
KANDIDAATSTELLINGS REGLEMENT (“Reglement”) FORUM VOOR DEMOCRATIE 

(“FVD”) 

 

A. ALGEMEEN 

 

1. Dit Reglement voorziet in de regels die bij FVD van toepassing zijn op kandidaten, de 

kandidaatsstelling en goedkeuring van individuen en kieslijsten, in de ruimste zins des 

woords. 

2. Dit Reglement is een nadere uitwerking van bepaalde statutaire bepalingen in de Statuten van 

FVD. 

3. Waar dit Reglement in tegenspraak mocht zijn met regelgeving en/of de Statuten van FVD 

prevaleren regelgeving en/of Statuten boven het Reglement. 

4. Dit Reglement wordt bij Bestuursbesluit vastgesteld. 

5. Wijzigingen van dit Reglement kunnen alleen worden door het Bestuur worden vastgesteld en 

wel met inachtneming van het hierboven onder 3. gestelde. 

 

B. LANDELIJKE KIESLIJSTEN 

 

1. Conform hetgeen in de Statuten gesteld is, worden de landelijke kieslijsten voor Tweede 

Kamer en Eerste Kamer alsmede voor het Europees Parlement door de ALV van FVD 

(“ALV’) goedgekeurd en vastgesteld. 

2. Het Bestuur doet aan de ALV een voorstel met betrekking tot de onder 1. genoemde 

kieslijsten. 

3. De formele eisen waaraan kandidaten voor de kieslijsten zoals vermeld onder 1., moeten 

voldoen staan vermeld in de Statuten. 

4. Het Bestuur kan zich bij het samenstellen van de landelijke kieslijsten, zoals vermeld onder 1. 

, en het doen van een voorstel zoals vermeld onder 2., laten bijstaan door interne en externe 

adviseurs. 

5. Het Bestuur kan besluiten om, ad hoc of permanent, een commissie in het leven te roepen die 

het Bestuur adviseert in het samenstellen van de kieslijsten zoals vermeld onder 1.  

 

C. PROVINCIALE, GEMEENTELIJKE EN WATERSCHAP KIESLIJSTEN 

 

1. Het Bestuur stelt de definitieve kieslijsten voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschap 

verkiezingen vast.  

2. Het Bestuur kan zich bij het samenstellen van de hiervoor genoemde kieslijsten zoals vermeld 

onder 1. laten bijstaan door interne en externe adviseurs. 

3. Het Bestuur kan besluiten om, ad hoc of permanent, een commissie in het leven te roepen die 

het Bestuur adviseert in het samenstellen van de kieslijsten zoals vermeld onder 1.  

4. Het Bestuur besluit aan welke verkiezingen FVD deelneemt met inachtneming hetgeen 

daaromtrent in de Statuten is vermeld. 

 

D. KANDIDATEN; WERVING EN SELECTIE 

 

1. Kandidaten dienen aan de (formele) eisen zoals gesteld in de Statuten te voldoen. 



2. Mensen die zich aanmelden om actief te worden voor FVD melden zich via de website aan of 

sturen een mail naar recrutering@fvd.nl 

3. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt men een ontvangstbevestiging. 

4. In de interne Werving & Selectie-database wordt de aanmelding kort bekeken en doorgezet 

naar de juiste persoon binnen FVD.  

5. Kandidaten dienen in te stemmen met een onderzoek naar hun antecedenten in de ruimste zin 

des woords met inachtneming van het onder A lid 3 vermelde. 

6. Voor de werving van kandidaten voor de diverse kieslijsten wordt intern een apart selectie 

proces opgezet in de vorm van uitnodigingen, testen, trainingen. Dit is een intern proces dat 

steeds kan wijzigen, maar de kandidaten worden geselecteerd uit de interne Werving & 

Selectie-database of indien zij instromer zijn via de interne netwerken.  

7. Werving en Selectie van kandidaten valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.  

8. Het Bestuur kan zich bij het wervings- en selectieproces in het kader van het samenstellen van 

de landelijke, provinciale en overige  kieslijsten zoals hiervoor vermeld laten bijstaan door 

interne en externe adviseurs. 

9. Het Bestuur kan besluiten om, ad hoc of permanent, een commissie in het leven te roepen die 

het Bestuur adviseert bij de werving en selectie van kandidaten. 
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