
 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Checklist – lokaal netwerk Amsterdam 
 
Beste kandidaat, 
 
Goed om te horen dat je je kandidaat wilt stellen! 
 
Bekijk goed welke checklist je nodig hebt voor de kandidatuur.  
 
Voor lokaal netwerk Amsterdam kennen we drie categorieën: 
 

1) Gemeenteraad Amsterdam 
2) Gemeenteraad Diemen 
3) Stadsdeelcommissie Amsterdam & Weesp 

 
Indien je alle documenten van de lijst hebt verzameld, dan kun je starten met het formeel 
indienen van je kandidaatstelling. Het online aanmeldingsformulier zal uiterlijk april 2021 te 
vinden zijn op https://www.vvdamsterdam.nl/gr2022. 
 
In geval van vragen kun je contact opnemen met ondergetekende. 
 
Veel succes gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Louis van Roessel 
 
Secretaris - lokaal netwerk Amsterdam 
secretaris@vvdamsterdam.nl 
 
  

https://www.vvdamsterdam.nl/gr2022


 

 

Categorie 1: Gemeenteraad Amsterdam 
 

❑ Je moet kunnen inloggen op MijnVVD 
 

❑ Bekijk het Kaderstellend Advies lokaal netwerk Amsterdam op MijnVVD 
 

❑ Download alle benodigde bijlages “kandidaatstelling GR 2022” van MijnVVD 
o Vuistregels Integriteit 
o Handreiking verjaringstermijnen bij kandidaatstellingen 
o Gedragscode persoonlijke campagnes 
o Giftenreglement 
o Privacyverklaring 

 

❑ Algemene informatie 
o Jaartal lidmaatschap VVD (dit is na inloggen in te zien op MijnVVD) 
o Lidmaatschaps-nummer VVD (dit is na inloggen in te zien op MijnVVD) 
o Nevenfuncties of functies in de VVD en/of andere politieke partijen 
o Functies in politieke vertegenwoordigende lichamen 
o Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting 

 

❑ Digitale scan legitimatiebewijs (voorkant & achterkant) 
o Geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart 
o Je kunt eventueel gebruikmaken van KopieID van de Rijksoverheid 
o Zorg dat het BSN-nummer – meestal op de achterzijde – zichtbaar is 
o Legimitatie moet geldig zijn op de dag v/d verkiezingen (16 maart 2022) 

 

❑ Digitale scan Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers 
o Je kunt je VOG aanvragen o.b.v. het aanvraagformulier op MijnVVD 
o De VOG dient niet ouder te zijn dan 1 januari 2021 
o De VOG dient door de kandidaat zelf betaald te zijn 
o Hier kunnen enkele weken overheen gaan, dus doe dit op tijd! 

 

❑ Motivatiebrief (ca. 500 woorden)  
 

❑ CV 
 

❑ Digitale portretfoto in hoge resolutie 
 

❑ Drie referenties 
 

❑ KvK registraties 
o Een uittreksel van alle inschrijvingen in het Handelsregister (indien van 

toepassing) van de website van de KvK 
o De uittreksels dienen door de kandidaat zelf betaald te worden 

 

❑ BKR uittreksel 
o Het uittreksel is aan te vragen bij BKR 
o Het uittreksel dient door de kandidaat zelf betaald te worden 
o Indien online aanvragen (tijdelijk) niet mogelijk is, dan kun je ook 

gebruikmaken van het aanvraagformulier 
o Hier kunnen enkele weken overheen gaan, dus doe dit op tijd! 

  

https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/profile/
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/profile/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08
https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?prefproduct=Digitaal+gewaarmerkt+uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Digitaal+gewaarmerkt+uittreksel
https://www.bkr.nl/


 

 

Categorie 2: Gemeenteraad Diemen 
 

❑ Je moet kunnen inloggen op MijnVVD 
 

❑ Bekijk het Kaderstellend Advies lokaal netwerk Amsterdam op MijnVVD 
 

❑ Download alle benodigde bijlages “kandidaatstelling GR 2022” van MijnVVD 
o Vuistregels Integriteit 
o Handreiking verjaringstermijnen bij kandidaatstellingen 
o Gedragscode persoonlijke campagnes 
o Giftenreglement 
o Privacyverklaring 

 

❑ Algemene informatie 
o Jaartal lidmaatschap VVD (dit is na inloggen in te zien op MijnVVD) 
o Lidmaatschaps-nummer VVD (dit is na inloggen in te zien op MijnVVD) 
o Nevenfuncties of functies in de VVD en/of andere politieke partijen 
o Functies in politieke vertegenwoordigende lichamen 
o Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting 

 

❑ Digitale scan legitimatiebewijs (voorkant & achterkant) 
o Geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart 
o Je kunt eventueel gebruikmaken van KopieID van de Rijksoverheid 
o Zorg dat het BSN-nummer – meestal op de achterzijde – zichtbaar is 
o Legimitatie moet geldig zijn op de dag v/d verkiezingen (16 maart 2022) 

 

❑ Digitale scan Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers 
o Je kunt je VOG aanvragen o.b.v. het aanvraagformulier op MijnVVD 
o De VOG dient niet ouder te zijn dan 1 januari 2021 
o De VOG dient door de kandidaat zelf betaald te zijn 
o Hier kunnen enkele weken overheen gaan, dus doe dit op tijd! 

 

❑ Motivatiebrief (ca. 500 woorden)  
 

❑ CV 
 

❑ Digitale portretfoto in hoge resolutie 
 

❑ Drie referenties 

https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/profile/
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/profile/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08


 

 

Categorie 3: Stadsdeelcommissie Amsterdam & Weesp 
 

❑ Je moet kunnen inloggen op MijnVVD 
 

❑ Bekijk het Kaderstellend Advies lokaal netwerk Amsterdam op MijnVVD 
 

❑ Download alle benodigde bijlages “kandidaatstelling GR 2022” van MijnVVD 
o Vuistregels Integriteit 
o Handreiking verjaringstermijnen bij kandidaatstellingen 
o Gedragscode persoonlijke campagnes 
o Giftenreglement 
o Privacyverklaring 

 

❑ Algemene informatie 
o Jaartal lidmaatschap VVD (dit is na inloggen in te zien op MijnVVD) 
o Lidmaatschaps-nummer VVD (dit is na inloggen in te zien op MijnVVD) 
o Nevenfuncties of functies in de VVD en/of andere politieke partijen 
o Functies in politieke vertegenwoordigende lichamen 
o Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting 

 

❑ Digitale scan legitimatiebewijs (voorkant & achterkant) 
o Geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart 
o Je kunt eventueel gebruikmaken van KopieID van de Rijksoverheid 
o Zorg dat het BSN-nummer – meestal op de achterzijde – zichtbaar is 
o Legimitatie moet geldig zijn op de dag v/d verkiezingen (16 maart 2022) 

 

❑ Digitale scan Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers 
o Je kunt je VOG aanvragen o.b.v. het aanvraagformulier op MijnVVD 
o De VOG dient niet ouder te zijn dan 1 januari 2021 
o De VOG dient door de kandidaat zelf betaald te zijn 
o Hier kunnen enkele weken overheen gaan, dus doe dit op tijd! 

 

❑ Motivatiebrief (ca. 500 woorden)  
 

❑ CV 
 

❑ Digitale portretfoto in hoge resolutie 
 

❑ Drie referenties 

https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/profile/
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/profile/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/mijn-bestuurseenheden/bestuurseenheid-details/?id=3d936c86-dd84-e211-8b50-00155dc83d08

