Europese Parlementsverkiezingen en Eerste Kamerverkiezingen 2019
Conform artikel 6.5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement neemt de Landelijke
Verkiezingscommissie bij voorkeur tien maanden voor verkiezingen een aantal besluiten
met betrekking tot de deelname aan deze verkiezingen:
a. de vaststelling van het conceptprofiel als bedoeld in artikel 6.7;
b. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de
kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap met inachtneming van artikel
6.16;
c. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de overige
kandidaten als bedoeld in artikel 6.17;
d. de datum van vaststelling van de definitieve kandidaatstelling;
e. de datum van de verkiezing van de lijsttrekker als bedoeld in artikel 6.16;
f. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de poststemming voor
plaatsing op de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet;
g. het maximale aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst
ingevolge de Kieswet;
h. het minimale en maximale aantal te vermelden kandidaten op het stembiljet;
i. het aanvangs- en sluitingstijdstip voor het inzenden van de stembiljetten.
– De profielen voor zijn reeds vastgesteld door het Congres op 3 maart jl.
– Aanvangs- en sluitingstijdstippen, als ook data van de interne verkiezingen
zijn opgenomen in de tijdpaden.
Aanvullende deelnamebesluiten verkiezingen EP2019
Verkiezing lijsttrekker EP2019




Minimaal 1 jaar lid op uiterlijk 31 juli 2018 (moment van sluiting kandidaatstelling
lijsttrekker)
Aantal ondersteuningsverklaringen kandidaat-lijsttrekker (minimaal 1% van het
ledenaantal)
Peildatum aantal leden: 1 juni 2018

Verkiezing overige kandidaten EP2019






Minimaal 1 jaar lid op uiterlijk 1 november 2018 (moment van sluiting
kandidaatstelling overige kandidaten)
Minimaal te behalen percentage vermeldingen bij e-voting voor plaatsing op de
kandidatenlijst: 10%
Maximaal aantal kandidaten op de kandidatenlijst: 50
Minimaal aantal te vermelden kandidaten: 12
Maximaal aantal te vermelden kandidaten: 49

Aanvullende deelnamebesluiten verkiezingen EK2019
Verkiezing lijsttrekker EK2019





Minimaal 1 jaar lid op uiterlijk 20 augustus 2018 (moment van sluiting
kandidaatstelling lijsttrekker)
Aantal ondersteuningsverklaringen kandidaat-lijsttrekker (minimaal 1% van het
ledenaantal)
Peildatum aantal leden: 1 juni 2018

Verkiezing overige kandidaten EK2019






Minimaal 1 jaar lid op uiterlijk 29 november 2018 (moment van sluiting
kandidaatstelling overige kandidaten)
Minimaal te behalen percentage vermeldingen bij e-voting voor plaatsing op de
kandidatenlijst: 10%
Maximaal aantal kandidaten op de kandidatenlijst: 25
Minimaal aantal te vermelden kandidaten: 10
Maximaal aantal te vermelden kandidaten: 24

