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MEMORIE VAN TOKMCHTING 

| l. Toen bet buldige Kabinet optrad, lagen ter tafel van 
de Btaten-Generaal een twaalftal voorstellen van (irondwets-
herziening bij Koninklijke Boodschap van o Februari 1918 
ingediend.. Ue oplossing welke in deze voorstellen was toege-' 
dacht aan hel electorale vraagstuk, de kern der voorgenomen 
herziening, was niet eene zoodanige als bet tegenwoordig 
bewind voor zijne verantwoording kon nemen. De noodzakelijk* 
beid dwong, dus aan Hare Majesteit de Koningin intrekking 
in overweging te geven! 

De Troonrede van 1918 stelde een nieuw voorstel van Grond* 
wetsberziening in uitzicht, dat zich zou bepalen tot liet alles 
bebeerscbende kiesrecht-probleem. Algemeen stemrecht voor 
mannen op den grondslag der evenredige vertegenwoordiging 
en opheffing van de grondwettelijke belemmeringen van het 
vrouwenkiesrecht was de uitkomst die voor oogen stond. 
Daar nochtans nopens den vorm, aan het evenredig kiesrecht 
te schenken, de gevoelens uiteenloopen, moest vóórdat tot 
concrete 'voorstellen kon worden overgegaan, eene Staats* 
commissie der Regeering van voorlichting dienen over het mees! 
aannemelijke stelsel. Eene zoodanige commissie werd bij Kon. 
besluit van lö November 1918, n". 45 ingesteld en bracht 
reeds onder dagteekening van 25 Mei 1914 rapport uit. Wijzen 
bereids deze data op eene snelle wijze van handelen, schier 
nog meer dan door hunne activiteit hebben de mannen die 
deze Commissie vormden, do natie aan zich verplicht door 
inhoud en vorm die zij aan hunne voorstellen wisten te geven. 
De Regeering heeft deze voorstellen in hoofdzaak onveranderd 
evergenomen. Zij berusten op juiste beginselen, terwijl ruim 
rekening Is gehouden met de eischen der praktijk. Vele onder* 
deelen bevatten stof voor uitvoerige gedachtenwjsseling. Het 
belang van eene spoedige totstandkoming van eene belangrijke 
hervorming eischt echter dat, wat goed is geregeld, niet in de 
waagschaal wordt gesteld door te streven naar problematieke 
verbetering. 

§ -i. Een breed betoog ter motiveering van de noodzakelijk* 
béid om artikel 80 en de daarmede overeenstemmende bepalingen 
der artikelen 127 en 148 ie wijzigen, zal wel niemand ver-
wachten. De „ken teekenen van geschiktheid en maatschappe* 
lijken welstand" vinden geen venlediging meer: het daarop 
gevestigde kiesstelsel wordt van alle zijden als verouderd en 
onredelijk aangemerkt. Moet men echter deze. trouwens weinig 
zeggende, eischen loslaten, dan staat men voor dit alternatief 
om of het algemeen kiesrecht te aanvaarden of opnieuw onder-
scheidingen te maken die. theoretisch wellicht verdedigbaar, 
praktisch willekeurig zullen blijken. De aanvaarding van het 
algemeen kiesrecht i.- reeds daarom gerechtvaardigd omdat het 
de laatste schrede zal zijn op den in 1848 ingeslagen weg, 
aan welks uiteinde, naar reeds THOBBBCKE in 1844 voorspelde, 
bel algemeen stemrecht La gelegen. Niet als een natuurrecht, 
maar eenvoudig als eene vrucht van de historische ontwikke-

ling, dient thans aan alle Nederlanders van bepaalden leeftijd, 
die niet om bijzondere redenen zijn uit te sluiten, het kiesrecht 
to worden geschonken. 

De eiscb van maatschappelijke!! welstand en geschiktheid 
was de laatste incorporatie van bel denkbeeld dat oorsprom 
keiijk de toekenning van bet kiesrecht beheerschte. Die elsch 
was in zijne vage abstractie de laatste poging om nog vast 
te houden aan de grondgedachte, welke in de praktijk reeds 
lang schipbreuk had geleden. 

Schipbreuk geleden in tweeerlei opzicht 
Mij het zeer beperkt kiesrecht van voorheen was de fictie 

dat de geroepenen tot oordeelen bevoegd waren, niet al te zeer niet 
den feitelijken maatschappelijken toestand in tegenspraak. Naar-
mate die toestand zich wijzigde, drong het aangenomen beginsel 
tot uitzetting der grenzen. In toenemende mate openbaarde 
vergelijking van geroepenen en uitgestotenen het ontbreken 
van een rechtsgrond <ler uitsluiting. In toenemende mate moest 
de uitsluiting als een onrecht worden gevoeld. Het kon niet uit-
blijven, dat bij het zeer uitgebreide kiesrecht van thans 
de grond voor de nog gehandhaafde uitsluiting moest weg-
zakken. 

In de tweede plaats werd echter bet beginsel zelf, waaraan 
men nog steeds theoretisch vast hield, practisch meer en meer 
prijsgegeven. Meer en meer moest men zich afvragen of deze 
kiezers, individueel genomen, nu inderdaad eenigen waarborg 
gaven dat zij in staat /ouden zijn een gegrond oordeel te 
hebben over de ingewikkelde vragen van staatsbeleid. Zoude men 
in waarheid kunnen getuigen dat de Individueele ontwikkeling 
der in ruimer mate toegelaten kiezers ook maar in de verte 
gelijken tred heeft gehouden niet de niocielijkheid der op te 
lossen vraagstukken, onvermijdelijk bij de uitbreiding der 
Staatstaak in het zich krachtig ontwikkelend sociale leven? 

Naarmate het kiesrecht werd uitgebreid, werd het antwoord 
moeilijker op de vraag: wat beeft.de geschiktheid van den 
kiezer, in den zin van bijzondere electorale begaafdheid, te 
maken met hét kiesrecht? 

De welstand dan? Noch als bewijs van praëoniinent belang 
noch als bewijs van maatschappelijke onafhankelijkheid was 
deze eisch van bijzonderen welstand tegen de gevolgen der 
geleidelijke uitbreiding van het kiesrecht bestand. Hoe langer 
hoe minder was vol te houden, zelfs met schijn van recht, 
dat de uitgestotenen minder belang hadden bij het staatsbestel 
of de rechtsvorming dan de door de wet tot kiezers gecreëerde 
burgers. Zoo moest het ook worden ten aanzien der maat-
schappelijke onafhankelijkheid. 

Naarmate men lager daalde, bleek deze onafhankelijkheid 
meer en meer een onware fictie: te meer omdat het sociale 
leven zich ontwikkelde tot een systeem van in tallooze scha-
keeringen zich openbarende samenwerking. 

De praktijk heeft over de gansche lijn de theorie verslagen. 
Men moet haar prijs geven. 

De individualiteit der kiezers is ondergegaan in de massa. 
Men zoekt de waarde van de uitspraak der kiezers in het collec-
tieve oordeel over beginselen van rechtsvorming, welke, ge-
toetst aan eigen levenservaring, als het rechtsgevoel be-
vredigend worden aanvaard. Men verwacht dat op den duur 
het gezond verstand der massa de personen zal weten aan 
te wijzen die het best in staat zijn deze beginselen in praktijk 
te brengen. De partljgroepeering met hare parlementaire 
fractiën. fractiebesturen en fractievergaderingen, met hare 
extraparlementaire organisatie, met hare verkiezingsleuzen, 
partij-leiders en propagandisten, is een poging tot realisatie 
van het massale politieke en rechtsbewustzijn. Wat van den 
kiezer tegenwoordig wordt verlangd, is niet bekwaamheid tot 
oordeelen over tal van vragen van Staatsbeleid, maar alleen 
eene zoodanige belangstelling in de publieke zaak dat hij 
zich rekenschap geeft met do beginselen van welke politieke 
party hij zich het best kan vereenigen. 

Het noodwendig gevolg van dezen ontwikkelingsgang is dat 
geen rechtsgrond bestaat om een deel der burgers, levende en 
arbeidende in dezolfde nationale en zedelijke gemeenscha]) als 
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de overigen, van bel bij uitstek nationaal 1 ><•<itijt verwijderd te 
houden. Er la geen enkele rechtsgrond waarom nok zij geen 
deel zouden hebben aan de vorming van die gemeenschappe* 
lijke overtuiging die de hechte grond moei zijn san staats. 
bestuur en wetgeving. 

Uitsluiting van een deel der burgers van hei kiesrecht splitst 
de natie in twee dealen, hel eene medebevelend, bel andere 
alleen gehoorzamend. Splitsing leidt de politieke energie Ln 
revolutionaire baan. Deelneming van allen wekt en 'bevorderl 
de nationale gedachte. Zij kweekt bei gevoel van aaamhoorig-
beid en lotsgemeenschap; zij geeft Hen vasten bodem waarin 
hel zelfbestuur der natie wortelt. 

De ontwikkeling der democratie temidden waarvan wij leven 
vertoont ongetwijfeld ernstige gebreken en bel is een open 
vraag ln boever zij in staat zal zijn die gebreken te over-
winnen en zich te handhaven. Die ontwikkeling echter is niet 
te. stuiten en de eerste voorwaarde om het parlementaire 
stelsel venier op te houwen is: dat de vaste grondslag gelegd 
worde, die alleen in het algemeen kiesrechl te vinden is. 

Moet in dezen gedachtengang liet kiesrechl niet ook aan 
vrouwen worden gegeven en wel op denzelfden voet als aan 
mannen? Het is duidelijk dat argumenten, ontleend aan de 
individueele geschiktheid der vrouwen, als verouderd en niet 
ter zake dienende moeien worden ter zijde gesteld. De vraag is 
ecAW deze ot' vrouwen evenals mannen behoorende tot de 
nationale gemeenschap van de behartiging der publieke zaken 
mogen worden uitgesloten. Maar indien een scheiding der 
burgers omdat zij lederen rechtsgrond mist wordt verworpen. 
naat het dan aan de veel belangrijker scheiding tusschen 
burgers en burgeressen te handhaven? 

De vraag zoo stellende neemt men echter als bewezen aan 
wat nog een open vraag is. .Men vergelijkt twee zaken die. 
volgens de tegenstanders van het kiesrecht der vrouw, niet 
gradueel maar principieel verschillen. Het verschil in politieke 
rechten wordt gegrond op liet verschil in functie welke in de 
maatschappelijke organisatie aan mannen en vrouwen toekomt. 
Het feit dat vrouwen evenals mannen belmoren tot de nationale 
gemeenschap kan derhalve niet beslissend zijn. want de grond 
voor een eventueele uitsluiting ligt dieper dan de grond waarop 
de nationale gemeenschap is gebouwd. Is de maatschappelijke 
roeping der vrouw inderdaad principieel verschillend van die 
des mans en zoude de deelneming der vrouw aan hel Staatsieven 
de vervulling van hare natuurlijke functie verzwakken, dan 
werd schade berokkend aan het maatschappelijk organisme dat 
niet beheerscht wordt door de nationale gemeenschap maar 
waarvan deze slechts een deel Is. 

Deze vraag, welke de roeping is der vrouw in onzesamen-
leving, behoort tot de groote problemen van onzen lijd. en 
het zoude voorbarig zijn te voorspellen in welken zin zij zal 
worden opgelost. Maar men mag ook, indien men eene princi-
pieele beslissing als praematuur afwijst, toch het oog niet 
sluiten voor twee feiten die de practische s taatkunde beheerschen. 
Vooreerst is van groote beieekonis het. feit dat in toenemende 
mate de vrouwen zelve begeerig zijn deel te nemen aan het 
politieke leven en .als eerste voorwaarde daartoe hei kiesrecht 
te verwerven. Met dat feit heeft de practische s taa tsman rekening 
te •houden, ook als hij van meening mocht zijn dat de vrouwen-
beweging naar een verkeerd doel leidt. Het is geheel iets andere 
of de vrouwen stilzwijgend of uitdrukkelijk het .Staatsbedrijf 
aan de mannen overlaten dan wel of zij, of a l thans een deel 
van haar, hare politieke eenheid met de mannen gevoelend, 
de uitsluitende bestuursmacht der mannen als een ongerechte 
heerschappij verwerpen. Zij. die meenen dat de vrouwen dooi 
deze beweging zich zelve en de maatschappij schaden, zullen 
niettemin wijs handelen indien zij. toegevend, het gevoel van 
onrecht wegnemen, en van de natuurlijke ontwikkeling der 
dingen het betere inzicht der vrouwen zelve verwachten. 
Voor het Staatsbestel op zich zelf is de deelneming der vrouw 
zeker eer voordeelig dan nadeelig en haar Intuïtief vermogen 
past ongetwijfeld in een orde van zaken welke hoofdzakelijk 
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meer mei Instinctmatig Inzicht dan mei logische gevolgtrekking 
rekening houdt. 

Ben ander feit van beteekenis is dit dat hoe langer hoe meer 
vrouwen denzelfden maatschappeltjken arbeid verrichten als 
mannen, liet zoude voorbarig zijn hieruit te besluiten tot eene 
definitieve gelijkstelling der beide gexen. De Invloed op bet 
gezinsleven is nog niet, zelfs niet bh" benadering, vaat te stellen. 
Evenmin is de vraag te beantwoorden of de dubbele' krachts-
i nspann ing van man en vrouw ten slotte zal leiden tot ver-
meerdering van het gezinsinkomen ot ten slotte door de 
Verdubbeling der concurrentie zal leiden lol oiioecouoniische 
krachtverspilling. Niet zonder beteekenis in dit opzicht Is de 
omstandigheid, «lat. terwijl de vrouwenbeweging voortgang 
maakt in de hoogere en middenklasse, in de klasse der arbei-
ders de beperking van den noodlottig gebleken vrouwenarbeid 
een eisen wordt geacht van algemeen belang, liet is ook de 
vraag welke richting de vrouwenbeweging zal inslaan bij de 
ontwikkeling van het charitatieve deel onzer samenleving dat de • 
natuurlijke uitbreiding schijnt van de vrouwelijke Lrezinswerk-
zaamheid. Dit alles neemt echter niet weg, dat in toenemende 
mate de maatschappelijke functie vun man en vrouw geUjk-
s tig wordt en het logisch gevolg daarvan schijnt te zijn dal deze 
gelijkstelling moet leiden tofrgelijkstelling van publieke rechten. 

Deze beschouwing leidt er toe dat deprincipieele uitsluiting 
der vrouw niet gehandhaafd mag worden. Het zal veeleer de 
taak t\t'^ wetgevers zijn vast te stellen in hoeve] de maat-
schappelijke toestanden het verleenen van het kiesrecht wet-
tigen. Het laat zich voorzien, dat de wijziging, die deze toe-
standen ondergaan, tot geleidelijke uitbreiding van liet kiesrecht 
zullen nopen. De wetgever blijve te dezen aanzien geheel vrij. 
Met eene uitzondering. Hel kiesrecht 'mag niet worden toege-
kend of onthouden op grond van verschil in maatsehappelijken 
wolstand. Het aannemen van dergelijk kenteeken ware een 
niet gerechtvaardigde terugkeei tot het ten aanzien van het 
mannenkiesrecht prijs gegeven standpunt. De wetgever moet 
zich rekenschap geven van den invloed dei vrouwenbeweging 
op het rechtsgevoel der natie en op de maatschappelijke functie 
door vrouwen uitgeoefend, maar hij wachte zich voor eene 
nieuwe splitsing in maatschappelijke klassen, die in onzen tijd 
geen rechtsgrond heeft, en het gevoel van saamhoorigheid van de 
verschillende doelen van het volk ten ernstigste zoude schaden. 

Bij de tegenwoordige samenstelling onzer maatschappij schijnt 
er geen gegronde reden te zijn om de vrouwen niet tot het 
p a s s i e v e k i e s r e c h t tOO te l a t en . 

S :i. liet wordt bij geen van onze staatkundige partijen 
weersproken dat de Invoering van een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging eisen des tijds is. 

De ontwikkeling van het parlementaire stelsel i.- de grond 
van dien eisch. In tweeerlei opzicht. Vooreerst is de partij-
vorming belangrijk gewijzigd. De partijen en hare fraotien 
zijn niet moer groepeeringen van kiezers die de leiding 
aanvaarden van bekende staatsl ieden: liet zijn geworden 
groepeeringen van kiezers die zelve de richting van het 
staatsbeleid bepalen. Zij worden niet gevormd van bovenaf 
maar van ondel op. De taak van den parlementairen leider is 
minder geworden, de volvoering van persoonlijk initiatief doch 
meer het vorm geven aan wal leeft in het bewustzijn der 
natie. De-ze veranderde parttjvorming eischt dat de verschillende 
schakeeringen van bet politieke en rechtsbewustztjn van het 
volk, welke zich in de partijen consolideeren, in het parlement 
in dezelfde relatieve kracht tot uiting komen, die zij in liet 
volk zelf kunnen ontwikkelen. 

Ten andere zijn de partijen veel meer dan voorheen ge-
worden nationale partijen. De vertegenwoordigers, zijn minder 
vertrouwensmannen van districtekiezers dan vertegenwoordigers 
van partijen. De extrapar lementai re organisatie van de kiezers 
vervormt de districten tot onderdeelen van een hel geheel 
land omvattend parttjverband. Het behoud van liet districten-
stelsel geeft derhalve aan de vertegenwoordiging een karakter 
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nii'i den foitoUJken toestand In strijd en ontneomi haar liel 
gezag dat haar als uiting van de volksovertulging onmisbaar is. 

Bovendien roepl hel districtenstelsel de kiezera veelal tot 
een functie welke zij i rendeels nlel kunnen vervullen, /i.i 
worden opgeroepen om dienst te doen als hulptroepen voor de 
overwinning van eene party wior beginselen vreemd zijn aan 
eigen overtuiging. Deze praktijk demoraliseert en stompt hel 
eigen politiek gevoel al'. Ook de Invloed van populaire tegen* 
ra in lii la trn en lui op den voorgrond i reden van districtsbolangen 
verdraag! zich slecht mei een politiek stelsel, waarbij meer 
en moer aan hel volk de beslissing wordl gelaten over de 
richting van wetgeving en over het staatsbestel. 

