
Geachte leden van de kandidaatstellingscommissie, 
 
Hierbij meld ik me aan als kandidaat voor de Tweede Kamer namens 50PLUS. 
 
Vanwege mijn leeftijd wil ik slechts voor een niet-verkiesbare plaats in aanmerking komen. 
 
Ik kandideer met de bedoeling om door mijn lokale en regionale bekendheid de kiezers te motiveren 
hun stem op de 50PLUS-lijst uit te brengen.   Ook bij de verkiezingen in 2017 heb ik me om die reden 
kandidaat gesteld.   Ik heb toen actief aan de verkiezingscampagne deelgenomen en enkele malen als 
kandidaat onze partij vertegenwoordigd bij activiteiten in  Breda. 
 
Als  fractievoorzitter  van 50PLUS in de gemeenteraad van Breda (sinds 
2018) en het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta (sinds 
2005) weet ik hoe belangrijk de inbreng van onze Tweede Kamerfractie is voor het werk van de 
50PLUS-vertegenwoordigers op lokaal en regionaal niveau.  Ook om die reden wil ik de 
kandidatenlijst van 50PLUS  met mijn kandidatuur ondersteunen. 
 
Een beknopt CV heb ik bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joep Taks 
 
 
J.P.W.A.A.M. Taks 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxx  Breda 



Curriculum Vitae J.P.W.A.A.M. (Joep) Taks 
 
 
Geboren : 30 mei 1944 te Breda 
 
Opleiding : gymnasium A, candidaatsexamen Nederlands recht 
 
Werkzaamheden : zelfstandig juridisch adviseur (niet meer actief) 
 
Maatschappelijke activiteiten : sinds 1967 als VVD-lid actief in diverse functies in politiek en  
                                                  openbaar bestuur (tot 2010)  ; 
                                                  sinds 17 november 2013 lid van 50PLUS (nr. 14034) 
 
1968 – 1974 : bestuurslid afdeling Breda VVD (secretaris, vice-voorzitter) 
 
1971 – 1974 : bestuurslid kamercentrale Tilburg VVD 
 
1997 – 2004 : lid Partijraad VVD 
 
1971 – 2010 : lid gemeenteraad Breda, o.a. VVD-fractievoorzitter (meerdere periodes, totaal    
                       17 jaar),  plaatsvervangend raadsvoorzitter  (2002-2006) 
 
1975 – 2000 : lid van de gewestraad van het stadsgewest Breda 
 
1993 – 1994 : wethouder van economische zaken 
 
1993 – 1994 en 2002 – 2006 : commissaris NV BrIM 
 
1993 – 1994 en 1997 – 2004 : lid raad van bestuur Havenschap Moerdijk 
 
1993 – 1994 : bestuurslid RBA Midden- en West-Brabant 
 
1995 – 1996 : bestuurslid RBA Zuid-Oost Brabant (namens provincie) 
 
2014 – 2017 : namens de beweging Ouderen Politiek Actief (OPA) commissielid/niet- 
                         raadslid voor Bredase raadsfractie TROTS/OPA 
 
2015 – heden : lid algemeen bestuur waterschap Brabantse Delta, fractievoorzitter 50PLUS 
 
2015 en 2017 : namens 50PLUS kandidaat voor Provinciale Staten van Noord-Brabant 
 
2017 :  namens 50PLUS kandidaat voor de Tweede Kamer 
 
2018 – heden :  lid van de gemeenteraad van Breda, fractievoorzitter 50PLUS 
 
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau  (1992) 
 
21-10-2016                 
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