
 
INTERNE BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING 

EERSTE KAMER 2023 
zoals bedoeld in artikel 1.30 lid 3 en artikel 9.8 lid 3 Reglementen van de 

Partij van de Arbeid 

 
DE ONDERGETEKENDE,  
 
(EXACT INVULLEN ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) 

 
Achternaam*): _______________________________ 
 
 
Voorletters:  _______________________________ 
 
 
Roepnaam:  _______________________________ 
 
 
M / V / X:  _______________________________ 
 
 
Geboortedatum: ______________________________   
 
*) Achternaam         
Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wiens partnerschap geregistreerd is of 
geregistreerd is geweest, wordt op de lijst vermeld  

1) hetzij met de eigen geslachtsnaam,  
2) hetzij, voor zover hij daartoe op grond van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

bevoegd is, met de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner,  
3) dan wel met de eigen geslachtsnaam door middel van een liggend streepje gevolgd door of 

voorafgegaan door de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner. 
 
Aan de naam mogen andere aanduidingen (zoals sr. en jr.) worden toegevoegd, mits op de 
gebruikelijke wijze afgekort. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam worden 
vermeld. Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het 
geslacht de toevoeging “(m)” of “(v)” worden geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraaf:____________ 



 
 

WETTIGE WOON- EN VERBLIJFPLAATS VOLGENS DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP): 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
Postcode: _________________  Woonplaats: _____________________________________ 
 
Land: _____________________ (indien niet woonachtig in Nederland)  
 
 
POSTADRES INDIEN BOVENSTAAND ADRES AFWIJKEND/ONVOLLEDIG/ONDUIDELIJK IS: 
 
Adres:____________________________________________________________________ 
 
Postcode:___________________Woonplaats:_____________________________________ 
 
 
TELEFOONNUMMERS: 
 
Privé: (0_____-________)  Werk: (0_____-__________) Mobiel: (06 - _______________) 
 
Emailadres: ______________________________________________________________ 
 
          
verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap van 
de Eerste Kamer namens de PvdA te aanvaarden, ongeacht de plaats die de kandidaat op de 
kandidatenlijst door het congres van februari 2023 zal worden toegewezen. 
 
De kandidaat verklaart kennis te dragen van de bepalingen in de artikelen van de Statuten, deel 1 
en deel 9 Reglementen van de Partij van de Arbeid met betrekking tot de kandidaatstelling en het 
lidmaatschap van de Eerste Kamer. 
 
De kandidaat verklaart alle informatie die relevant is voor het politiek functioneren als kandidaat 
voor de te houden verkiezingen naar waarheid te hebben verstrekt aan de adviescommissie 
kandidaatstelling en/of het partijbestuur. 
           
 
 
 
 
 
 
 

Paraaf:____________ 
 



 
 

De kandidaat verklaart te voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap van de PvdA, dit 
houdt onder meer in dat de kandidaat: 

• de PvdA geen schade of nadeel zal berokkenen; 

• geen lid is van een andere (lokale) politieke groepering en niet namens of voor een andere 
(lokale) politieke groepering actief is (bijv. als bestuurder of volksvertegenwoordiger, of op 
de kandidatenlijst staat); 

• weet dat het hoogste gezag in de partij bij het congres ligt. 
 
De kandidaat verklaart: 

• het doel van de PvdA zoals dit is beschreven in het beginselprogramma te onderschrijven; 

• de Statuten/Reglementen van de PvdA te kennen; 

• de Erecode van de PvdA te onderschrijven, zich eraan te zullen houden en in de geest van 
de kernwaarden te zullen handelen en zich ervan bewust te zijn dat deze code niet 
uitputtend is; 

• het verkiezingsprogramma van de PvdA te onderschrijven. Als kandidaat gebruik wil maken 
van het recht een voorbehoud te maken bij een passage van het verkiezingsprogramma, 
dan meldt kandidaat dit in het gesprek met de kandidaatstellingscommissie. Bij de 
besluitvorming over de kandidatenlijst op het congres wordt melding gemaakt van deze 
voorbehouden; 

• tijdens de campagne voorafgaand aan de verkiezingen deel te zullen nemen aan 
gezamenlijke campagneactiviteiten. 

 
Bij ons in de partij mag je persoonlijke voorkeurscampagne voeren, mits je aan de volgende 
voorwaarden voldoet: 

 a)  vooraf goedkeuring te vragen aan de campagneorganisatie; 
 b) gebruik te maken van de bestaande PvdA-huisstijl;  
 c) terughoudend te zijn met de inzet van eigen middelen; 

d)  geen financiële bijdragen of andere vormen van donaties van bedrijven of 
instellingen aan te nemen; 

 e)  geen gebruik te maken van de betaalde media. 
 
Kandidaat verklaart bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de Eerste Kamer bereid te zijn 
tot het voldoen aan de bepaling in artikel 1.25 lid 2 van de Reglementen van de Partij van de 
Arbeid ten aanzien van de geldelijke afdracht aan de partij. Dit artikel luidt: “De partij kent 
algemene contributies die alle leden verschuldigd zijn en aanvullende contributies die de leden 
verschuldigd zijn die een functie in het openbaar bestuur bekleden die direct of indirect 
voortvloeit uit het lidmaatschap van de partij.” Op de website van de partij staan de details van de 
contributieregeling gepubliceerd.  
 
 
 
 
 
 
 

Paraaf:____________



 
 

 
De kandidaat verklaart: 

• in fractieverband samen te werken met de andere PvdA-fractieleden. En zal alles op alles 
zetten om de eenheid te bewaren. De kandidaat werkt te allen tijde mee aan de 
mogelijkheden die de partij biedt op het gebied van begeleiding en bemiddeling. Indien de 
kandidaat onverhoopt toch uit de fractie stapt (of het partijlidmaatschap opzegt) wordt de 
Eerste-Kamerzetel opgegeven, zodat deze terugvalt aan de PvdA.  

 
 
Met het ondertekenen van de interne bereidverklaring verklaar ik dat ik de interne 
bereidverklaring onderschrijf en zal naleven.  
 
NB: Het niet volledig invullen van en/of het aanbrengen van wijzigingen maken dit formulier 
ongeldig. 
 
 
Datum:        Handtekening:   
 
           