De Invoering der evenredige vertegenwoordiging is alzoo 
nuk ^onafhankelijk van de Invoering van hel algemeen stèm-
recbi eisch des ttyds geworden. Maar deze invoering zonder 
evenredige vertegenwoordiging ware in hooge mate bedenkelijk. 
Belangrijke uitbreiding van hei kiézerscorps zoude de gebreken 
van het districtenstelsel verscherjtei] en uitstel van een op 
zich zelve rechtvaardig geachte hervorming zoude hel rechts* 
gevoel krenken. De machtsverschuiving welke van de Uivoering 
van het algemeen Bterarechl te verwachten Is, zoude moeilijk 
te verdedigen zijn, indien zij nie{ doordrong in hei parlement. 

Evenredige vertegenwoordiging is nok bij een beperkl klés-. 
recht en bij een partijvorming waarbij de Individueele eigen-
schappen der kiezers op den voorgrond treden op goeden grond 
to verdedigen en inderdaad heeft hei denkbeeld van eene ver-
tegenwobrdiging der minderheden ingang gevonden vóórdal 
het partijwezen zich in zijnen tegenwoordigen verin had ont-
wikkeld. Deze ontwikkeling bepaalt echter de beginselen die 
thans de evenredige vertegenwoordiging behooren te be-
heerschen. De krachten die in hei volk leven behooren tot 
uiting te komen in hei parlement. Men stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging, dat rekening houdt met wat werkelijk 
geschiedt, moet derhalve allereerst mogelijk maken dai de 
partijen in hei land in hare relatieve sterkte kunnen optreden 
in de Staten-Generaal. Eene gezonde ontwikkeling van het 
politieke leven eischt bovendien dat denkbeelden welke afwijken 
van de programma's der georganiseerde partijen, vaak door 
eminente personen buiten het party verband voorgedragen, zoodra 
zij genoegzamen invloed hebben verkregen, evenredig aan dien 
invloed worden vertegenwoordigd. Deze denkbeelden zijn niet 
zelden de vruchtbare kiemen waaruit zich later gestoten par-
tijen ontwikkelen. Bovendien is het gewenscht dat de voorkeur 
der kiezers voor bepaalde personen en de locale belangen, nog 
steeds belangrijke factoren in het volksleven, niet geheel worde 
verwaarloosd. 

Het komt den ondergeteekende voor. dat de Staatscommissie 
bij baar voorstellen met deze beginselen volledig rekening heeft 
gehouden en op gelukkige wijze de groote technische nmoielijk-
heden, die de toepassing dezer beginselen medebrengt, heeft 
opgelost. Do ondergeteekende aarzelt dan ook niet deze voor 
stellen in het aangeboden wetsontwerp te belichamen. 

§ 4. De aanvaarding van het beginsel van evenredige ver-
tegenwoordiging moest er toe leiden de toepassing van datbe-
ginsel ook voor de samenstelling van de Kerst e Kamer mogelijk 
te maken. De Provinciale Staten zijn als kiescollege voor de 
Eerste Kamer gehandhaafd. De ondergeteekende heeft gemeend 
dat de door hem voorgenomen electorale hervorming het best 
door beperking wordt uvdiend. 

Het algemeen mannen-stemreebt, eenmaal in de Grondwet 
opgenomen, behoeft niet op nadere uitwerking van den ge-
wonen wetgever te wachten. Integendeel een grool aantal. 
min 'of meer Ingewikkelde bepalingen der geldende Kieswet 
kan geschrapt of vereenvoudigd worden, terwijl anderzijds de 
noodige voorschriften tot invoering van evenredige vertegen* 
woordiging geheel gereed liggen. 

Niets belet derhalve aanstonds bij de Additionnele Artikelen 
de wet in overeenstemming mei de Grondwet te brengen. 
Dit is zelfs noodzakelijk uit een OOgpunl van rechtszekerheid, 

aangezien zich anders de bekonde twistvraag zou voordoen, 
of een Grond wetx-urtikel dat geen nadere uitwerking behoeft, onaf 
hankeiijk san art. II der Additionnele Artikelen, primeert hovende 
gewone wet. Hetzelfde geldt van de bepalingen, die alleen mannen 
verkiesbaar verklaren in de vertegenwoordigende lichamen. 

Daarentegen moet de verwezenlijking van hel actieve vrouwen-
kiesrecht aan eene nadere wol worden voorbehouden. De ge-
voolens omtrent de toekenning van dit kiesrecht zijn te /eer 
verdeeld dan dai hel geraden zou zijn deze netelige quaestie ter 
gelegenheid van eene Grondwetsherziening aan de orde te stellen. 

Om dezelfde reden moeten de voorstellen tol dadelijke 
invoering van de evenredige vertegenwoordiging zich bepalen 
tot de verkiezingen voor de vertegenwoordigende lichamen, 
die uit rechtstreeksche keuze worden samengesteld. Verkiezing 
van de leden der Eerste Kamer langs den weg <\c\' evenredige 
vertegenwoordiging roept te veel twistpunten op, De voor-
stellen houden daarom slechts in eene wijziging van art. S2, 
Welke Z.ooWel het tl leel i le rhe ids- ,ll.- lle! even reiliLïlleidsstcIsol 
mogelijk maakt, mei bestendiging voorloopig onder de Addi-
tionnele Artikelen vafl hei bestaande stelsel: mede bevatten 
zij ile algemeen wenschelijk geachte opheffing van de beperkte 
verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer. 

S 5. De vorm, toegedacht aan de nieuwe artikelen 80, 
1 r27 en 148 der Grondwet, geeft al aanstonds uitdrukking 
aan het standpunt dat de Regeering tegenover het algemeen 
kiesrecht inneemt. Door te gewagen van kiesrecht dat wordt 
„toegekend", wordt aan de meening dai hier van een aange-
boren recht sprake, zou zijn, geen voel gegeven. 

leder kiesrecht, nek hei zoogenaamd algemeene kiesrecht, is 
uit zijnen aard beperkt. Vooreerst omdat voor de uitoefening van 
het kiesrecht zekere mate van ontwikkeling onmisbaar is, ten 
andere omdat het de uitoefening is van een gemeenschapspficht. 

Zekere mate van ontwikkeling, liet algemeen kiesrecht eischt 
geene bijzondere eigenschappen van den kiezer. Het gaat uit 
van de gedachte dat ieder die in staat is burgerlijke bevoegd-
beden uit te oefenen ook aanspraak heeft op de uitoefening van 
politieke burgerschapsrechten. De uitoefening van burgerlijke 
bevoegdheden wekt, in verband met zedelijke en godsdienstige 
opleiding, bet besef van gebreken in de bestaande rechtsorde. 
De richting waarin herstel wordl gezocht, breng! gelijkgezinden 
bijeen en vormt de partij. 

Een logisch gevolg van deze praentisse zoude men kunnen 
achten dat de politieke mondigheid moet samenvallen met het 
einde der burgerrechtelijke minderjarigheid. Toch ware deze 
gevolgtrekking voorbarig. Het is niet de bevoegdheid maar de 
uitoefening der bevoegdheid welke politieke rijpheid waarborgt. 
De thans aangenomen' leeftijd van 26 jaar is daarom eerder 
te laag dan te hoog genomen. Het feit dat. vooral onder de 
mindergegoeden, velen reeds voor den 21-jarigen leeftijd aan 
het actieve leven deelnemen, pleit v • het bestendigen van 
de thans geldende leeftijdgrens. 

Dat zij, wien wegens krankzinnigheid of gebrekkige geest-
ven nopens het beheer hunner goederen is ontnomen, van het 
kiesrecht moeten worden uitgesloten, behoeft geen betoog. Ook 
zij die zonder eigen arbeid of vermogen geregeld op kosten 
van anderen leven voldoen niet aan de gestelde voorwaarde, /i.i 
kunnen zich geen denkbeeld vormen van eene geregelde maat-
schappelijke orde. Oitgesloten worden daarom allen die wegens 
bedelarij en Landloopertj onherroepelijk veroordeeld zijn. Kr zijn 
ongetwijfeld nog anderen, die tot dezelfde categorie kunnen ge-
rokend worden, maar juist bet onbestemde van hun leven maakt 
eene bevredigende definitie onmogelijk. Het is beter enkeleon-
bevoegden toe te laten dan.wellicht vele bevoegden uit te sluiten. 

De uitoefening van het kiesrecht is gemeenschapsplicht. 
Een eerste gevolg van dit politieke axioma is dat de uitoefening 
vim het. kiesrecht beperkt wordt tot hen die behooren tot het 
Nederlandsche staatsverband. Ken tweede gevolg is dat zij die 
door hunne zedelijke defecten den geineenen grond waarop de 
politieke strijd wordt gestreden hebben verlaten, van liet kies-
recht moeten worden uitgesloten. Hier de juiste grens te trekken 
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zonder eenlge willekeur is onmogelijk, Aangenomen is dal 
onherroepelijke veroordeeling tot een gevangenisstraf van ten 
minste een jaar voldoende grond la om hetzij tijdelijk, hetzij 
blijvend het kiesrechl te onthouden. Ook zij die herhaaldelijk 
op openbare dronkenschap worden betrapt, behooren althans 
voof een tijdlang niet ter stembus te Kaan. De formuleering 
is aldus gekozen dat ni<'' alleen het dellcl bedoeld Inart. 158 
maar nok dat In art 428 Strafwetboek tol uitsluiting kan lelden. 

Bene nadere voorlooplge uitwerking van deze beginselen is 
opgenomen ii) het te wijzigen art. 8 der Kieswet. 

Voor de uitsluiting van bedeelden is bij algemeen kiesrecht, 
gelijk trouwens bij Leder zeer uitgebreid kiesrecht, geen genoeg. 
zame grond. Bedeeling is geen schande ofschoon er oorzaken 
zijn die tot bedeeling veeren die wel schande zijn. In den regel 
echter la bedeeling correctief' van maatschappelijk, niet van 
zedelijk defect. Bedeelden missen ook niet de levenservaring 
die onmisbaar is voor de uitoefening van hei kiesrecht. Ben 
kiesrecht gebouwd op maatschappelljken welstand vindt in de 
bedeeling allicht een grens ofschoon de grens In de praktijk 
niet naar recht on billijkheid la af te bakenen. Voor een kies-
recht dat niet maatschappelijken welstand breekt, valt deze 
grens weg. Men rechtvaardigt de uitsluiting der bedeelden op 
grond van hunne onzelfstandigheid. Waarom zouden zij die onder* 
steuning genieten minder zelfstandig zijn dan zij wier arbeid, 
wier inkomen van anderen afhankelijk la? Hot ware juister 
te oordeelen dat vrees voor armoede meer afhankelijk maakt 
dan armoede zelve. 

Ook zij die hun belastingplicht niet voldoen behooren niet 
te worden uitgesloten. Immers belastingbetaling is geen crite 
rium meer van kiesrecht. 

Aan de Memorie van Toelichting la toegevoegd een in over. 
zi'htelijken vorm gegoten samenvatting van de bepalingen 
welke in onderscheidene landen het actief en passief mannen. 
en vrouwenkiesrecht behcerschen. 

Artikelen van liet wetsontwerp tot het in overweging 
nemen van een voorstel van verandering in het 

Ilde, l i lde en I-.Vde Hoofdstuk der Grondwet 
S§ 2 en 8. De termijnen, in de artt. 21 en TH. tweede lid, 

gesteld voor het bijeenroepen of samenkomen der Kamer, zijn 
te kort om langs den weg der evenredige verkiezing tijdig 
aan den grondwettelijken eisch te kunnen voldoen. 

§ 4. Het voorgedragen art. 80 is in hoofdzaak toegelicht 
in § 4' der algemeene beschouwingen. Hier moge er nog op 
gewezen worden, dat in 'overeenstemming met het voorste) 
gedaan door de Grond wetscommissie van 1910, eene plaats is 
te gunnen aan de categorie der ,Nederlandsche onderdanen", 
die, gelijk uit de wet van 10 Februari DilO, StaaUblad n". -V> 
bijkt, bestaat naast die der Nederlanders. Voorts is de vraag 
of het faillissement den failliet het beheer en de beschikking 
over zijne goederen ontneemt, geêcaiteerd. liet faillissement, 
dat slechts als een algemeen beslag op den tot den boedel 
behoorendo goederen is te beschouwen, behoor! zelfs geen 
tijdelijk verlies van kiesrecht ten gevolge hebben. Het laatste 
geldt eveneens van de curateele wegens verkwisting. Omdat 
men zijne goederen niet beheert als van een goed huisvader 
mag worden verwacht, behoeft .men daarom toch nog niet. 
van de uitoefening van kiesrecht te worden uitgesloten. Uit 
laatste is alleen noodwendig, wanneer krankzinnigheid of 
zwakheid van vermogen curateele onvermijdelijk maken. 

Ten slotte verklaart het laatste lid ten allen overvloede den 
wetgever bevoegd, stemplicht in te voeren. 

S 6. Het voorgedragen kiesstelsel brengt mee, dat de 
districtsindeeling vervalt. Het is intusschen denkbaar dat de 
ervaring zoude toeren dat ook bij een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging aan enkele groote districten de voorkeur 
werd gegeven boven het wegvallen van alle districten. De 
redactie van art. 81 is zoo gekozen, dat zij den wetgever ten 
deze volle vrijheid laat. Voorts is, gelijk uit het gevoerde betoog 

voortvloeit, Imperatief voorgeschreven, dat de verkiezing langs 
den weg van evenredige vertegenwoordiging geschiedt. 

5 o. Tot toelichting van de wijziging, aan art. 82 toegedacht, 
zij het vergund te verwijzen naar het slot van S 8 der alge* 
meene beschouwingen. 

s 7. i.it art. si is, gelijk bekend, het woont .mannelijke" 
gelicht terwijl de formuleering van de uitsluitingen, zooveel 
Doodlg, in overeenstemming met het voorgestelde art. 80 is 
gebracht. 

S 8. Men zie tot motiveering van het nieuwe art. '.10 de 
algemeene beschouwingen is 8 aan het slot). 

s '•». In het voorgedragen stelsel van evenredig kiesrecht 
kan eenzelfde persoon hij dezelfde verkiezing niet meer dan 
eenmaal tot lid van de Tweede Kamer worden gekozen. Van-
daar de voorgestelde wijziging. 

S in. Het laatste lid van art. 96 der Grondwet verklaart 
Int lid van de Stateii-Generaal, dat ten gevolge van liet aan-
vaarden van een bezoldigd staatsambt moet aftreden, herkies* 
baar. He velschillend.' pogingen om dit voorschrift aldus te 
wringen, dat liet geen beletsel meer vormt om een behoorlijk 
stelsel van evenredig kiesrecht in te voeren, bewijzen slechts de 
noodzakelijkheid eener herziening, wil men tot zoodanig stelsel 
geraken. In overeenstemming met de meerderheid der Staats-
conimissie. meent de Begeering, dat de aftreding moet worden 
behouden, maai' de onverwijlde herkiesbaarheid geschrapt 
Natuurlijk kan het afgetreden lid. zoo spoedig de gelegenheid 
daartoe bestaat, op nieuw gekozen worden; maar de nood-
zakelijkheid zal dan vervallen om hem ook voor de door zijn 
aftreden ontstane vacature verkiesbaar te vorklaren, wat in 
een stelsel van evenredig kiesrecht onoverkomelijke moeilijk-
lieden meebrengt. 

Deze gelegenheid kan worden aangegrepen om eenvoudige 
bevordering in rang niet meer met het aanvaarden van een 
bezoldigd Staatsambt u-olijk te stellen. 

S 11. Ten einde de mogelijkheid te openen, dat de wet-
gever het onderzoek der geloofsbrieven niet meer in zijn vollen 
omvang aan de Kamers laat — wat met het stelsel van even-
redig kiesrecht kwalijk vereenigbaar ware —, is art. 98 aan 
gevuld met de woorden „volgens regels door'de wet te stellen". 

Voorts zal. voor alle zekerheid, de wetgever bevoegd zijn 
te verklaren om ook aan eene andere autoriteit het onder-
zoek op te dragen. 

SS 12 en 18. Art. 127. eerste en tweede lid, is in overeen-
stemming gebracht met het nieuwe art. 80 en art. 81, laatste 
zinsnede. 

§ 14. Het derde lid beoogt gelijktijdige aftreding van de 
leden der Provinciale staten. Dit voorstel, ingegeven door de 
staatscommissie voor evenredig kiesrecht, is, op de gronden 
Welke de als bijlage dezer Memolie afgedrukte algemeene he-
schouwingen van het Rapport (bladz. 12 en 18) ontwikkelen, 
onmisbaar, zal een behoorlijk stelsel van evenredige vertegen* 
woordiging ook voor de Provinciale Staten mogelijk blijken. 
.Maai- zelfs afgezien hiervan acht de Regeoring het gewenscht 
om voor de Provinciale staten thans eenzelfde bepaling in het 
leve.i te roepen als in 1887 voor de Tweede Kamer is opge* 
noineii. omdat de Invloed van de kiezers op de samenstelling 
van de Eerste Karnei daardoor wordt vergroot. 

Het ligt voor de hand om bij gelijktijdige aftreding den 
zittingduur in te korten tol den termijn van vier jaren welke 
voor de Tweede Kamer bestaat 

S 15. Art. 127, vierde lid, is in overeenstemming gebracht 
mei het nieuwe art. 84. 

S 16. In art. 182 is de verwijzing naar art. 107 tot het 
eerste lid beperkt. Bleef ook het tweede lid van 'toepassing 
dan zou dit een beletsel kunnen vormen om de leden dei-
Eerste Kamer, langs den weg van het evenredig kiesrecht te 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 
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lillen verkiezen. Hei spreekt vanzelf, dat, soolang voor deze 
verkiezing bet meerderheldsstelael i>iijt't gelden en voor alle 
andere keuzen welke de Provinciale Staten hebben te doen, 
de bestaande wettelijke bepalingen, ook al gebiedt de Grondwet 
ilit niet meer, gehandhaafd zullen bleven. 

SS 17, 18 en 19. Art. 148 is in overeenstemminggebrachl 
met de nieuwe ai 11. HO, 81, laatste zinenede en 84! 

Artikelen van het wetsontwerp tot het in everwegtag 
nemen van een voorstel van verandering in de 

Additionnele Artikelen der Grondwet. 
S 2. Art. VI zal opnieuw zijn vast te stellen, omdat het 

als overgangsbepaling in 1887 heeft gedefungeerd en thans 
eveneens aan eene soortgelijke bepaling behoefte bestaat, waarbij 
uit den aard der zaak alleen met de Tweede Kamer rekening-
valt té houden. 

