaat Lid 
Provinciale Staten en hoe de aansluiting is bij het profiel van de toekomstige fractie. De LAC 
houdt rekening met een juiste afspiegeling van de samenleving op de kieslijst. De LAC streeft 
naar een zo hoogstaande lijst, met een juiste balans tussen persoonlijke kwaliteiten en 
teamkwaliteiten.  

Het advies gaat over de plekken 2 tot en met 20 

Op 4 November wordt elke kandidaat geïnformeerd over diens plek op de advieslijst. 
Kandidaten ontvangen een korte mail, en worden vervolgens telefonisch geïnformeerd.  Het 
LAC probeert daarbij zo precies mogelijk aan te geven welke factoren een rol hebben 

https://www.mijnd66.nl/cms/media/2996/huishoudelijk-reglement-juni-2022.pdf
https://www.mijnd66.nl/cms/media/1516/regeling-voorkeursacties-d66.pdf


gespeeld bij de plaats op de lijst, zonder overigens specifiek in te gaan op de 
kandidaatstelling van andere kandidaten. Op dat moment wordt dus niet de gehele 
advieslijst gepubliceerd. Mocht er in deze communicatie te weinig tijd zijn voor een volledige 
reflectie dan organiseert de LAC een ander moment waarop met één of meerdere leden van 
de LAC later gesproken kan worden. 

D. Je kent het advies over de plek op de lijst, wat nu? 

Er bestaat een mogelijkheid om te ‘reageren’ op het advies. Dan kan door binnen Mijn D66 
een reactie te geven op het lijstadvies. Deze reactie wordt – samen met het openbaar 
worden van het lijstadvies – aan de leden getoond.  Deze reactie moet uiterlijk 8 november 
in Mijn D66 worden gedaan. 

Als je een klacht hebt over de wijze waarop de LAC tot haar advies is gekomen, dan kun je 
een klacht indienen bij het Geschillencollege. Deze klacht moet je binnen drie dagen vanaf 
het moment dat je het advies hebt vernomen indienen (art. 6.16 HR). 

Je kunt ook besluiten om je terug te trekken van de Lijst. Ook daarbij is het de bedoeling dat 
je dit uiterlijk 8 november aangeeft. 

Voordat de leden uiteindelijk kunnen gaan stemmen over de lijstvolgorde wil je misschien 
nog je verhaal in het kandidatenboek aanpassen in Mijn D66. Ook dat kan tot uiterlijk 8 
november. 

Uiterlijk 17 november wordt het finale lijstadvies bekend gemaakt aan de leden, inclusief 
het kandidatenboek. We verzoeken de kandidaten pas na het bekendmaken van het 
stemadvies naar buiten te treden over hun positie en pas dan te starten met de interne 
campagne. 

E. Presentatie aan de leden 

De kandidaten krijgen de gelegenheid zich voor te stellen aan de leden in een LIVE 
bijeenkomst op woensdag 23 november op een locatie in Noord-Holland.  Tijdens dit 
evenement krijgt elke kandidaat 1 minuut de tijd om zichzelf te presenteren (zonder 
PowerPoint o.i.d.), en zullen een onafhankelijke moderator en het publiek de kandidaten 
vragen stellen. Ben je verhinderd laat het weten aan bestuur@d66noordholland.nl 

Ten behoeve van deze bijeenkomst en de kennismaking met de leden, krijgen de kandidaten 
de mogelijkheid zich kort voor te stellen via de website van D66 Noord-Holland.  Het verzoek 
is om een foto en een persoonlijke slogan te sturen naar bestuur@d66noordholland.nl 
Uiterlijk 16 november 2022. 

Natuurlijk mag je je D66 vrienden uitnodigen om jou van harte te ondersteunen, maar let 
erop dat je geen mailinglijsten mag gebruiken die je in je kader van je D66 functie hebt 
gebruikt. Vanzelfsprekend mogen kandidaten wel vrienden en bekenden onder de leden 
mailen, mits zij zelf direct (en dus niet via bijv. een bestuursfunctie) hun contactgegevens 
hebben verkregen. 

mailto:bestuur@d66noordholland.nl


F. Stemming en uitslag 

De stemming wordt geopend op vrijdag 18 november om 10:00. De stemming zal tot 
vrijdag 2 december 23:59 geopend zijn. Na sluiting zal de RVC zo snel mogelijk de uitslag van 
de stemming aan het bestuur bekend maken, die de uitslag aan de leden bekendmakend op 
de Algemene Regiovergadering op zaterdag 3 december en een mail daaropvolgend aan alle 
op de ARV niet-aanwezige leden.  
 
 

G. Voorkeursacties 
 
Het is mogelijk om gebruik te maken van voorkeursacties. Dat wil zeggen dat een ander lid 
dan de kandidaat zelf zijn/haar voorkeur voor een bepaalde kandidaat uit kan spreken en 
motiveren richting de leden. Leden mogen een voorkeur uitspreken voor meerdere 
kandidaten. Deze tekst mag maximaal 150 woorden omvatten, incl. de naam en functie van 
het lid dat zijn/haar voorkeur uitspreekt.  

 
Het bestuur en andere partijorganen als geheel, fracties in vertegenwoordigende 
lichamen als geheel, leden van de LAC en leden van de RVC mogen geen gebruik 
maken van de voorkeursactie. 
 

In het (landelijke) huishoudelijk reglement kun je vinden waaraan zo’n voorkeursactie moet 
voldoen. Het bestuur zal op een later moment communiceren hoe zij de berichten van de 
voorkeursactie zal doorgeleiden naar de leden. 
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