S 8. Wytiging MM art. Vil der Additionnele Artikelen. 
Gelijk uit de Algemeene Beschouwingen volgt, zijn de in de 
Kieswet te brengen wijzigingen in hoofdzaak van drieërlei 
aard. Vooreerst om het algemeen stemrecht ook in deze wet 
vast te leggen; in de tweede plaats om de bepalingen, diode 
verkiezing van vrouwen verhinderen, in overeenstemming met 
de nieuwe voorschriften der Grondwet te hrengen; en ten slotte 
om het evenredig kiesrecht in te voeren. De voorstellen, die 
tot dit laatste doel heoogen te leiden, zijn, zooals reeds werd 
aangestipt, ontleend aan het Verslag der Staatscommissie voor 
evenredig kiesrecht. De toelichting volgt eveneens zooveel 
mogelijk haar Rapport op' den voet. Intusschen wordt in dit 
laatste herhaaldelijk verwezen naar de algemeene beschouwingen 
waarmede het Rapport aanvangt. Deze laatste zijn met uit-
zondering van het deel dat evenredig kiesrecht voor de Eerste 
Kamer behandelt als bijlage tot deze Memorie afgedrukt. Zooveel" 
doenlijk, is vermeden daarnaar te verwijzen. Maar het spreekt 
vanzelf, dat wie een volledig overzicht van het geheele stelsel 
wil verkrijgen, die beschouwingen zal hebben te raadplegen. 

De artt. 1 en 2 behoeven, in verband met het bovenstaande, 
geen nadere toelichting. 

Art. 3 is in overeenstemming gebracht met het nieuw art. 80 
Grondwet. De laatste alinea behelst de nadere uitwerking van 
het nieuwe stelsel van uitsluitingen. Het mag redelijk worden 
geacht dengene die voor de tweede maal zijn gemis van maat-
schappelijken zin heeft bewezen door een feit te begaan, dat 
met eene zware straf wordt geboet, voor goed van het kiesrecht 
uit te sluiten. 

Bedelarij en landlooperij zullen tot driemaal toe bij rech-
terlijke uitspraak onherroepelijk geconstateerd moeten worden, 
zal hetzelfde gevolg intreden. 

Openbare dronkenschap behoort eerst tot verlies van kies 
recht te leiden na telkens herbaalde recidive, welke den dader 
als een dronkaard qualiflceeit. Intusschen blijft hier steeds 
de mogelijkheid van verbetering, zoodat, wanneer in een tijdperk 
van drie jaar geen nieuwe veroordeeling volgt, het kiesrecht 
weder kan worden toegekend. 

Art. •">. laatste lid. De bepaling, gelijk zij in de bestaande 
Kieswet voorkomt, is de vrucht van een amendement-STAALMAl 
en heeft in hoofdzaak de strekking om de daarin genoemde 
militairen, die een afzonderlijke woning in gebruik hebben, 
voor schorsing van het kiesrecht te behoeden. In den destijds 
daaraan gegeven vorm kan natuurlijk de bepaling niet gehand-
baafd blijven en de ondergeteekende meent de bedoeling zoo 
getmuw nis onder de nieuwe omstandigheden mogelijk is, tot 
haai recht te doen komen door hen die als regel buiten den 
oorlogsbodem of de kazerne nachtverblijf houden, in de 
uitsluiting van de schorsing te doen doelen. Trouwens, ten 
gevolge van de aanneming van het amendement-SEBSi opliet 
eerste lid van het artikel, dat de schorsing beperkte tot 
militairen beneden den rang van sergeant, is de beteekenis 
van het laatste lid veel verminderd. 

4-1 
Uttlk en in de Addit iomiele Artikelen der (noodwet. 

Art. 7. De wijziging vloeit rechtstreeks voort uit de nieuw 
voorgedragen grond wel Lelijke bepalingen. 

Artt. 8, tweede lid, U, :U en 86. I),. voorgestelde wijzigingen 
Vinden hare verkfaring in het vervallen der kiesdistricten en 
in de invoering van kieskringen. 

Art. 10—21, 22, 28, 25—27. Al deze schrappingen en 
wijzigingen vloeien voort uit hef aanvaarden van hei algemeen 
kiesrecht en uit de gewijzigde regeling van de uitsluitingen. 

Art. 51. Gelijk bekend, brengt het gekozen stelsel mee, 
dat het Kijk en de provincie worden verdeeld in kieskringen, 
die, in tegenstelling mei de beslaande Kiesdistricten, nochtans 
geen scherp afgescheiden gebied vormen. Nadat n.1. de stem-
mlng is afgeloopen, worden de in de verschillende kieskringen 
uitgebrachte stemmen te zamen geteld ter verkrijging van den 
uitslag over het gansche Rijk of de gansene provincie. De 
kieskringen beletten dus eenerzijds geenszins, dat er zal komen 
één onverdeeld kiesgebied voor de verkiezing v.an de leden dei-
Tweede Kamer of van de Provinciale Staten, anderzijds be-
vorderen zij echter, gelijk door de Commissie op bladz. 9 
en vlg. van de hierachter afgedrukte Algemeene Beschouwingen 
is uiteengezet, de noodige decentralisatie. 

Voor de verkiezing van raadsleden is verdeeling in kies-
kringen niet noodig, omdat daarbij het locaal element van-
zelf tot zijn recht komt en tegen te sterke centralisatie niet 
gewaakt behoeft te worden. 

Artt. 51a, Blo en 51c. Het centraal sternbureau is in 
hoofdzaak belast met het vaststellen van den. einduitslag der 
verkiezing op grond van de uitkomsten, die de hoofdstembureaux 
in de verschillende kieskringen hebben vastgesteld. Intusschen 
hebben zoowel centraal stembureau als hoofdstembureau, naar 
de voorgestelde regeling, ook in een vroeger stadium reeds 
werkzaamheden te verrichten. Het hoofdstembureau in eiken 
kieskring onderzoekt de geldigheid der daar ingeleverde lijsten 
van candidaten en het centraal stembureau maakt deze lijsten 
openbaar. Voorts heeft het centraal stembureau de geldigheid 
te beoordeelen van de ingekomen verklaringen tot verbinding 
van lijsten tot een groep en het heeft de geldig tot stand ge-
komen verbindingen openbaar te maken. Vanhier dat reeds in 
den aanvang van § $ der eerste afdeeling van de Kieswet de 
bepalingen, waarop de beide instellingen berusten, moeten 
worden opgenomen. 

De taak der stembureaux blijft in beginsel dezelfde; de 
voorschriften omtrent die instellingen blijven daarom behouden 
op de plaats, die de Kieswet daaraan thans inruimt. 

Bij de vaststelling van den algemeeneil maatregel van bestuur, 
voorgeschreven in art 51 u, zal kunnen worden overwogen, 
of termen' bestaan om aan de'leden van het centraal stom-
bureau bezoldiging of vacatiegelden toe te kennen. Wordt tot 
toekenning besloten, dan zal moeten woi'den overwogen of aan 
de leden van hoofdstembureaux bezoldiging, of vacatiegelden, 
zullen worden toegekend. 

De in art. 51 a. tweede lid, en art. 51 h, vijfde lid, voor-
gestelde termijnen houden verband met den tijd voor welken 
in het voorgedragen stelsel de leden van Tweede Kamer, Staten 
en Raad zullen worden gekozen. 

Art. 51 d. Het artikel komt overeen met het tegenwoordige 
art. 51. De „opgaven" van candidaten van thans worden 
„lijsten" van candidaten. 

Het aantal handteekeniiigen van kiezers, vereischt voor het 
inleveren van een lijst, mag niet ZÓÓ hoog worden gesteld, 
dat het voor de kleine partijen te moeilijk wordt binnen lederen 
kieskring een lijst in te leveren en zoodoende alle stemmen 
van geestverwanten over het geheele land te verzamelen. Maar 
aan den anderen kant moet toch ook eenige waarborg blijven 
bestaan tegen candidaturen, die niet of nauwelijks als ernstig 
gemeend kunnen worden beschouwd. Met het oog op deze 
overwegingen is het cijfer 25 voor het vereischte aantal onder-
teekenlngen aangenomen. 
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Mot bet (feit dat In denzelfden kieskring of In deselfde 
gemeente Ingeleverde UJiten nagenoeg altijd tegenover elkander 
zullen staan, is het Dlel te lijmen, dal dezelfde kiezer meer 
dan ééne lijst onderteekent. 

Art. 51 f. Bet belang van de volgorde, waarin de candldaten 
voorkomen op de lijst, blijkt uit de artt . 9 8 / ' e n 980 . 

Art. i>i f. Een beperking van bel aantal candldaten dat op 
eene lijst mag worden geplaatst is in de eerste plaats noodlg 
om te voorkomen, dat een groote partij binnen eiken kieskring 
éénzelfde lijst van al baar candldaten Inlevert en zoodoende 
de door de wet gewilde decentralisatie verijdelt. Bovendien is 
het van belang te .waken tegen de Indiening van te lange 
lijsten, die den omvang san liet stembiljet onnoodig vergrooten 
en de vaststelling van den uitslag der stemming bemoeiiyken. 

Indien voor de verkiezing voor de Tweede Kamer — voor 
de Provinciale Staten en den Raad wordt in de daartoe betrekking 
hebbende bepalingen eene afwijkende regeling voorgedragen — 
tien candldaten op één lijst mogen voorkomen, zal geen enkele 
partij binnen eenigen kieskring meer dan één lijst behoeven 
in te leveren om de plaatsen te kunnen bezetten die haar 
toevallen en tevens nog eenige candldaten als plaatsvervangers 
over te houden. 

Het tweede en derde lid verbieden liet voorkomen van den-
zelfden candidaat op met elkander concurreerendc lijsten. 
omdat daardoor onzuivere toestanden zouden onts taan. 

Art. 51 #. Zie de toelichting op art. 54/ ' . 

Art. 51 h. Wanneer een candidaat binnen denzelfden kies-
kring slechts op één lijst mag voorkomen, spreekt het vanzelf 
dat het ongeoorloofd is hem buiten zijn wil op een lijst te plaatsen. 
Bovendien verhoedt de bepaling, dat de naam van een populair 
candidaat wordt gebezigd als s tuwkracht voor een lijst Van 
candldaten waaraan hij zijn naam niet wenscht verbonden te 
zien. Ten slotte geeft de verklaring eenigen waarborg, dat de 
candidaat een benoeming zal aannemen. 

De redactie van het eerste üd is zóó gekozen, dat daarin 
ui tkomt dat de candidaat ins temming moet betuigen ook met 
de volgorde waarin hij op de lijst voorkomt. Aan de volgorde 
toch is de kans op verkiezing nauw verbonden. 

Art. 52. De mogelijkheid dat meer dan één onderteekenaar 
de inlevering doet, is uit het artikel geschrapt, met het oog 
op de bevoegdheden bij de volgende artikelen gegeven aan 
hem die de lijst heeft ingeleverd. Die bevoegdheden, toe te 
kennen aan meerdere personen gezamenlijk, zou in de praktijk 
tot bezwaren aanleiding geven. 

De aanplakking der lijsten, van welke het tegenwoordig 
art. 58 der Kieswet melding maakt , wordt teruggevonden in 
art. 54 e van het ontwerp. 

Art. 53. liet artikel geeft de gelegenheid bepaalde, in de 
wet aangeduide, verzuimen van ondergeschikten aard nog na 
inlevering der lijst te herstellen. Het is limitatief. Voldoet in 
eenig ander opzicht de lijst in haar geheel, of een bepaalde 
candidaatstelling, niet aan de door de wet gestelde vereischten, 
dan is ongeldigverklaring van de lijst, of schrapping van den 
bepaalden candidaat, niet meer te voorkomen. 

Dat niet naast de vrijstelling van het aanteekenrecht, waarvan 
dit artikel melding maakt, ook de vrijdom van port is opge-
nomen, moet hieruit worden verklaard, dat het wonsi helijk 
voorkomt dezen vrijdom, die ook bij andere artikelen van Int 
ontwerp in aanmerking komt. te regelen bij een besluit, te nemen 
krachtens art. 24 der wet van 15 April 1891 [Staatsblad 87). 

Art. 58a. De beslissing omtrent de geldigheid der lijsten 
wordt genomen in een openbare, van tevoren aangekondigde, 
zi t t ing van het hoofdstembureau. Zij, die een lijst hebben 
ingeleverd, zijn dus in de gelegenheid zich onmiddellijk van 
de beslissing op de boogte te stellen. Is hun lijst ongeldig 

verklaard, of zijn candldaten daarvan geschrapt, dan staal hun, 
Ingevolge art. 54», beroep op Gedeputeerde staten open. 

Artt. 586 en 5 1 . l ie t ee r s t e a r t ike l solll t (Ie geva l l en iip 
waarin een lijst in haar geheel, het tweede die waarin een 
bepaalde caiididaalstelliiii: ongeldig is. 

Ondei' letter a van art. 54 is ook begrepen het geval, dut 
ten aanzien van sommige of van alle candldaten niet blijkt 
in welke volgorde zij op de lijst zijn geplaatst. 

Met de woorden „de volgorde in dit artikel aangewezen", 
in den aanhef van art. 54, wonlt ie kennen gegeven, dal VOOr 
de schrapping achtereenvolgens in aanmerking komen de 
candidaten bedoeld ouder a. b, C en </ van het artikel. 

Art. 54a. De termijnen in dit artikel en in de artt. 53, 
derde lid, 54/>, eerste lid, en 54c, eerste lid, zijn kort genomen 
teneinde den duur der verkiezing, die langer wordt dan onder 
Int bestaande kiesstelsel, ZOOVeel mogelijk te beperken. Zie 
ook het opgemerkte bij art. 129. 

Art. 54/;. Een beroep van de beslissing van het boofdstem-
bureau op het centraalstembureau zou In bet ontworpen stelsel 
niet passen, omdat bij provinciale en gemeentelijke verkiezingen 
een hoofdstembureau tevens fungeert als centraal stembureau» 
Werd het beroep zóó geregeld voor de verkiezingen van de 
leden der Tweede Kamer, dan zou men voor de overige ver-
kiezingen een anderen vorm van bemep moeten aannemen, 
wa t niet gewenscht voorkomt. 

Indien dus het centraalstembureau niet als beroepsinstantie 
in aanmerking kan komen, zijn de colleges van Gedeputeerde 
Staten het daarvoor meest geschikt orgaan. 

Hun beslissing omtrent de geldigheid der lijsten zal zijn 
een einduitspraak, nadat het beroep behandeld is in eene 
openbare vergadering, met verhoor desverlangd van partijen. 

Art. bid. Het nummer bepaalt de volgorde waarin de lijsten 
op het stembillet worden afgedrukt. Bovendien kan het nummer, 
met vermelding van den kieskring, dienen om de lijst aan te 
duiden in de verklaring tot verbinding. De lijsten te doen 
voorzien van motto 's , gelijk verschillende buitenlandsche wetten 
die kennen, komt onnoodig en minder gewenscht v 

Art. 54e. Dat het centraal s tembureau de geldigheid der 
lijst en der daarop voorkomende candidaatstellingen niet heeft 
te beoordeelen, werd reeds opgemerkt in de toelichting op art. bib. 

Art. bif. Ten einde te voorkomen, dat in. de verschillende 
kieskringen s temmen verloren gaan, wordt gelegenheid gegeven 
de in eiken kring ingeleverde lijst met die uit andere kringen 
of in denzelfden kring ingeleverd, te verbinden. 

Alléén de gemachtigde kan de lijst niet andere lijsten ver-
binden. Art. 510 wijst hem daartoe aan. Om redenen van 
praktischen aard moet aan de onderteekenaars de bevoegdheid 
onthouden worden zelve de verbinding tot stand te brengen. 
Beoogen zij een verbinding van hun lijst, dan moeten zij. overeen 
komstig art . big, bij de inlevering een gemachtigde aanwijzen. 

De gemachtigde behoeft niet één der onderteekenaars te zijn. 
Zoodanige beperking ZOU onmogelijk maken het optreden van 
een persoon als gemachtigde van de onderteekenaars van 
meerdere lijsten, wat uit een praktisch oogpunt aanbeveling kan 
verdienen. Zoo kan ten aanzien van alle lijsten van een partij 
éénzelfde gemachtigde worden aangewezen, die dan de gewilde 
verbinding op de meest eenvoudige wijze kan tot stand brengen. 

Aan de bevoegdheid tot verbinden stelt het artikel slechts 
('•('•il grens. Dezelfde lijst mag niet deel 'uitmaken van meer 
dan één verbinding. Hij de verdeeling der zetels gelden, in-
gevölge art. 98cZ, de verbonden lijsten aanvankelijk als één 
lijst, met een aantal s temmen geujk aan dat van alle lijsten 
te zanieii waaruit zij bestaai. Dit sluit uit dat een lijst deel 
uit kan maken van meer dan één verbinding. Voor het overige 
's de bevoegdheid tot verbinden zoo ruim mogelijk. Zoowel 
ijsteu ingediend oinnen denzelfden kieskring, als lijsten uit 
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verschillende kieskringen, kunnen verbonden wenden. Ook 
kunnen groepen wenden gevormd waarvan deel uitmaken lijsten 
uit één kieskring en tevens lasten uit verschillonde kieskringen. 

\\c ik gebruik van de bevoegdheid om lasten te verbinden 
zal worden gemaakt, moei nv praktijk leeren. Ut den aard 
der /.aak zullen wel .steeds alle lijsten van éénzelfde partij, 
ingeleverd binnen de verschillende kieskringen, onderling worden 
verbonden. Want alleen op deze wijze kan de partij al haar 
stommen over bet geheele land verzamelen en wordt baar 
een daaraan evenredig deel der zetels toegewezen. Laat zij 
dit na, dan lijdt zij vermoedelijk op elk v;m haar lijsien een 
verlies aan overblijvende stommen. 

.Maar denkbaar Is ook, dal verschillende, verwante, partyen, 
ten einde liet verlies aan stemmen nog meer te beperken, al 
haar lijsten onderling verbinden. Dan gaat, voor.die geheele 
combinatie van partijen slechts eén overecho! aan stemmen ver 
luren. Intnssi hen kan zoodanige verbinding voor de partijen die 
daaraan deelnemen, een eenigszins aleatoir karakter verkrijgen. 

Aangenomen dat hij een verkiezing alle lijsten van drie 
verwante partijen tot een groep worden verbonden, dan wordl 
aan die groep een aantal zetels toegekend, evenredig aan het 
aantal stemmen, verkregen door samen te tellen alle stemmen, 
uitgebracht voor de lijsten van leder der" drie politieke partijen 
waaruit de groep bestaat. Daarna volgt de verdeeling van het 
verkregen aantal zetels over alle verbonden lijsten, naar even* 
redigheid van het aantal stemmen op iedere lijst uitgebracht. 
indien nu hij deze verdeeling de overschotten, waarvoor geen 
zetel wordt toegekend, voor de lijsten van één der drie fractiên 
van de groep bijzonder belangrijk zijn. kan de uitkomst deze 
worden, dat deze fractie minder zetels verkrijgt dan waarop 
zij, naar evenredigheid van het aantal stemmen in liet geheel 
op hare lijsten uitgebracht, aanspraak heeft. De beide andere 
fractien, of althans één daarvan, krijgen dan meer zetels dan 
waarop haar aantal stemmen recht geeft. 

Nu laat zich wel een wettelijke regeling denken die het 
hier geopperde bezwaar ondervangt, te weten het toelaten van 
een verbinding van lijstengroepen onderling. Dan zouden, om 
bij het gekozen voorbeeld te blijven, de lijsten van elk dei-
drie fractie rst worden verbonden tot een afzonderlijke groep 
en daarna de drie lijsteiiüToepen weder worden verbonden tot 
een nieuwe eenheid. De verdeeling van de aan die eenheid 
toegekende zetels over de drie lijstengroepen der onderscheidene 
fractién zou dan geschieden zuiver naar evenredigheid van het 
aantal stemmen voor elke fractie uitgebracht En ten slotte 
zouden de zetels aan elke fractie toegekend nog moeten ver-
deeld worden over de lijsten van die fractie, naar gelang van 
het steinrijfer van elke lijst. Maar, naar het voorkomt. loont 
het nut van zulk een regeling niet de meerdere verwikkeling die 
zij noodzakelijk medebrengt. Er zijn daarom geen termen om. ter 
wille van de boven geschetste figuur, een uitzondering toe 
te laten op den regel dat éénzelfde lijst niet van meer dan 
ééne verbinding deel kan uitmaken. 

Tegen de lijstenverbinding Is wel de bedenking geopperd. 
dat zij bet sluiten van onzuivere stembusverbonden in de hand 
zou werken. Ten onrechte echter. Bestaat de mogelijkheid tot 
bei verbinden van lijsten niet, dan worden partijen, wier belang 
tot samengaan noopt, gedwongen haar toevlucht te nemen tot 
het opstellen van gemeenschappelijke lijsten, wat, naar de 
ondervinding in België leert, tot heel wat minder zuivere 
c promissen aanleiding geeft. 

Art. •")(//. Met het OOg op het onderzoek der lij-ten door 
bet hoofdstembureau, het appèl van de beslissingen van dit 
bureau op Gedeputeerde staten, den tijd toegestaan voor het 
uitbrengen van de verklaringen tot verbinding van lijsten en 
de verschillende publicatién, moet de uiterste termijn tusseben 
candidaatstelling en stemming eenigszins ruim worden gesteld. 

CandidaatsteUing en stemming geschieden kringsgewrtJze, 
doch hij de vaststelling van den uitslag der verkiezing vallen 
de grenzen der kringen weg, gelijk bij de toelichting van art. 51 
is uiteengezet. 

Art. 55. Op de kaart moeten voorkomen o. a. alle lijsten 
van eandidaten waarover de stemming gaat. liet formaat zal 
dus eenigszins grooter worden dan het thans gebezigde. 

Art. 80. De uitbreiding wm het getal leden van hei stom-
bureau wordl gerechtvaardigd door den meerderen arbeid 
verhouden aan het, opnemen der stemmen, liet artikel berust 
op dezelfde gedachte als het thans geldend artikel ',)t<r der 
Provinciale wet. 

Artt. Hl, 02, 68 en 70. In het vervallen der kiesdistricten 
vinden de voorgestelde wijzigingen haar verklaring. 

Art. 72. Evenals van de kaart vernield in artikel 55 zal 
ook van het stembillet, door de vermelding daarop van de. 

i lijsten, de afmeting grooter worden. 
Een model van een stembillet voor de verkiezing van de 

Tweede Kamer is aan het slot van deze Memorie van Toe-
lichting als Bijlage t' afgedrukt. 

Art. 76, laatste lid. De wijziging is het uitvloeisel van de 
I vermeerdering van het aantal leden van het stembureau. 

Art. 84. In het vervallen van de kiesdistricten vindt de 
I voorgestelde wijziging haar verklaring. 

Art. 85. Het artikel, zooals het thans luidt, spreekt van 
een proces-verbaal bedoeld aan liet slot van het vorige artikel. 

Deze verwijzing was reeds niet juist meer nadat, hij de wet 
van 8 December 1000, Staatsblad 208, aan art. 84 een nieuw lid 
was toegevoegd. Thans wordt aan dat artikel nog een lid toe-
gevpegd. Er bestaat dus nu reden te meer om de verwijzing 
te verbeteren. 

Art. 87. De toevoeging is ontleend aan het thans geldend 
artikel 9bis der Provinciale wet. Het geval daarin voorzien doet 
zich in de voorgestelde regeling hij elke verkiezing voor. 

Art. 89, tweede lid. In het voorgedragen stelsel zal de kiezer 
nimmer meer lan één stem mogen uitbrengen. Met het oog 
daarop moet dit artikel worden gewijzigd inzoover het van 
onwaarde verklaart liet stembillet waarop meer eandidaten zijn . 
gekozen dan plaatsen te vervullen zijn. 

Tevens zijn de woorden „waarop geen der eandidaten is 
gekozen" vervangen door „waarop in geen stem vak het wit 
stipje zwart is gemaakt." De in het thans geldende artikel 
gebezigde uitdrukking past minder goed in het nieuwe stelsel, 
waarin een stem, uitgebracht op een candidaat, indirect ook 
kan komen te gelden voor andere eandidaten van de lijst. 

Art. 93. In verband met de uitgestrektheid der kieskringen 
is voor de zitting van het hoofdstembureau een later uur 
aangewezen en (]e termijn van het. tweede lid verlengd met 
één dag. 

Artt. 94, 96 en 97. Het boofdstembureau stelt voor zijn 
kieskring de uitkomsten der stemming vast. Het centraal 
stembureau heeft deze uitkomsten te aanvaarden, zonder onder-
zoek naar hare juistheid. Art. 95 Is dan ook niet van toe-
passing verklaard op hei centraal stembureau. 

Art. 96 spreekt van zittingen van het hoofdstembureau, 
om daaronder ook te begrijpen de zitting die dit bureau houdt 
wanneer het, ingevolge art. 51c, optreedt als centraal stern-
bureau. 

Art. 98. De wet kan bezwaarlijk een tijdstip vaststellen 
voor de zitting van het centraal stembureau, omdat niet vast-
staat wanneer de gegevens van alle boofdstembureaui zulle.n 
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/ijii Ingekomen. Voorafgaande openbaarmaking van dagen uur 
der zitting voor te schrijven is niet raadzaam, omdat dit nood* 
zakeujk vertraging medebrengt De kiezers, die gebruik willen 
maken van de liun. Iiij art. 08J, eersle lid, in verband niet 
artikel 82. eerste lid. gegeven bevoegdheid om de zitting bij 
te wonen, zullen zich van het tijdstip daarvan op de hoogte 
kunnen stellen, lui/ij ter plaatse waar het centraalbureau zijn 
zittingen houdt, hetzij, voor de Provinciale'verkiezingen, ter 
Secretarie der gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd. 
Hij de verkiezingen van leden van den Gemeenteraad zal de 
Zitting ter vaststelling van den uitslag der verkiezing worden 
gebouden onmiddellijk naafloop van de werkzaamheden vermeld 
in artikel 94. 

Art. 9Ha. Gelykluidende lijsten gelden van rechtswege als 
ééne lijst, zonder dat daartoe noodig is een verklaring tot 
verbinding overeenkomstig art. 54/'. Evenals aan een lijsten-
groep wordt dus aan de gelijkluidende lijstei n aantal zetels 
toegekend evenredig aan het totaal 'der stemmen uitgebracht 
op al die lijsten. Maar de voreeniging is hier nog inniger dan 
hij de tot een groep verbonden lijsten. Een verdeeling van het 
aantal zetels toegekend aan de gelijkluidende lijsten te zanieii 
over iedeu van die lijsten, zooals die geschiedt over de lijsten 
waaruit de groep bestaat, is overbodig. De stemmen op ver-
schillende lijsten uitgebracht op lederen candidaat worden 
samengeteld en het aantal stemmen dat ieder op die wijze 
verkrijgt beslist over de verkiezing der candidaten. 

Wèl kan het van belang zijn gelijkluidende lijsten met 
andere te verbinden. Gewoonlijk zullen dan alle gelijkluidende 
lijsten worden verbonden tot eenzelfde groep met andere lijsten 
van verwante politieke klfeur. In dat geval ontmoet de toe-
passing van art. 98c eerste en tweede lid, geen moeilijkheden. 
De gelijke lijsten gelden als één binnen de groep. Maar indien 
de gemachtigden der onderteekenaars van de gelijke lijsten 
niet één lijn trekken en niet ieder zijn lijst indeelt bij dezelfde 
groep, is 'de volledige toepassing van die bepalingen niet meer 
mogelijk. Het laatste lid beperkt die toepassing daarom, \oor- 
zoover noodig. voor dit geval. 

Het laatste lid spreekt van een lijstongroep, die niet uit-
sliiitend uit gelijkluidende lijsten bestaat. Gelijkluidende lijsten 
uitsluitend onder elkander te verbinden heeft geen zin. Want 
zulke lijsten gelden, gelijk gezegd, toch reeds als één. Verboden 
evenwel is zidk een verbinding niet. Mochten de gemachtigden 
(\w onderteekenaars van sommige der gelijkluidende lijsten 
een zoodanige — nuttclooze — groep hebben gevormd, dan 
behoeft het gevolg daarvan 'niet te zijn. dat nu niet alle gelijk-
luidende lijsten golden als één lijst. Het eerste en tweede lid 
van her artikel kunnen dan onbeperkt van toepassing blijven. 

Art. 98IK Voor de verklaring van de werking der formule 
D'HOSDT wordt verwezen naar bladz. 6 van de als bijlage dezer 
.Memorie afgedrukte algenieeno beschouwingen dei* Commissie. 

Bij de toepassing van dit artikel gelden de gelijkluidende 
lijsten ingevolge art. 98a en de Ujstengroepen Ingevolge art. 98d 
als éé'tt lijst. De woorden „met inachtneming enz." in het 
artikel beoogen dit aan te duiden. Ter verdeeling van de aan 
een lijstengroep toegewezen zetels over de verschillende lijsten 
waaruit zij bestaat, moet, overeenkomstig art. 98d, tweede 
lid, de formule D'HONDT andermaal worden toegepast. 

Een voorbeeld moge de toepassing van het artikel ver-
duidelijken. Ter wille van de eenvoudigheid wordt daarbij 
Uitgegaan van de veronderstelling, dat slechts zeven lijsten 
zijn ingeleverd, een aantal dat bij een verkiezing voor de Tweede 
Kamer en ook VOOI de Staten steeds veel grooter zal zijn. 
Verder is bij het voorbeeld hiervan uitgegaan, dat het aantal 
te vervullen zetels slechts twaalf bedraagt, terwijl in werke-
lijkheid dit aantal bij een verkiezing voor de Tweede Kamer 
honderd zal bedragen en bij die voor de Staten zal wisselen 
tusscfaen vijf en dertig (Drenthe) en twee en tachtig iZuid-
holland). N 

De onderstelde uitkomsten der stemming zijn aldus: 

Kommer N A M B N 
Aantal 

i temmen 

sti-lflrijfi-l \:lll 
l.-.l.-iv lijM. 

(Som rail da 
dei-

l i j s t . 

hl 1; 

C A M H U A T K N 
op lederen 
candidaat 

aantallen atem. 
man op ladaren 
candlda&l dat 

dei-

l i j s t . 
uitgebracht. lijsl 

uitgebracht.) 

1. A. van der Hoeven . . . 800 
P. de / w a r t 200 
G. Wagner 250 
K. van Wijk 150 itOO 

II. ('. Koenen 400 
D. van der Mark . . . . 180 
H. van Ooit 200 
1'. de Wit . ' 120 
E. Meijer 125 1025 

I J l . mj • 
(».-) 
85 400 

IV. .1. van der Horst . . ^ . 800 
tiOO 

('<. van Loon 1 L>r, 
75 

1'. Kooij 250 
150 2000 

V. 1). Mos 200 
80 • 

1.. van Hoorn 70 800 
VI. W. van der Wal . . . . 800 

o. Laan 120 
D. Vos 1(K) 525 

V I ! . K. Muller 550 
<;. Nieuwenhuizen . . . . 850 
D. Vonk 75 

25 1000 

De lijsten L en VII zijn, overeenkomstig het eerste lid van 
art. 54/'. tm een groep vereenigd, eveneens de lijsten II en VI. 
De lijsten III en V zijn gelijkluidend. Lijst IV staat op zich zeil. 

Daar voor de toepassing van dit artikel groepen van lijsten 
en eveneens gelijkluidende lijsten wolden beschouwd als één 
(art. 98« en 98(7). zijn de getallen, waarop ingevolge art. 986 
de deelingen der formule D'HOXDT moeten worden toegepast, 
niet de stemcijfers van de verschillende lijsten, maar a. de 
som van de stemcijfers van de tot een groep verbonden lijsten 
I en VIL //. d<' som van de stemcijfers van de eveneens tot 
een groep verbonden lijsten II en VI, c. de som van de stem-
cijfers der twee gelijkluidende lijsten III en V, en (/. het 
stemcijfer van lijst IV, die niet met andere is verbonden. 

Het centraal stembureau telt dus samen: 
de steincijfer.s van de lijsten 1 en VII: 

'.ion - j - 1000 = 19O0. 
de stemcijfers van de lijsten II en \ ' | : 

1025 - j - 5-25 = 155(1. 
de stemcijfers van de lijsten 111 en V: 

400 + 300 = 700. 
De verdeeling der i> zetels over o. de groep bestaande uil 

de lijsten 1 en VU, b. de groep bestaande uit de lijsten II en 
VI, e. de als één lijst geldende gelijkluidende lijsten III en 
v en </. de op zich zelve staande lijst IV geschiedt als volgt: 
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< troep 
bestaande uit 

• ie l|jsten 
i en vil. 

L900 
stemmen, 

i troep 
bestaande uit 

Wc lijsten 
i l en v i . 

1550 
stommen. 

Deze lijicrs achtereenvolgens 
de volgende quotiënten: 

1900 -) 
960 'j 
<',:!:!'/.,'-'| 
175 •I 

L550 
775 ") 
B18«/i10) 
887'/,. 

De ueHJk-
l l l i l l l I h l c 

l i j M c i l 
l i l en v. 

7i in 

stemmen. 
gedeeld do< 

7(M» M 

86(1 

l .ij>t 
I V . 

3000 
stemmen. 
2, 8 enz. geven 

2000 
KM 10 

666*/, 
5< 10 
400 

866% 
De 11' hoogste <iuotif'iiten zijn: 

2000 — 1900 — 1660 - 1000 — 950 — 775 — 700 
— 6881/, — ölöVj — 600 — 476. Dit laatste getal la de kies-
ili« Ier, die recht geeft op één zetel. » 

De verdeeling wordt mitsdien: 
de groep bestaande alt de lijsten I en vil 4 zetels 
de groep bestaande uit de lijsten n en VI 8 zetels 
de gelijkluidende lijsten lil en V 1 zetel 
lijst IV 4 zetels 

Thans moeten de zetels, toegewezen aan de groepen, worden 
verdeeld over de afzonderlijke lijsten waaruit deze groepen 
bestaan. Deze verdeeling geschiedt ingevolge art. 98</, tweede 
lid. door wederom de formule D'HOHDT toe te passen, thans 
op de stemcn'fers der lijsten waarui t de groep bestaat. 

Voor de lijsten I en VII geef) dit deze quot iënten: 
Lijst I 
900 -) 
450 4i 

Lijst VII 
1000 1) 
500 ») 

8887a 
— 900 — 500 450. 

Lijst VI 
626 -) 
262»/,. 

De 4 hoogste quotiënten zijn 1000 
Dit laatste getal is bij deze verdeeling de kiesdeeler. 

De beide lijsten verkrijgen dus ieder 2 zetels, 
op dezelfde wijze worden de 8 zetels, toegewezen aan de 

groep, bestaande uit de lijsten II en VI, over deze lijsten 
verdeeld: 

Lijst II 
1026 'i 
512'/ , :;i 

De 8 hoogste quotiënten zijn: 
1026 — 525 — 5121/,. Kiesdeeler 512'/3. 

Lijst II verkrijgt 2 zetels, lijst V] 1 zetel. 

Art. 98c, tweede lid. Indien de stemmen zoo zijn verspreid, 
«idt de kiesdeeler zonder overschot opgaat in het stem cijfer 
van meer dan één lijst, kan de toepassing van de formule 
DTIONDT haperen. 

Een voorbeeld moge dit aantoonen. 
Gesteld er zijn 7 plaatsen te verdeden over 8 lijsten, waarvan 

lijst ,\. i2(io, iijst B. 1060'en lijst C. 700 stemmen heeft. 
Het resultaat der delingen overeenkomstig de formule is: 

\. 1200 'i B. 1050 •) C. 700 :i) 
600 'i 
400 ") 
800 

020 °l 
860 

850 

Kiesdeeler is 860. Maar dit getal gaat in het stemcijfer van 
lijst A. 8 maal, in dat van lijst B. ook 8 maal en in dat van 
lijst ('. 2 maal, te zamen dus 8 maal. terwijl er maar 7 
plaatsen te vervullen zijn. 

Nadat zijn toegewezen 6 plaatsen, blijkt dat de lijsten B. 
en C gelijke aanspraak hebben op de zevende en laatste plaats. 

Hier 'loet zich voor de in de literatuur, en vermoedelijk 
slechts in de literatuur, bekende panne arithniótique, waarvoor 
de wel een oplossing moet Reveil. Voorgesteld WOl'dt olll het 
lot te doen beslissen tusseben de lijsten die gelijke aanspraak 
hebben, dat zijn de lijsten in wier stemcijfer de k i e sde le r 
zonder overschot opgaat. 

Art. 98' / . / i e de toelichting op art. 54/. 

Art.'98e. liet kan voorkomen, dat een partij minder c a n 
didaten op een harer lijsten beeft geplaatst dan aan die lijst 
zetels worden toegekend. In dat geval is het aangewezen de 
overblijvende zetels te doen overgaan o)) een andere lijst van 
diezelfde partij. 

Indien de lijst niet met andere lijsten verbonden is en dus 
op zich zelve staat, ware liet, uit een oogpunt van evenredige 
verdeeling der zetels, beter de plaatsen onvervuld te laten. 
Immers, dat een paiüj niet de zetels vervult waarop haar aan-
tal stemmen haar recht geeft,vis reeds een afwijking van de 
evenredige verdeeling. Deze afwijking wordt nu nog grooter, 
indien een andere partij die zetels verwerft boven het aantal 
waarop haar aantal stemmen haar recht geeft. Maar het open 
laten van plaatsen bij algemeene verkiezing ware, althans voor 
de Tweede Kamer, niet in overeenstemming met de Grondwet, 
die het aantal leden van dat lichaam vaststelt op honderd. 

Indien de lijst met het tekort aan candidaten is verbonden 
met slechts één andere lijst, gaan de overblijvende zetels daarop 
over. Is zij verbonden met meerdere lijsten, of in het geheel 
niet verbonden, dan moet worden vastgesteld aan welke lijst, 
of, zijn er meer zetels over, aan welke lijsten de zetel of 
zetels overgaan. Dit geschiedt, door aan de reeks hoogste 
quotiënten — in het eerste 'geval die verkregen door de toe-
passing van art. 98<Z, tweede lid, in het andere geval die 
verkregen door de toepassing van art. 98ö — welke reeks 
immers is beperkt tot het aantal te vervullen zetels, nog 
zoovele volgende quotiënten toe te voegen als zetels zijn o ver-
gebleven. Kik van die volgende quotiënten geeft dan aan de 
lijst waartoe het behoort aanspraak op een dier zetels. 

Valt de overgebleven plaats op die wijze niet onmiddellijk 
aan een lijst toe, doch aan een lijstengroep, dan moet daarna 
nog, met toepassing van art. 98cZ, worden uitgemaakt aan 
welke lijst van die groep de plaats ten slotte "komt. 

Art. 98/'. Dit artikel houdt de regeling in van de aanwijzing 
der candidaten, die de plaatsen zullen bezetten welke aan de 
lijst zijn toegekend. Voor toelichting van het stelsel wordt 
verwezen naar blz. 6 en vlg. van de als bijlage dezer Memorie 
afgedrukte algemeene beschouwingen der Oommissie. 

Gekozen is leder candidaat, die een aantal stemmen heeft 
verkregen gelijk aan den kiesdeeler, onverschillig of hij deze 
stemmen, doordat zij op hem persoonlijk zijn uitgebracht, 
rechtstieok> heft verkregen, dan of zij hem zijn toegewezen 
door overdracht overeenkomstig het tweede lid. 

Geen enkel candidaat verkrijgt dus in dit stelsel meer 
stemmen dan den kiesdeeler. Want de stemmen boven dit 
aantal op hem uitgebracht tellen niet voor hem, maar worden 
overgedragen op een anderen candidaat. , 

Uit het eerste lid van dit artikel blijkt, dat voor de aan-
wtjzlng der candidaten, die op een lijst gekozen zijn. in 
aanmerking komt de kiesdeeler, die is gebezigd tot toekenning 
van de plaatsen aan de lijst. De wet moet uitdrukkelijk be-
palen welke kiesdeeler hiervoor in aanmerking komt, omdat 
bij één verkiezing verschillende kiesdeelers worden gebezigd. 
de ééne strekkende om alle zetels te verdeden over de lijsten-
groepen en de niet-verbonden lijsten, en daarnaast, voor elke 
lijstengroep, een andere kiesdeeler om te geraken tot de ver-
deeling van de aan eene groep toegekende zetels over de lijsten, 
waaruit zij bestaat. 

Is eene lijst niet verbonden, dan zal. krachtens de bepaling 
van dit artikel, de eerste kiesdeeler voor de aanwijzing der 
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candidaten, die D|) de lijst zijn gekozen, in aanmerking komen. 
i.s eene lijst mei andere tol eene groep verbondeu, dan /.al 
daartegen gebezigd moeten worden <!<• kiesdeeler, dio gediend 
beeft voni' de verdeeling van de aan die groep toegekende 
zetelt over dr lijsten, waaruit /.ij bestaat. 

Ui- overdracht van stemmen, I>ïj dit artikel geregeld, boege* 
paal — niti een voorbeeld te geven - op lijst i\' van int 
voorbeeld bij de toelichting op art. 98o, geefl de volgende 
ui tkomst : 

Uitgebrachte stemmen: 
. J. VAN DES IIOKST 8<M> 

M. MEUK 800 

( i . VAN 1,1 KIN I 2 5 

(J. DE I.ANdE 7 5 

P. Kooi.i 260 

J. 1)E VlflES 160 

De kiesdeeler bedraagt 475. Op de ••eiste twee candidaten 
def lijst is een aantal s temmen uitgebracht lieven den kies-
deeler en wei; 

e|i VAN DEB HiiHsT . . . 800 — 47") = 826 

ep .MKI.IS . . . . . . tioo — 4:75 = 126 

450 

De 450 s temmen, die overtollig zijn voor de verkiezing van 
de candidaten op wie zij zijn uitgebracht, moeten dus op 
andere candidaten van de lijst worden overgedragen in de 
volgorde waarin deze op de lijst, zijn geplaatst. Deze stemmen 
strekken dus in de eerste plaats om de verkiezing te verzekeren 
van den op de lijst het eerst voorkómenden candidaat. die nog 
niet den kiesdeeler heeft bereikt, dus van den derden candidaat, 
VAN LOOK. Het aantal s temmen op hem uitgebracht bedraagt 
1:20. dat is 850 minder dan de kiesdeeler. Hem worden daarom, 
van de voor overdracht beschikbare 450 s temmen, toegekend 
860 s temmen, zoodal ook hij den kiesdeeler bereikt. Er blijven 
nu nog over 100 overdraagbare s temmen. Deze komen alle 
aan den volgenden candidaat, DE LANDE, op wien slechts i -> 
Stemmen zijn uitgebracht, en die dus , ook met de op hem 
overgedragen s temmen, den kiesdeeler niet bereikt. 

Nadat de overdracht heeft plaats gehad, heeft ieder der 
candidaten het volgende aantal s temmen verkregen: 

VAN DIB EOBST 475 tSOO — 826) 

MEIJS 475 16(10—125) 

VAN Looa 475 ( 1 2 6 - | - 8 6 0 ) 
DE LANGE . . . . . . . 175 ( 7 6 - | - 1 0 0 ) 

KOOI.I ' . . . 260 

DE VHIES 150 

Gekozen, zijn in de eerste plaats de drie candidaten die den 
kiesdeeler hebben bereikt. Aan de lijst zijn echter toegekend 
vier zetels. De vierde zetel komt ingevolge artikel 98</, eerst. 
lid, toe aan hem van de candidaten. die na de drie reeds 
gekozenen de meeste s temmen hóeft verkregen. In liet gegeven 
voorbeeld dus de candidaat KOOI.I, die 260 stommen heeft 
verkregen. 

Op de lijsten I, [1 en VI van het voorbeeld bij de toelichting 
op art. '98 h blijft voor alle candidaten het aantal uitgebrachte 
s temmen beneden den kiesdeeler. Overdracht van stemmen 
heeft dus hier niet plaats. De aan die lijsten toegewezen zetels 
komen ingevolge art . 98</, eerste lid, aan de candidaten die 
de meeste s temmen hebben verkregen. 

De s temmen uitgebracht op de candidaten der gelijkluidende 
lijsten III en V worden ingevolge art. 9 8 a , tweede lid, ten 

aanzien van eiken candldaal samen geteld, «vat de volgende 
uitkomst geelt : 

O. Mos 8 0 0 - f - 2 0 0 = 500 

II. KLOON 86 - J - 8 0 = '.».". 

L. VAN llooKN . . . . . 85 -f- 7 0 = 1 0 5 

De kiesdeeler bedraagt 475. Op den candidaat Mos /.ijn 25 
stemmen meer uitgebracht dan vereischl zijn voor /.ijn ver-
Idezing. Die stemmen moeten dus overgaan op den tweeden 
candidaat. Maar de overdracht heeft geen belang, daar aan de 
gelijkluidende lijsten slechts één zetel is toegekend, die komt 
aan den candidaat Mos. 

Ten aanzien van lijst vil moei evenzeer overdracht van 
stemmen plaats vinden. 

Uitgebrachte stemmen: 
K. Mi i.i.Kit 55(1 

.1. NlKI 'VVKN111 IZEN 85(1 

D. VINK 75 

.1. OUDSHOOBl 25 

De kiesdeeler gebezigd tot het toekennen van de zetels aan 
deze lijst bedraagt 45(1. ó Deze kiesdeeler moet dus, overeen* 
komst ig het bepaalde bij artikel 9 8 / ; eerste lid, ook gebezigd 
worden ter bepaling, welke candidaten gekozen zijn. 

op MII . I .EU zijn 100 s temmen boven dezen kiesdeeler uit-
gebracht. 

Deze gaan over op XIELWENHIIZEN, die daardoor, met de 
rechtstreeks op hem uitgebrachte s temmen, ju is t den kiesdeeler 
bereikt. De 1 zetels, aan lijst VII toegekend, komen dus aan 
de candidaten MULLER en XIEVWENUI IZEN. 

Art. !>8(/. In Int geval voorzien in art . 98c, tweede lid, 
is do kiesdeeler een grooter aantal malen begrepen in het 
stemcijfer van een lijst dan het aantal zetels bedraagt dat aan 
die lijst wordt toegekend. De mogelijkheid is dan niet uitgesloten, 
dat de s temmen zód ever de candidaten van die lijst zijn 
verdeeld, dat meer candidaten den kiesdeeler bereiken dan 
plaatsen aan de lijst zijn toegekend. In dit geval, dat zich 
ui ters t zelden zal voordoen, voorziet het tweede lid van dit artikel. 

In het laatste lid wordt voorgesteld om, voor het geval dat 
i een candidaat op meer dan één lijst het aantal s temmen ver-

krijgt, vereischt om te worden benoemd, het lot te doen beslissen 
op welke lijst hij als gekozen zal gelden. Deze oplossing wordt 
voorgedragen, omdat het geen aanbeveling verdient hem zelf de 

! keus te laten. De dubbel gekozen candidaat zou op die wijze 
feitelijk beslissen, wie van de twee daartoe in aanmerking 
komende candidaten de andere plaats in het vertegenwoordigend 
lichaam zal innemen. 

Art. 98A. Deze volgorde wijst den candidaat aan, die de 
opengevallen plaats zal innemen, als een van de gekozen 
candidaten van de lijst zijn benoeming niet aanneemt, niet 
wordt toegelaten op grond dat hij de verslechten voor het 
l idmaatschap mist, of tusschentijds uitvalt. 

Art. 98/ . / o n d e r dit voorschrift zou het centraal stem-
bureau den overledene verkozen moeten verklaren en eerst 
na het verstrijken van den termijn binnen welken de be-

1 noeming moet zijn aanvaard een ander in diens plaats kunnen 
stellen. 

Het tweede lid van art. 9 8 / ' is niet van toepassing ver-
klaard, omdat de daarin geregelde overdracht van s temmen 

: moet plaats vinden ook als het een overleden candidaat geldt. 

'i Aan de groep bestaande uit de lijsten I en vil zijn eersl 4 
zetels toegekend, waarbij als kiesdeeler gold 475. Daarna zijn deze 
4 zetels verdeeld ever de heide lijsten. Dij deze verdeeling, derhalve 
bjj de verdeeling waarbij aan de lijst zelve zetels zijn toegekend, is 
het getal 450 gebezigd als kiesdeeler. 

\ 
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Art. 98j. Mi-t den uitslag der verkiezing worden openbaar 
gemaakt de gegevens waaraan kan worden getoetst of de 
alfaslag juist is vastgesteld. 

Art. 98/. De voorzitters der hoofdstembureaux worden mei 
den uitslag der verkiezing In kennis gesteld, opdat zij dé 
verplichting kunnen nakomen voor hen voortvloeiende uit 
art. 186, eerste lid. 

Art. usut. hit artikel Is beperk! tot de verkiezing van 
Leden der Tweede Kamer. Voor Provinciale en Gemeentelijke 
verkiezingen, waarbij bel hoofdstembureau fungeert als centraal 
stembureau, is een overeenkomstige voorziening In art. 96 
opgenomen. 

Artl. 99 en 1:2:2. De Wijzigingen vloeien voort uit de 
verruiming van de verkiesbaarheid der leden van de Eerste 
Kamer welke het nieuwe ait. W) Grondwet beoogt. 

Artt. 100—114. Deze kunnen vervallen, om dezelfde reilen 
als ondei' het vorig artikel is vermeld. 

Art. 115. Deze bepaling handhaaft op de in de Algemeene 
Beschouwingen ontwikkelde gronden het tegenwoordig kies-
Btelsel voor de Eerste Kamer. 

Art. 125, eerste lid. en 126. De terminologie is in over» 
eenstemming gebracht met de bepalingen dei Grondwet, gelijk 
zij gewijzigd worden voorgesteld. 

Art. 12<S. De inhoud van dit artike 
gegaan in art. 51, tweede lid. 

is iu hoofdzaak over-

Art. 129. In verband met het voorafgaand onderzoek van 
de lijsten van candidaten en den termijn voor het uitbrengen 
van de verklaring tot verbinding der lijsten tot groepen, zal 
de verkiezing in haar geheel langer duren dan thans het geval 
is. Ten einde te voorkomen dat de stemming valt midden in 
den zomer en dus op een tijdstip waarop velen afwezig zijn, 
is de candidaatstelling eeltige weken vervroegd. Het tijdstip 
der candidaatstelling nog meer te vervroegen zou ten gevolge 
hebben dat de stemming niet zou plaats hebbon volgens de 
nieuwe kiezerslijst, die op 15 Mei van kracht wordt. 

Art. 180. Tussi heiitijdsche verkiezingen kent het ontwerp 
niet. Het tegenwoordig eerste lid van dit artikel moet dus 
vervallen. De voorziening in tusscbenttyds ontstaande vacatures 
is geregeld in art. 1-1 A<i. 

Artt. 182. Wanneer het huidig stelsel der in elk kiesdistrict 
op zich zelve staande verkiezingen wordt verlaten, vervalt de 
noodzakelijkheid om te voorzien in het geval dat geen candi-
daten voor de Tweede Kamer worden gesteld, of een kleiner 
aantal dan dat der te vervullen plaatsen. Want het is omleuk-
baar dat hij een verkiezing over het geheele land geen 
candidaten worden gesteld, of minder dan honderd. Evenmin 
laat het zich denken, dat juist dit aantal candidaten wordt 
gesteld. Volkomen eenstemmigheid over het geheele land 
omtrent de vraag wie de honderd Kaméileden zullen zijn, is 
uitgesloten. De wet behoeft daarom de mogelijkheid van ver-
kiezing van leden der Tweede Kamer hij enkele candidaat-
stelling niet meer te regelen. 

Art. 135. Hel eerste lid van dit artikel brengt mede dat, 
indien ile benoemde is gekozen op gelijkluidende lijsten, die 
zijn ingeleverd in verschillende kieskringen, de voorzitter van 
la-i hoofdstembureau in eiken van deze kieskringen hem de 
in dit eerste lid vermelde stukken zal moeten toezenden. 

Art. 187. Voor de regeling hij dit artikel getroffen treedt 
in de plaats die van art. 98fl, laatste lid. 

* 
Art. 188. Het niet aannemen van een benoeming, en 

evenzoo de niet-toelating van een benoemde in het geval 
voorzien in art. 1 12e, staat, voor de vraag wie de open plaats 

zal Innemen, op één lijn met hei geval der tueschenttjdsche 
vacature geregeld in art. 144a, 

Ingevolge het ihaus geldend artikel 188 moei het bericht 
van hei al of niet aannemen van de benoeming, of van bet 
verstrijken van den termijn binnen welken de aanneming moet 
geschieden, ter kennis worden gebracht van <U-i\ Minister van 
Binnenlandsche Zaken, opdat deze zoo noodlg een nieuwe ver'-
kiezing kan uitschrijven. In het voorgedragen stelsel WOrdl 
echter in de plaats voorzien builen tusschenkoiiist van den 
Minister. De kennisgeving kan dus achterwege blijven. 

Indien de benoemde is gekozen op gelijkluidende lijsten, die 
ingeleverd zijn in verschillende kieskringen, zal de benoeming 
ter kennis moeten worden gebracht van den voorzitter van het 
hoofdstembureau in eiken van deze kieskringen. 

Art. 142. ingevolge ari. 142c mag het onderzoek der ge-
Loofsbrieven eerst aanvangen nadat alle geloofsbrieven zijn in-
gezonden. In verband hiermede is het gewenscht den termijn 
voor inzending van vier op twee maanden terug te brengen', 
len einde niet langer dan strikt noodig is het tijdsverloop te 
doen duren gedurende hetwelk de nieuw gekozenen reeds 
zitting nemen en deel nemen, aan de werkzaamheden der Tweede 
Kamer, vóórdat nog over hun toelating is beslist, ingeval van 
ontbinding is zelfs deze termijn te lang en moet hij dus tot 
een maand verkort worden. 

Artt. 142a èn volgende. 

Daar in het ontworpen stelsel de verkiezing over het geheele 
land één samenhangend geheel uitmaakt, kan het onderzoek 
der geloofsbrieven, voor zoover dit raakt de verkiezing, niet 
meer. zooals thans, voor ieder nieuw inkomend lid op zich 
zelf staan. Alvorens ten aanzien van de toelating van één der 
leden wordt beslist, moet liet onderzoek van alle geloofsbrieven 
zijn afgeloopen. Het geval mag zich niet voordoen, dat reeds 
is besloten tot toelating van sommige leden en dat vervolgens, 
bij het onderzoek van de geloofsbrieven van anderen blijkt dat 
de geheele verkiezing onwettig da geweest. Een beperking van 

| het onderzoek van den geloofsbrief van hem. die optreedt ter 
vervulling van een tiisselientijdsche vacature, is daarvan het 

j onvermijdelijk gevolg. Hij ontleent zijn recht op de plaats niet 
aan den uitslag van eene afzonderlijke verkiezing, maar 
aan de stemmen, die hij bij de algemeene verkiezing verkreeg. 
En de geldigheid van die verkiezing is reeds door de Kamer 

j. onderzocht en aangenomen. Het onderzoek door de Tweede 
Kamer van den geloofsbrief van den tusschentijds toegelatone 
moet dus beperkt blijven tot punten, die niet de wettigheid 
raken van de verkiezing van reeds toegelaten leden. 

Art. 142//. Het centraal stembureau beoordeelt de geldig-
beid van de verklaringen tot het verbinden van lijsten, zonder 
dat de juistheid der beslissing aan nadere voorziening is onder-
worpen. Volledige zekerheid dat ten aanzien van dit punt 

• nimmer eene onjuiste beslissing zal worden genomen, bestaat 
uit den aard der zaak niet. Maar wél is dit zoo onwaarschijnlijk, 
dat het onnoodig wordt geacht een beroep toe te kennen. Hel 
nut van een beroep zou niet opwegen tegen het onvermijdelijk 
daaraan verbonden tijdverlies. 

Art. 142c Onder niet voldoen aan de.vereischten voorliet 
lidmaatschap is uil den aard der zaak begrepen het verkeeivn 
in een geval van uitsluiting. 

Art. 142/'. De beslissingen genomen Ingevolge art 142r 
moeten ter kennis van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
worden gebracht, opdat deze eene nieuwe stemming uitschrijve 
in de stemdistricten voor welke de stemming ongeldig is ver-
klaard. In de gevallen voorzien bij de artt. 142d en 142e moet 
het centraal stembureau van de beslissing worden verwittigd, 
opdat het zich kan kwijten van de verplichtingen bij die artikelen 
aan dit bureau opgelegd. 

Art. 144, tweede lid. In de vacature wordt voorzien over-
eenkomstig art. 144». 
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Art. 144a, Voor busschentijdsche en daarmee in art. 138 
gelijkgestelde vacatures, schijnt het hel eenvoudige! om ver-
kozen te verklaren den candidaat die mei het uitvallend lid 
voorkomt op dezelfde lijst en van de niet verkozen candidaten 
dier lijst de meeste stemmen heeft behaald. 

Aii. MI/ / , indien de lijst, waarop het uitvallend lid lege 
kozen, uitgeput is, behoort, In de lijn van het bepaalde In 
art. 98e. de opengevallen plaats zoo mogelijk te komen aan 
een candldaal van een verbonden lijst. Daardoor blijft de plaats 
aan dezelfde, althans aan een verwante partij. Is de lijst niet 
met andere lijsten verbonden, of zijn ook deze uitgeput, dan 
moei de plaats open blijven tot de volgende algemeeiie ver-
kiezing. Haar te doen vervullen doof een candidaat van eune 
andere party, zon de Inbreuk, die door de vacature wordt ge-
maakt op de evenredige verdeeling der plaatsen, nog vergrooten. 

Art. 144c. Men zie ter motiveering van deze beperking het 
opgemerkte naar aanleiding van art. 142c en volgende. 

• 
Artt. 149, 160, 151///*. 162, 168 en 168. Met het vervallen van | 

de artt. 18, 18, 21, 28, 25, 26 en 82 moeten natuurlijk ook de | 
bepalingen, die de poenale sanctie behelzen, worden geschrapt. I 

Art. 161. Voor de „opgave, als bedoeld in art. 6 1 " treedt 
in de plaats „de lijst, als bedoeld in art. 61d". 

Art. 157. De wijziging vloeit voort uit de schrapping van 
verschillende strafbepalingen hierboven gemotiveerd. 

8 4. ' Wijz'ujimj van art. VIII der Addittonnde Artikelen, 
De wijzigingen in de provinciale en de gemeentewet te 
brengen, dienen, behoudens het ten aanzien van art. 17, eerste 
lid provinciale wet en van art. 19, eerste lid gemeentewet, 
voorgestelde, om ook hier het evenredig kiesrecht in te voeren. 
Zij stemmen in hoofdzaak overeen met de veranderingen, welke 
in overweging worden gegeven in 8 2 der tweede afdeeling 
van de Kieswet. Voor zooveel zij geen afzonderlijke toelichting 
vinden, zij daarom verwezen naar de hij de wijzigingen in de 
Kieswet voorgesteld, gegeven motiveering. 

Artt. 3 en 4. De verdeeling van de provinciën in kies-
districten vervalt; die in kieskringen is geschied bij de tabel B 
bedoeld in het ontworpen art. 51 der Kieswet. 

Art. 5. De termijn, die in het thans geldend artikel ligt 
tHsschen de candidaatstelling en de stemming, is onder het 
nieuwe stelsel te kort. 

De dag voor de candidaatstelling voorgesteld is zóó gekozen. 
dat bij het samenkomen der Staten alle geloofsbrieven zijn 
Ingekomen, of de termijn van inzending, die tot twee maanden 
wordt ingekort, verstreken is. Het onderzoek der geloofsbrieven 
kan dus aanstonds plaats hebben. 

Art. (i. In hetgeen bij dit artikel is bepaald, voorziet het 
ontworpen art. 1 \l>. 

Art. 8. De voorschriften, die artikel 8 thans inhoudt, 
moeten in het voorgedragen stelsel vervallen. Immers daarin 
passen alleen kieskringen, die zóó uitgestrekt zijn, dat het 
aantal kiezers een grens, als gesteld in het eerste lid van dit 
artikel, niet zal bereiken. 

Ten betooge dat in het voorgedragen stelsel niet behoeft 
te worden voorzien in het geval dat geen candidaten worden 
gesteld, of een te gering aantal om alle statenzetels te be-
zetten, of slechts juist dit aantal, wordt verwezen naar de 
toelichting op het voorstel om artikel 132 der Kieswet te doen 
vervallen. 

De reden voor de voorgestelde afwijking van art. 51/" der 
Kieswet, hetwelk het aantal candidaten op de lijsten voor de 
verkiezing van de Tweede Kamer tot tien beperkt, is hierin 
gelegen, dat voor eenige provinciën enkele zoo groote kies-
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kringen worden voorgesteld, b.v. in Noordholland Amsterdam, 
in Zuidholland Rotterdam, in Utrecht degenieente Utrecht, dat 
bei te verwachten is, dat er partijen zuil) n zijn die in die 
kieskringen meer dan tien zetels zullen bezetten. Deze partijen 
zouden, indien men voor de verkiezing der Provinciale staten 
bet plaatsen van niet meer dan tien candidaten op óéne lijst 
toeliet, gedwongen worden in denzelfden kieskring meer dan 
ééne lijst in te dienen. Dit brengt moeilijkheden in de orga-
nisatie van de verdeeling der stemmen over de lijsten i ie. 
en /.ou, ook bjj de meest zorgvuldige voorbereiding, tol minder 
gewenschte verrassingen kunnen leiden. 

Daarom is het toegelaten aantal hier tot twintig verhoogd, 
waardoor levens gelegenheid /.al ontslaan voor een voldoend 
aantal plaatsvervangers te zorgen. 

Art. Ultis en 'Jter. De gevallen waarin deze artikelen voor-
zien, zullen in het voorgedragen Btelsel zich bij iedere ver-
kiezing voordoen. De bepalingen belmoren daarom in de Kieswet 
te worden opgenomen, zooals wordt voorgesteld in de ontworpen 

artt. 87 en fiO dier wet. 

Art. 10. Zie de toelichting op art. 135 der Kieswet. 

Art. 1 la. Zie de toelichting op art. 138 der Kieswet. 

Art. 11/;. Zie de toelichting °P art. 144c der Kieswet. 
Art. 12. De regeling, ontworpen in art. 980, laatste lid, 

der Kieswet, sluit uit, dat dezelfde candidaat meer dan ('('innaai 
tegelijkertijd wordt gekozen. 

Art. 18. In het geval, dat een candidaat gedurende den 
loop der verkiezing overlijdt, voorziet het ontworpen art. 08/ 
der kieswet. Het gevolg van het niet aannemen der benoeming, 
of het laten verstrijken van den daarvoor gestelden termijn, 
is geregeld in de artt. 11 en l\a van dit ontwerp. 

De gevallen, voorzien in het tweede en derde lid van art. 13, 
doen zich in het voorgedragen stelsel niet voor. 

Art. 14. Zie de toelichting op het voorstel om art. 132 
der Kieswet te doen vervallen. 

Art. 15, tweede lid. Zie de toelichting op art. 142 dei-
Kieswet en art. 5 van dit ontwerp. 

Art. 17. eerste lid. Deze bepaling is in overeenstemming 
gebracht niet het nieuwe art. 127, vierde lid der Grondwet. 

Art. 20, tweede lid, moet gewijzigd worden in verband met 
het vervallen der kiesdistricten. 

Art. 23, tweede lid. In liet hier bepaalde voorziet art. 1 l/< 
van dit ontwerp. 

Opschrift van S 8 en de artt. 24, 25 en 26. De voorgestelde 
wijzigingen in het opschrift van 8 3 en in de artt. 24 en 26 
en het vervallen van art. 25 zijn hut uitvloeisel van het voorstel 
om de Staten in hun geheel te doen aftreden. 

Zie, voor toelichting op dit voorstel, blad/.. 12 van de als 
bijlage dezer Memorie afgedrukte algenieene beschouwingen der 
Commissie. 

Artt. 59 en 00. Nu de zittingduur voor de Staten leden 
tot vier jaar zal worden ingekort, kunnen ook Gedeputeerde 
Staten voor geen langer tijdvak worden gekozen. Gelijktijdige 
aftreding.zal met dien korteren zittingduur gepaard moeten gaan. 

Artt. 70 en volgende. Het voorgedragen stelsel kent niet 
meer de op zich zelve staande verkiezingen in verschillende 
kiesdistricten. De verkiezing over de gansene provincie maakt 
één onverbrekelijk geheel uit. Het gevolg hiervan is, dat bij 
het onderzoek der geloofsbrieven punten ter sprake komen en 
beslist moeten worden, die niet slechts de verkiezing van één 
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liet verbod van bei laatste lid van bet tegenwoordig art. 70, 
om deel te nemen aan hei onderzoek en de beoordeeling van 
eigen geloofsbrieven, kan daarom in bet nieuwe stelsel niet 
worden gehandhaafd. Ook moei voor de beslissing over de 
toelating der nieuw inkomende leden worden beperkt liet gebod 
van art. 7:5 tui onthouding van medestemmen over zaken, die 
de leden der Staten zelve of |iuu nabestaanden persoonlijk 
aangaan, of waarin /.ij als zaakgelastigden zijn betrokken. 

Hij deze beslissing kunnen intusschen ook motieven gelden, 
die slechts één of meer bepaalde leden betroffen, /.ooals de 
benoembaarheid, of een misslag begaan bij de toewijzing van 
de aan een lij-t toegekende plaatsen aan de candidaten van 
die lijst. Voor deze,en dergelijke gevallen zon liet gebod van 
art. 78 en dat van art. 70. laatste lid, kunnen worden ge- 1 
handhaafd. Maai de wettelijke regeling zon dan, uit hoofde i 
van de verscheidenheid der gevallen en de noodzakelijkheid 
oin bet onderzoek der geloofsbrieven te splitsen in verschillende 
stadia, meer omslachtig worden dan liet belang der zaak 
rei ht vaardigt. 

Voor toelichting op de ontworpen regeling van liet onder-
zoek der geloofsbrieven wordt voor het overige verwezen naar 
de toelichting van de artt. 142« en vlg. der Kieswet. 

Art. 70</. Onder het niet voldoen aan de veroischten voor 
het lidmaatschap is uit den aard der zaak begrepen het ver-
keeren in een geval van uitsluiting. 

Art. 70e. Zie art. \\ü> der Kieswet. 

Art. 700. Het hoofd stem bureau, dat fungeert als centraal 
stembureau, moet van de hier bedoelde besluiten tot niet'-
toelating worden verwittigd 0111 zich te kunnen kwijten van 
de verplichtingen bij de artt. 70c en 70d van dit ontwerp aan 
dit bureau opgelegd. 

Art. 701'. Zie de toelichting op art. 144c der Kieswet. 

Art. 78. Zie de toelichting op de artt. 70 en volgende. 

S •"). Wijziging van art. IX der Additionnelé Artiketm. 

Art. H. De inhoud van dit artikel is overgegaan in het 
ontworpen art. • 51 der Kieswet. 

Art. 7. üe dag voor de candidaatstelling voorgesteld is zóó | 
gekozen, dat op hel tijdstip waarop de plaatsen openvallen de 
geloofsbrieven der nieuw gekozen leden zijn ingezonden, of 
de termijn van inzending is verstreken. Geheel overeenkomstig 
de thans gevolgde praktijk kan ook in het nieuwe stelsel het 
onderzoek der geloofsbrieven van die leden op dat tijdstip 
reeds hebben plaats gehad. 

Art. 8. Voor den in dit artikel gestelden termijn treedt 
die van art. 18a van dit ontwerp in de plaats. 

Art. 10. De verlaging van de in dit artikel gestelde grens I 
van 2000 tot 1250 is het gevolg van het voorstel om het [ 
aantal onderteekeningen van kiezers voor een candidatenlijst 
vereischt, te stellen op 25. 

De verdere inhoud \an het tegenwoordig art. lo is, niet 
de vereischte wijzigingen, overgegaan in dit artt. 106, 10c mu 
HlcZ van dit ontwerp. 

Art. 10a. ' De gemeente wordt niet verdeeld in kieskringen. 1 
In verband hiermede dient de beperking van het aantal eandi-
daten, dat op één lijst mag voorkomen, alleen om de practische 
bezwaren van al te lange lijsten te ontgaan. 

Indien slechts één lijst wordt ingeleverd, of althans aan 
één lijst alle zetels worden toegekend, moeten, niet het oog 
op eventueele tusschentijdsche vacatures, eenige candidaten 
meer op de lijst mogen voorkomen dan plaatsen te vervullen zijn. : 

4.1 
1'dMiik en in de Addit ioniiide Artikelen der Grondwet, 

Art. 10/'. liet is geenszins uitgesloten dat ook bij even 
redig kiesrecht in sommige gemeenten de verkiezing toi geen 
strijd zal leiden en dus kan geschieden bij enkele candidaal 
stelling. .Met die mogelijkheid behoort de wet rekening te houden. 

Indien slechts één lijst is Ingeleverd, doch daarop meer 
candidaten voorkomen dan plaatsen te vervullen zijn. /.on een 
Stemming kunnen en, strikt genomen, moeten plaats hebben. 
Intusschen schijnt het geen te gewaagde onderstelling dat in 
zulk een geval niet alleen de lijst zelve, maar ook de volgorde 
waarin de candidaten daarop voorkomen, de algemeene Instem. 
ming heeft. Moest wél stemming geschieden, dan zouden 
de bepalingen omtrent verkiezing bij enkele candidaatstelling 
vrijwel een doode letter blijven. Want wanneer er overeen* 
stemming tusschen de kiezers is en dus slechts één lijst 
wordt ingeleverd, zullen, met het oog op eventueele tusschen-
tijdsche vacatures, op die lijst meer candidaten moeten voor-
komen dan plaatsen te vervullen zijn. Het geval dat slechts 
één lijst wordt ingeleverd en dat op die lijst niet meer 
candidaten voorkomen dan plaatsen te vervullen zijn, zal 
zich in de praktijk niet licht voordoen. 

Artt. 10c en 10</. Indien, geen candidaten zijn gesteld, of 
te weinige om alle plaatsen te vervullen, behoort een geheel 
nieuwe candidaatstelling plaats te hebben. De gelegenheid te 
geven om naast de reeds gestelde candidaten andere te stellen, 
zou, met het oog op de procedure bij het onderzoek naar de 
geldigheid van lijsten en caiididaatstellingen, tot een te ge-
compliceerde regeling leiden. 

Het beginsel der evenredigheid gedoogt niet de gestelde 
candidaten benoemd te verklaren en een nieuwe verkiezing te 
doen plaats hebben alléén ter vervulling van de open gebleven 
plaatsen. 

Artt. llliis en liter. De gevallen, waarop deze artikelen 
het oog hebben, zullen in het voorgedragen stelsel bij elke 
verkiezing zich voordoen. De bepalingen belmoren daarom in 
de Kieswet te worden opgenomen, zooals wordt voorgesteld 
in de ontworpen artt. 87 en fiO dier wet. 

Art. ISbii. Benoeming tot lid van den raad meer dan 
éénmaal bij dezelfde verkiezing is in het voorgedragen stelsel 
uitgesloten, daar dezelfde candidaat slechts op één lijst kan 
voorkomen. 

Art. 14. Zie de toelichting op het voorstel om art. 18 dei-
provinciale wet te doen vervallen. 

Art. 15. De inhoud van dit artikel is overgegaan in de 
ontworpen artt. 10r en 10tZ. 

Art. 16a. Zie de toelichting óp artikel 188 der Kieswet. 

Art. 17. tweede lid. Zie de toelichting op art. 142 dei-
Kieswet. 1 

Art. 18a. Voor toelichting op de 'ontworpen regeling ter 
voorziening in tusschentijdsche vacatures wordt verwezen naar 
de toelichting op art. 144" der Kieswet. 

Art. 19, eerste lid. Deze bepaling is in overeenstemming 
gebracht niet het nieuwe art. 148. derde lid der Grondwet. 

Art. 25. De voorgestelde verandering is het gevolg van dC 
voorgestelde wijziging in de regeling ter voorziening in tU8-
schentijdsche vacatures. 

Indien het lid van den raad, dat de in dit artikel bedoelde 
waarschuwing van burgemeester en wethouders ontvangt, be-
rust in de opvatting van dit college, en dus laat verstrijken 
den termijn van acht dagen binnen welken hij de zaak aan 
"s raads beslissing kan onderwerpen, moet binnen veertien 
dagen in de opengevallen plaats worden voorzien; 
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Wordt in do opvatting van burgemeester on wethouders 
niel berust, en dus 's raads tusschenkomst Ingeroepen, dun 
staat, na de beslissing van den raad, nog beroep open op 
Gedeputeerde Staten en ten slotte op de Kroon, terwijl Gedepu. 
teerde Staten ook ambtshalve kunnen ingrijpen. Of di beslissing 
van den raad en hetzelfde geldt voor die van Gedeputeerde 
Staten een einduitspraak zal zijn. Is derhalve'gedurende 
den termijn voor beroep of vooi ambtshalve tusschenkomst 
onzeker. Mei hei oog daarop la de toimtyn binnen welken 
de plaata i i worden vervuld In dll geval gesteld op een 
maand. De termijn voor beroep of ambtshalve tusschenkomsl 
is dan verstreken. 

Art. i><>. Indien, geHjk windt voorgesteld, art. 8 vervalt, 
moei een termijn wniiien gesteld binnen welken moei woiden 
voorzien In de overeenkomstig art. 26 opengevallen plaats. 

Art. -2~. Ter toelichting van het voorstel om in de gemeenten 
van 16000 zielen en daar béneden den Raad in zijn geheel 
te doen aftreden wordt verwezen naar blz. 18 van de als 
bijlage dezer Memorie afgedrukte algemeene beschouwingen 
der Commissie. 

Arlt. 28 en 29. Deze artikelen gelden in hel voorgedragen 
stelsel alléén voor gemeenten boven 16000 zielen. 

Art. 80. De redactie moet worden gewijzigd, omdat het 
artikel ook behoort te gelden vuur gemeenten waarin geen 
rooster van aftreding bestaat. 

Art. BObis. Materieele wijzigingen winden in ilit artikel 
niet voorgesteld. De redactie van het artikel moet ook rekening 
houden mei de gemeenten waar de raad aftreedt in zijn geheel. 

Art. 80ter. Indien na een 'volkstelling als vermeld in 
artikel 8, blijkt dat een gemeente do grens van ,16000 zielen 
beeft overschreden, behoort de alsdan gevorderde rooster van 
aftreding geen invloed te hebben op de aftreding van de zitting 
hebbende leden. Fierst na de eerstvolgende nieuwe verkiezing 
wordt de rooster vastgesteld. De alsdan gekozenen zullen dien-
tengevplge slechts voor hei door het lot aangewezen derde 
gedeelte gedurende den vullen termijn van zes jaren zitting 
hebben. De overigi n zullen slechts twee of vier jaren zitten. 

Art. SOquaUr. Indien in een gemeente bei aantal zielen 
daalt, zoodat zij gaat behooren tot de categorie waarin de raad 
in zijn geheel aftreedt, moeten ingevolge dit artikel alle leden 
aftreden op het tijdstip waarop, ingevolge den t,,t dusver 
geldenden rooster, een derde gedeelte van hen moest aftreden. 
Voor de heide andere derde gedeelten wordt de zit t ingsduur 
dus verkort tot twee of vier jaren. 

Artt. 31 , 88, 88a en 886. Ook voor het onderzoek dergeloofs-
brieven door den raad geldt in hoofdzaak hetgeen is betoogd 
op bladz. il en volgende van de als bijlage dezer Memorie 
afgedrukte algemeene beschouwingen der Commissie. 

De afwijkingen in deze artikelen v;m de overeenkomstige 
artikelen der Kieswet en der provinciale wet vinden hare 
verklaring hierin, 'lat rekening moet worden gehouden met 
het beroep dat open staat tegen 's raads beslissing omtrent 
de toelating van nieuw inkomende leden. 

Art 82. in het voorgedragen Btelsel maakt de geheele ver-
kiezing één onverbrekelijk geheel uit. Hei gevolg hiervan is. 
dat hij het onderzoek der geloofsbrieven punten ter sprake 
komen en ln-slist moeten worden, die niet slechts de \erkiezing  
van één of enkele der gekozenen, maar die van alle nieuw 
inkomende leden raken. 

Ih-t verbod van dit artikel kan dus. v gemeenten waar alle 
leilen van den raad tegelijk aftreden, niet worden gehandhaafd. 

Waar slechts een dorde gedeelte telkenn aftreedt, Is de toe 
passing niet uitgesloten, Toch /.ouden ook in die gemeenten 
uit Int artikel moeilijkheden kunnen voortvloeien. In een 
gemeente welker raad bestaat uit 17 leden, zouden hij aftreding 
V.ili 0 l e d e n s l e c h t s | | 11V Cl hl ij \ e l | bOVOOgd o n ; a a l l liet o n d e r z o e k 
der geloofsbrieven deel te nemen, terwijl. Ingevolge au. 48, 
voor beraadslagen en besluiten de tegenwoordigheid van u leden 
wordt vereischt. |te afwezigheid van slechts 3 leden zou dus 
in dat geval beletten dat het onderzoek der geloofsbrieven 
plaats vond. Ter voorkoming van dergelijke moeilijkheden wordt 
voorgesteld art. 82 niet slechts te beperken tot gemeenten 

h o v e n d e 1.", IH il i z i e l e n , d o r h h e t g e h e e l t e d o e n v e r v a l l e n . 

Art. 88c. /ie de toelichting op art. 1446 der Kieswet. 

Art. 88é. /ie de toelichting op de artt. l42a en volgende 
del K ie sVe l . 

Art. 4i>. De toevoeging is vereischt om dezelfde redenen 
om welke art. 32 moet vervallen. Naar de toelichting op het 
voorstel om dit artikel te doen vervallen wordt verwezen. 

L'it di' wet welke den Hoek van Holland vereenigde met 
Rotterdam zullen de bepalingen zijn te lichten die aan den 
Hoek eene afzonderlijke vertegenwoordiging in den gemeente-
raad verzekeren. Bestendiging daarvan ware een niet te billijken 
inbreuk op het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. 
Men mag trouwens aannemen, dat wanneer de vereeniging 
eenigen tijd zal hebben geduurd, aan den eisch van afzonderlijke 
vertegenwoordiging minder waarde zal worden gehecht dan 
toen men nog voor eene onbekende toekomst stond. 

Mede kunnen uit bedoelde wet vervallen de bepalingen 'die 
met de invoering van algemeen kiesrecht en met het ver-
dwijneii van de districts-indeeling voor de Tweede Kamer en 
Statenverkiezingen haar reden van bestaan verliezen. 

SS 6 en 7. Wijziging run de artt. X in A'l dir Additininii li 
Artikelen. Deze bepalingen zijn mutatis mutandis ontleend 
aan de artt. Vlll en IX van de bestaande Additionnele Artikelen 
dei' Grondwet. 

Alleen zijn voor de verkiezing van de commissie uit de h:-
gezeteneii, bedoeld in art. 131 Gemeentewet, de bestaande 
bepalingen voorloopig gehandhaafd. 

S 8. Wijziging run art. All der Additionnele Artikelen. Het 
hier voorgestelde behoeft slechts toelichting in zoover ook van 
de gemeenteraden welker leden niet allen tegelijk periodiek 
zullen aftreden idj deze gelegenheid alle leden hun lidmaatschap 
tegelijk zullen verliezen. Ben zoodanige algeheele vernieuwing 
is niet geheel zonder bedenking, met het oog op de zeer groote 
aantallen plaatsen, welke in de groote gemeenten alsdan hij 
één en dezelfde verkiezing moeten wolden vervuld. Intusschon 
zal in het voorgedragen stelsel, waarin de kiezer slechts één 
stem uitbrengt, deze daarvan geen ander ongerief ondervinden 
dan dat de eerste maal de keuze /.eer ruim is. En de technische 
bezwaren verhouden aan de abnormaal lange lijsten behoeven 
niet /.oo zwaar te wegen, dat daarom rpoet worden berust in 
een overgangstoestand van verscheidene jaren, gedurende welken 
de raad in die gemeenten zou zijn samengesteld uil leden 
gekozen, deels naar de bepalingen van het evenredig kiesrecht, 
deels naar de bepalingen van de thans geldende wetgeving. 

I>i Minister run Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

CORT V. D. LINDEN. 
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Toelichting bij tabei A, 
bedoeld in artikel 51 der Kieswet. 

I!ii lui ontwerpen <ICT kieskringen voor de verkiezing van 
de leden der Tweede Kamer beeft het denkbeeld voorgezeten 
de kieskringen zooveel mogelijk te doen samenvallen met de 
bestaande provinciën. Daarom vormen in de ontwerp-tabel de 
provinciën Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, 
Drenthe en Limburg ieder één kieskring. De wenscheiykheid 
dat hot aantal inwoners in fik der verschillende kieskringen 
niet meer dan onvermijdelijk is uiteenloopt, heeft er toe geleid 
de provinciën Noordbrabant, Gelderland, Zuidholland en Noord-
holland te verdeelen in 2. 2, i en 8 kieskringen. 

Als gevolg van de voorgestelde indeeling in kieskringen 
zullen een aantal tegenwoordige kiesdistricten b.v. Assen, 
Breukelen, Deventer, Haarlemmermeer, Gorinchem, Lochem, 
Venlo, Weststellingwerf, Wijk bD Duurstede, Zierikzee e.a., die 
zich over meer danééne provincie uitstrekken, vooreen gedeelte 
tot den óénen, voor <•<n gedeelte tui een anderen kieskring 
moeten behooren. Dij de verdeeling van de vier provinciën, 
die in meerdere kieskringen zijn verdeeld, is aansluiting ge-
zocht aan do bestaande indeeling in kiesdistricten en eerst in 
de tweede plaats gelet op het verkrijgen van naar aantal 
inwoners geiyke kringen. Alleen het distriet Tilburg is, om 
hot aantal inwoners van de beide kieskringen van Noordbrabant 
niet aL te zeer te doen uiteénloopen, in tweeen verdoold. 

In de provinciën, die slechts een kieskring vormen, is de 
hoofdstad der provincie ais zetel van het hoofdstembureau van 
den kieskring aangewezen. In do overige provinciën is daartoe 
die gemeente van don kieskring uitgekozen, die hot grootste 
aantal inwoners tolt. In de hieronder volgende beschrijving 
dor kieskringen /.ijn de, gemeenten, waar het hoofdstembureau 
weidt gevestigd, cursief gedrukt. 

Kring I omvat de gemeenten der provincie Noordbrabant, 
welke thans behooren tot de kiesdistricten 's Hertogenbosch, 
Grave, Veghel, Venlo, Helmond, Eindhoven en Tilburg, behalve 
de gemeente Tilburg; 

kring II de gemeente Ttlburg, en de gemeenten dor provin-
i ie Noordbrabant, welke thans behooren tot de kiesdistricten 
Breda, Bergen op Zoom, Zevenbergen, Oosterhout, Gorinchem 
en Waalwijk : 

kring III de gemeenten der provincie Gelderland, welke thans 
behooren tot de kiesdistricten Arnhem, Ede, Apeldoorn, Kampen. 
Deventer, Zutpben, Lochem en Doetlnchem; 

kring IV do gemeenten der provincie Gelderland, welke thans 
behooren tot de kiesdistricten Nijmegen, Ulieden, Eist, Druten, 
Tiol. Wijk hij Duurstede en Gorinchem; 

kring V do gemeente Rotterdam; 
kring VI de gemeente 's druvenhage; 
kring VII de gemeenten der provincie Zuidholland, welke 

thans behooren tot de kiesdistricten Leiden, Haarlemmermeer, 
Katwijk, Breukelen, Bodegraven, Delft, Loosduinen en Gouda: 

kring vin de gemeenten der provincie Zuidholland, welke 
thans behooren tot de kiesdistricten Dordrecht, Gorinchem, 
Slledrecht, Ridderkerk, Brielle, Schiedam en Zierikzee; 

kring IX de gemeente Amsterdam; 
kring X de gemeenten dei provincie tfoordholland. welke 

thans behooren tot de kiesdistricten Haarlem, Haarlemmermeer, 
Hilversum en Beverwijk ; 

kring XI de gemeenten der provincie Koordholland, welke 
thans behooren tot de kiesdistricten dm Helder, Alkmaar. 
Enkhuizen, Hoorn en Zaandam i 

de kringen XII XVIII onderscheidenlijk de provinciën 
Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe en 
Limburg. 

Onderstaande tabel geefi bij benadering aan hot aantal 
inwoners van eiken kieskring op 1 Januari 1918, berekend 
naar de door bet Centraal Bureau voor de Statistiek uitge-
geven cijfers. 

Kieskring 's Hertogenbosch 1 802000 
Tilburg II . . . • 847000 
Arnhem III ' . 860600 
Nijmegen IV 801 600 
Rotterdam V 146697 
den Haag VI 294698 
Leiden VII 892000 
Dordrecht VIJI 336 000 
Amsterdam IX - . 587 87b 
Haarlem X 307<M>H 

den Helder XI 261 500 
Zeeland XII 236 140 
Utrecht XIII •2083(17 
Friesland XIV 866806 
Overijssel XV 307 3II 
Groningen XVI 886741 
Drenthe XVII 181 501 
Limburg XVIII 868409 
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Toelichting bij tabel B, 
bedoeld in artikel 51 der Kieswet. 

Hij de verdeeling der onderscheidene piovincien in kies-
kringen dienl in de eerste plaats biervoor gewaakt te worden, 
dal de kringen niet te klein worden genomen. Hot is, na de 
invoering van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging, 
te verwachten dat, ook voor de verkiezing van de Provinciale 
staten, dooi' elke der politieke partijen, die in de betrokken 
provincie op een aanhang van eenige beteekonis kan rekenen, 
afzonderlijke lijsten zullen worden ingeleverd. Ging men nu de 
vele thans bestaande kiesdistricten met gering getal inwoners 
naast andere van veel grooteren omvang als kieskringen be-
houden, dan zou in hooge mate het gevaar ontstaan, dat de 
stemmen in een kleinen kieskring zoozeer verdeeld werden 
over de verschillende partijen, dat aan geene dei' in dien kies-
kring ingeleverde lijsten een zetel zou ten deel vallen. 

Hoewel de in dien kieskring uitgebrachte stemmen voor de 
verschillende partijen dan niet verloren zouden zijn, zou in 
dat geval ['geen enkel afgevaardigde voor dien kieskring zitting 
nemen, tengevolge waarvan het voor de provincie zoozeer 
gewenschte locale verband tusschen kiezers en gekozenen voor 
een doel niet zou worden bereikt 

Om deze mogelijkheid af te snijden moot het getal inwoners 
van een kieskring zoodanig worden bepaald, dat de kring, 
naar evenredigheid van het getal inwoners van de geheele pro-
vincie. op ten minste 5 of 6 der te vervullen plaatsen aan-
spraak zal mogen maken, fn dit geval bestaat de zekerheid, 
dat althans aan een drie- of viertal van de in dien kring 
ingediende lijsten, die de meeste stemmen hebben behaald, een 
Statenlid zal ten deel vallen. 

Het gevolg van hot vooropgestelde moet zijn, dat de vele 
bestaande kleine districten, die thans slechts enkele Statenleden 
afvaardigen, mot andere tot één kieskring samengevoegd 
worden. Zooveel mogelijk behoort, om de bestaande banden 
niet te verbreken, do samenvoeging tot stand te worden gebracht 
zonder verknipping van de tegenwoordige districten. Niet altijd 
evenwel is dit mogelijk; immers er dient ook hierop gelet te 
winden dat de onderscheidene kieskringen niet al te veel in 
getal inwoners van elkander afwijken, opdat niet aan de meest 
volkrijke oen voorsprong op de andere worde gegeven. . 

De laatste overweging zou er toe moeten leidon do gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Utrecht in meerdere 
kieskringen te verdeelen. Hot valt toch niet te ontkennen, dat 
de, aap elke verdeoling door middel van het systeem Ü'HOXOT 
verbonden, bevoordeeling der hoogere getallen, aan die ge-
meenten, bij niet-verdeeling in kringen,, vermoedelijk één of 
meer afgevaardigden meer zal doen ten deel vallen-dan waarop 
haar getal inwoners haar recht geeft. 

Te betwijfelen valt evenwel of dit bezwaar ZOOVeel gewicht 
in de schaal legt, dat het opweegt tegen de nadeelen verbonden 
aan eene verdeoling van hetgeen uit zijn aard bij elkander 
behoort Te minder aanleiding b> er om de grooto gemeenten 
te verknippen, omdat het daaraan verbonden nadeel in geen 
geval de éëne partij boven de andere zal treffen, doch slechts 
nvloed /.al kunnen oefenon op de verdeoling van de door 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1915—1916. 

iedere partij verkregen zetels over de verschillende deelen dei 
provincie. 

De bieronder voor de verschillende provincies opgegeven 
getallen geven bij benadering bei aantal Inwoners aan van de 
bestaande kiesdistricten en dat der toekomstige kieskringen. 
Aan de daartoe strekkende berekeningen liggen ten grondslag 
de bevolkingscijfers welke liet Centraal Bureau voor de Statistiek 
voor 1 Januari n u t heeft opgegeven. 

Friesland. 

Deze provincie is thans voor de verkiezing van de ledi n der 
Provinciale Staten verdoold in 5 kiesdistricten: Leeuwarden. 

.Dokkum, Schotorland, Snoek en Franoker. 
Deze kiesdistricten tolden op 1 Januari 1918 bij benadering 

bet navolgende aantal Inwoners: 
Leeuwarden 80600 
Dokkum 86000 
Sehoterland 88 5i »< i 
Sneek 72000 
Franeker 66600 

De Staten bestaan uit 60 leden, van welke er op ditoogen-
blik door elk district tien worden afgevaardigd. 

Het. komt gowenscht voor om, waar de bevolkingscijfers van 
de districten niet aanzienlijk uiteenloopen, de bestaande ver-
deeling dezer provincie in kiesdistricten voor die in kieskringen 
te handhaven. 

(ironiniren. 

Deze provincie is thans voor de verkiezing der Provinciale 
Staten verdeeld in 7 districten, welke afvaardigen: 
Groningen 8 leden, getal inwoners 78 300 
Hoogezand 3 „ „ „ 25 000 
Zuidhorn 5 „ „ „ 31 (500 
Bedum 7 „ „ .. 38 000 
Appingedam 8 „ „ „ 68 500 
Winschoten 7 „ „ , 49 400 
Oude-Pekela 7 „ „ , 61 900 

Totaal . . . 45 leden 337 700 

De bevolkingscijfers dor onderscheidene kiesdistricten loopen 
te zeer uiteen dan dat do bestaande Indeeling kan worden over-
genomen. Districten als Hoogezand on Zuidhorn tellen zoo 
weinig inwoners, dat het in het ontworpen stelsel to vreezen 
zou zijn dat geen of slechts een enkelen afgevaardigde zouden 
verkrijgen. 

Eene behoorlijke verdeeling schijnt alleen to bereiken dom-
de gemeente Groningen als kieskring aan te wijzen en de 
overige districten te verdeelen in 4 kieskringen, ieder van 
60 a 70 000 inwoners. Zonder verknipping van een der be-
staande districten is dit evenwel niet mogelijk. Volstaan zoude 
kunnen worden met eene verdeeling van het tegenwoordig 
district Hoogezand in dier voege, dat de gemeente Noorddijk 
bij het tegenwoordig district Bedum, do gemeenten Haren, 
Hoogezand en Sappcmeer bij het tegenwoordig district Win-
schoten worden gevoegd. De tegenwoordige districten Bedum 
en Zuidhorn zullen dan tot één kieskring moeten worden 
saamgevoegd. De kieskringen zullen dan tellen: 

I. Groningen 78::HI> 
II. Bedum plus Zuidhorn . . . . 71200 

III. Appingedam 68600 
IV. Winschoten 72 Non 
V. Oude Pekela til 900 
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De Staten dezer Provincie bestaan uit 85 leden. Da klei 
districten Assen, Keppel, Hoogeveen en Bnunen vaardigen op 
<iii oogenbllk af: '•>, 8, 0en 9 afgevaardigden. 

Op 1 Januari 1918 beliep bel aantal inwoners van deze 
districten i»ij benadering: 

Assen ' 40 200 
M< ]>i 37 700 
Hoogeveen ' 41000 
Emmen 56600 . 

Hoewel deze getallen nog al uiteenloopen, ia er de voorkeur 
aan gegeven (]<• thans bestaande banden niet te verin-eken, 
dus de tegeuwoordlge indeeling te behouden. 

Overijssel. 
Deze provincie is thans voor de verkiezing van de leden der 

Provinciale Staten verdeeld in niet minder dan 12 districten, 
welke afvaardigen: 
Zwolle 4 leden, getal inwoners 33 700 
Deventer 4 „ „ , 30 200 
Kampen 8 , „ , 24 300 
Steenwijk 4 „ „ n 23 600 
Zwartsluis 2 „ „ , 10 500 
Dalfsen 8 , , , 19 700 
Baaltc 4 , „ .. 27 800 
Markelo .' . . 8 „ , , 19 000 
Enschedé 8 , „ „ 90 100 
Oldenzaal 6 , „ „ 35 400 
Stad-Almelo 6 „ „ „ 46 500 
Stad-Ommen 4 „ „ 32 200 

47 394 000 
Er is, om ook voor deze provincie aansluiting aan den be-

staanden toestand te verkrijgen, gestreefd naar een verdeeling 
in zoovele kieskringen als mogelijk is zonder in strijd met 
het boven als wenschelijk aanbevolen stelsel van verdeeling 
der provincie In kieskringen van niet te géringen omvang. Er 
worden daarom de volgende zeven kieskringen voorgesteld: 

Zwolle, gevormd uit de bestaande districten Zwolle en Dalfsen; 
Kampen gevormd uit de bestaande districten Kampen, Steen-

wijk en Zwartsluis; 
Deventer, gevormd uit de bestaande districten Deventer en 

Raalte; 
Ommen, gevormd uit het bestaande district Ommen en de, 

thans tot het district Stad-Almelo behoorende, gemeenten den 
Ham, Vriezenveen en Tubbergen; 

Almelo, gevormd uit de overige gemeenten van het tegen-
WOOrdige district Stad-Almelo. met toevoeging van het tegen-
woordige district Markelo en de, thans tot het tegenwoordige 
district Enschedé behoorende, gemeenten Diepenheim. Ambt 
Delden en stad-Delden; 

oldenzaal, gevormd uit het thans bestaande district Olden 
zaal met de gemeente Hengelo; 

Enschedé, gevormd uit de gemeenten Enschedé, Lonneker 
en Haaksbergen. 

De aldus vastgestelde kieskringen tellen: 
Zwolle 53 400 inwoners. 
Kampen 58 400 , 
Deventer 58 000 
Ommen . . . . . . . 60 300 
Almelo 55 300 
Oldenzaal 57 400 
Enschedé 61 300 

394 100 inwoners. 

Gelderland. 
De Provinciale staten dezer provincie tellen 62 leden, ais 

volgt gekozen door de verschillende districten: 
Arnhem I leden, aantal inwoners SI 100 
Ede 4 .. „ .. 52 600 
Putten 4 , „ „ 88 900 
Oldebroek 4 „ „ „ 88 800 
Voorst 4 .. „ 57 200 
Zutphen 4 „ „ , 37 000 
Huurlo 4 „ „ „ 29000 
Aalten 4 .. .. , 41000 
Zevenaar 5 „ .. „ 44100 
Doesburg 3 , , 24100 
Eist 3 .. , 26 400 
Tiel 4 „ ., 86 100 
Geldermalsen . . . . . 4 ., „ „ 34 000 
Zalt-Bommel 8 „ „ , 21 700 
Wijchen 4 , „ 38 900 
Nijmegen 4 „ , „ 70 400 

62 leden Totaal . . 664 800 

Een verdeeling dezer provincie in tien kieskringen schijnt 
geraden. De vier meest volkrijke der thans bestaande districten 
zullen ieder één kieskring vormen, terwijl de overige districten 
twee aan twee bij elkaar worden gevoegd. 

Deze verdeeling ziet er aldus uit: 
Arnhem 84 100 inwoners. 
Ede 52 600 „ 
Oldebroek met Putten. . . 67 700 
Voorst 57 200 
Zutphen met Ruurlo . . . 66 000 
Aalten met Doesburg . . . 05 100 „ 
Eist met Zevenaar . . . . 70 500 „ 
Nijmegen 70 400 „ 
Tiel met Geldermalsen . . 70 100 „ 
Wijchen met Zaltbommel . 60 600 

Bij de ontworpen verdeeling zullen alleen de kieskringen 
Ede en Voorst minder dan 60 000 inwoners tellen. Aan dit 
bezwaar zal evenwel geen groot gewicht behoeven te worden 
gehecht, omdat in deze kringen eenige gemeenten liggen, (Ede, 
Kenkum, Apeldoorn) die, naar de ondervinding in laatste jaren 
heeft geleerd, een zeer groot bevolkingsaccres bobben. 

Utrecht. 
Deze provincie is thans verdeeld in zes districten, waarvan 

vijf ieder 7 Statenleden kiezen en het district Utrecht II <;. 
Deze districten tellen onderscheidenlijk het hier volgende 

aantal inwoners: 

Amersfoort 62 200 
Amerongen 50 600 
I.lsselstein. . . . . . . 355(10 
Breukelen 89100 

terwijl de beide districten, waarin Je gemeente Utrecht is ver-
deeld, te zamen 122 900 inwoners tellen. 

De geheeleprovincie heeft derhalve ongeveer 800000 inwoners, 
terwijl de Staten bestaan uit 41 leden. 

Om de hierboven uiteengezette redenen wordt het ongewenscht 
geacht de gemeente Utrecht in meerdere kieskringen te \<T-
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deelen. In verband hiermede zullen, opdat «i«- aantal Ion Inwoners 
der kieskringen nffei al te zeer uiteen loopen, de andere thans 
bestaande districten twee aau twee l»lj elkaar bohooren te worden 
gevoegd. 

üus wordl voorgesteld een verdeeling der provincie Utrecht 
in drie kieskringen i 

Utrecht 128 'MUI inwoners. 
Amersfoort met Amerongen. 102800 
LJsselstein met Breukeion 74 800 

Zeeland. 

Du Provinciale Staten van Zeeland bestaan uit 42 leden, /.ij 
worden gekozen in de volgende dis t r ic ten: 
Middelburg ts leden, aantal inwoners 80 800 
Vllsstngen . . . . . . 5 .. .. „ .;:! ioo 
Zierikzee 6 .. .. 2 1 200 
Tholen . 8 .. ., .. 18 ( 
Goes 8 „ .. „ 58 400 
Sluis li .. .. 26 600 
Hulst . . . . . . . . . 8 „ •„ 51 80n 

42 leden 286 900 

De provincie is voor de verkiezing dei' Provinciale Staten 
op dit oogenblik verdeeld in 7 kiesdistricten. Een enkele blik 
op de kaart leert, dat deze indeeling zich geheel aansluit aan 
de natuurlijke gesteldheid der provincie. Er behoeft dan ook 
geen bezwaar te bestaan verandering hierin voor te stellen. 
Toeli is eenige wijziging noodzakelijk, omdat, hij behoud van 
de bestaande kiesdistricten als kieskringen, de kans groot is, 
dat aan den minst bevolkten kring — Tholen — bij een 
verkiezing geen enkele zetel zal te deel vallen. 

Daarom wordt voorgesteld liet eiland Noord-Beveland, dat 
thans tot het district Qoes behoort, re voegen bij het tegen* 
woordig district Tholen. 

De verdeeling in kieskringen zal dan de volgende zijn: 

Middelburg 80 800 
Vlissingen 88100 
Zierikzee. •. 24 200 
Tholen niet Noord-Boyoland 25 800 
Qoes zonder Noord-Beveland 46100 
Sluis 26 600 
Hulst 61 800 

lic bestaande Indeeling in kiesdistricten kan voor die in 
kieskringen behouden blijven. WH zullen dan de kieskringen 
Heusden en Grave ecu aanzienlijk aantal minder Inwoners 
teilen dan de overige kringen, doch altijd nog een voldoend 
aantal "in eeiie behoorlijke vortegenw dlging van die kringen 
in de Staten verzekerd te achten. 

Limburg. 

De s ta ten dezer provincie zijn samengesteld uit 46 leden. 
Zij worden gekozen in de volgende distr icten: 
Maastricht il leiien. aantal inwonen 
Meerssen 5 
Gulpen 1 
Heerlen 1 

Sittard 5 
Roermond 8 
W i e l t O 

Venlo 5 
Horst 4 

45 

88 600 
| l l S I K ) 

28 51"1 
54 211D 

8 0 SI M 1 

11 !lÜd 

88 700 
51 000 
81 800 

857 800 

286 900 

Noord-Hi-a bant. 

De Provinciale Staten van deze provincie tellen <>4 leden. 
Zij worden gekozen in B kiesdistricten, in de volgende ver-
houding: 
's-Hertogenboach. . . . 8 leden, aantal inwoners 78500 
Grave 7 .. .. .. 55 40o 
Tilburg ~> .. , 97 800 
Heusden 7 .. .. .. 54 sou 
Helmond 7 .. . _ 70 800 
Kindhoven 7 .. .. .. 7»> 500 
Breda 7 •• •• - 78 100 
Zevenbergen ~> - - 68 400 
Bergen op Zoom. . . . 7 .. .. , 79 800 

64 649 600 

Behuild der geldende indeeling schijnt niet mogelijk. Enkele 
der thans bestaande districten hebben daartoe een te geringen 
omvang. Daarom wordt voorgesteld een indeeling in acht 
kieskringen (d. i. één kring minder dan er thans districten 
zijni. Deze indeeling is te bereiken door bet Noordelijk deel 
van het tegenwoordig district Meerssen te vereenigen met het 
tegenwoordig district Sittard en het Zuidelijk gedeelte van het 
tegenwoordig district .Meerssen te voegen bij het tegenwooidig 
district Gulpen. 

Opdat het aantal inwoners der kieskringen niet al te zeer 
uiteenloope, is hel bovendien wenacheUjk eenige 'gemeenten 
van het bestaande district Vonln te voegen bij het bestaande 
district Horst. 

De Indeéling in kieskringen is dan de volgende: 
Kicskrinu' I. Het tegenwoordig district 

Maastricht 88600 inwoners 
Kieskring II. liet tegenwoordig district 

Gulpen en de gemeenten Mesch, Eysden, 
st. Geertrüid, BJjckholt, Grondsveld, Cadier 
en Keer, Heer. St. 1'iefer, Oud-Vroenhoven, 
Aniby, Hemelen, Berg en Terblijt, en 
Houthem 40 900 

Kieskring III. Het tegenwoordig district 
sittard, en de gemeenten Stein. EIsloo, 
Beek, Spaubeek, Geulle, Bunde, Ulestraten, 
itteren, Borgharen en Meerssen. . . . . 50200 g 

Kieskring l\'. Het tegenwoordig district 
Heerlen 54 200 , 

Kieskring V. Hel tegenwoordig district 
Roermond 14 900 

Kieskring VI. Het tegenwoordig district 
Weert 86 700 

Kieskring VII. Het tegenwoordig district 
Venlo, zonder de gemeente Grubbenvorst, 
Arcen en Velden, en Broekhuizen . . . 

Kieskring v in . Hot tegenwoordig district 
Horst, met de gemeenten Grubbenvorst, 
Arcen en Velden,.en Broekhuizen. 

:!57 800 inwoners 

45 800 

87 000 
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Noordiiollaml. lii' overige leden worden gekozen in dè volgende districten 
De Provinciale Staten van Noordholland bestaan uit77leden. Loiderdori I leden, getal inwoners 64600 
De gemeente Amsterdam kiesi van deze leden in elk der : Lelden "> 

'.t districten i, in in'! geheel 86 leden. i « , , 
' B / . or t i ' l lliri'l I Do overige leden worden in de volgende districten gekozen: 's i• ravenliage I <» 

den Helder ;> leden, aantal Inwoners 88 600 ... ,. 
\ laardingen 4 

Schagen l .. .. .. i"> 100 ; h (. |n ;i 

Alkmaar 8 ( , ' , .. 12 800 ; Schiedam 8 
Zaandam 4 „ .. .. 52800 ' Alphen i 
Bnkhuizen 4 .. .. .. 80900 Gouda. . 6 
Hoorn 8 „ „ .. 21 7o<> Oorlnchem 4 
Purmerend a B .. .. 26 200 Slledrechl 4' 
Edam -2 

18000 Dordrechl 4 
I0Ö0Ó 

Weesp l „ _ .. 00100 
Meuwer-Amste] . . . '. 2 80Ö0Ó <M"' Beierland 8 

Ridderkerk •"{ 

50 21K i 
17 400 

204 70(» 
78 800 
1 1 100 
80 700 
l'.t 7(i() 
7ii 800 
in 61N) 
46 000 
62 100 
:;i 51K) 
80 000 
11 8i»0 Haarlem 5 .. .. 70 500 I B r i o l l e 8 

,, , , Middelharnls 8 „ .. , 28 700 
Haarlemmermeer . . . -2 .. „ . 88800 
Velsen 2 ., .. 54 600 ' r,T 

41 567 800 Hei aantal inwoners der gemeente Rotterdam is 446 000 
Totaal . . 1 171 700 llrt aantal inwoners der gemeente Amsterdam 

bedraagl 587 900 i Vooropgesteld dat de groote gemeenten Rotterdam en's-Gra-
„, f ,, , •«*„«/, i venhage niet in kieskringen zullen worden verdeeld, is liet 
rotaal. . . l loö <oo . . ' 

I noodzakelijk dat de provincie voor net overige uit kieskringen 
- van aanzienlijken omvang wordl samengesteld en dat dit 

N""r d e redenen, die er toe hebben geleid de vier groote , Z0OV,.H m o g e l « k geschiedt door samenvoeging van bestaande 
gemeenten niet in kieskringen te verdeelën, moge verwezen districten 
worden naar hetgeen boven hieromtrent is uiteengezet. Derhalve - Dit kan aldus geschieden' 
Is voorgesteld, dat de gemeente Amsterdam, ook vuur dè ver . 
kiezing van de leden der Provinciale Staten, één kieskring j I. De ge ente Rotterdam (zonder Hoek van 
zal vormen. Holland 440 000 

Om de daaraan verbonden bezwaren — mede boven uit- ]f. De gemeente 's Gra venhage. •. . . . . . 294 700 
eengezet - zooveeljmogeljjk af te snijden, is hei noodzakelijk, t ,,,_' lh] tegenwoordlge distrlcteii Leid,.,, en Leider. 
dat het overblijvende deel derprovincie in weinige kieskringen d ini,t d t | | ; m s (o t h(.t ( | ist l... t z„„„,.m,,(,1. 
van zeer grooten omvang wordt verdeed. , . , , ... , ,., ..... 

., , . , , , , . , , , , behoorende, ireinoente Wassenaar U.s-ioo 
Zoodanige indeehng is bereikbaar door samenvoeging van \ 

thans bestaande kiesdistricten, zonder dat, behoudens in één | IV- Ui' tegenw tiige districten Alphen, Gouda en 
geval, verknipping van een bestaand district lig is. Zoetenneer (/.onder de gemeente Wassenaar». 168 700 

Daarom is voorgesteld de volgende indeeling in kieskringen: V. De tegenwoordige districten Vlaai-dingen, Schie-
dam en Delft 162 600 I. De gemeente Amsterdam • . . 58' ouo j VI. De tegenwoordige districten Dordrecht, Sho-

II. De tegenwoordige districten Helder en Schagen 84000 i drecht en Gorinchem. 180600 
lil. De tegenwoordige districten Enkhuizen, Hoorn, . | VIL De tegenwoordige districten Oud-Beierland,. 

1'urmerend en Edam 100 700 I Ridderkerk, Brielle en Middelharnis . . . . 180000 
IV. De tegenwoordige districten Alkmaar en 1 171 700 

Zaandam. . 05 100 
V. Hei tegenwoordige districl Haarlem mei de, 

thans tot het district Velsen behoorende, ge-
meenten Zandv t, Bloemendaal en Schoten 08 800 Tabel r> bevat mede voor eiken kieskring de aanwijzing van 1 de gemeente waar het hoofdstembureau zal gevestigd zijn. 

vi. De tegenwoordige districten Meuwer-Amstel Daartoe zijn iiit.-liut.end gemeenten aangewezen, waar hij de 
en Haarlemmermeer met de, thans tol hel bestaande verkiezing volgens kiesdistricten reeds een hoofd, 
district velsen behoorende, gemeenten Velsen, stembureau is gevestigd 
Beverwijk, W«k aan Zee en .Spaamdam . . 05 100 Kwamen in een kieskring meerdere zoodanige gemeenten 

VII. Hel tegenwoordige districl Weesp . . . . 00100 voor, dan-in daarvan die gemeente als zetel voor bei hoofd-
stembureau aangewezen, die op 1 Januari 1918 het grootste 

1 165 700 ' tantal inwoners telde. 

Ziiidhollaud. 

De Provinciale Staten dezer provincie bestaan uil 82 leden. 
De gemeente Rotterdam vaardig! in '-||< der vijl' districten 8, 

te zamen 15 leden af. 

http://iiit.-liut.end

