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20264 Nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de 
verkiezingen (Kieswet) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet 
houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen 
(Kieswet). 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 2 oktober 1987 Beatrix 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe 

bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de 
Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de 
leden van provinciale staten en de gemeenteraden, vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

S-BB 
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AFDELING I 

Algemene bepalingen 

HOOFDSTUKA 

De Kiesraad 

Artikel A 1 

Er is een Kiesraad, gevestigd te 's-Gravenhage. 

Artikel A l a 

1. De Kiesraad dient Onze Minister van Binnenlandse Zaken desgevraagd 
of uit eigen beweging van advies in aangelegenheden die het kiesrecht 
betreffen. Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
adviseert de Kiesraad over bij die kamer aanhangig gemaakte initiatief-
voorstellen van wet die het kiesrecht betreffen. 

2. De Kiesraad treedt als centraal stembureau op in de gevallen waarin 
de wet zulks voorschrijft. 

Artikel A 2 

De Kiesraad is samengesteld uit zeven leden, die bij koninklijk besluit 
worden benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt voor vier jaren, 
behoudens tussentijds ontslag. Degene die ter vervulling van een openge-
vallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens 
plaats hij is benoemd, had moeten aftreden. 

Artikel A 3 

Uit de leden worden bij koninklijk besluit de voorzitter en de plaatsver-
vangend voorzitter aangewezen. 

Artikel A 4 

Aan de Kiesraad worden toegevoegd een secretaris en een adjunct-
secretaris. Zij worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. Zij zijn 
voor de uitoefening van hun taak uitsluitend verantwoording schuldig aan 
de Kiesraad. 

Artikel A 5 

1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan ambtenaren van zijn 
ministerie aanwijzen als adviserend lid van de Kiesraad. 

2. De Kiesraad kan personen uitnodigen om aan zijn beraadslagingen 
deel te nemen. Zij hebben geen stemrecht. 

Artikel A 5a 

De Kiesraad houdt de voorbereidende stukken die op de door hem 
uitgebrachte adviezen betrekking hebben, ter beschikking van Onze 
Ministervan Binnenlandse Zaken. 

Artikel A 5b 

Telkens binnen een termijn van zes jaren brengt de Kiesraad een 
rapport uit aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, waarin de taakver-
vulling van de raad aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen 
kunnen worden gedaan voor gewenste veranderingen. 
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Artikel A 6 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld 
worden omtrent inrichting, samenstelling en werkwijze van de Kiesraad. 

AFDELING II 

De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, van provinciale staten en van de gemeenteraden 

HOOFDSTUKB 

Het kiesrecht 

Artikel B 1 

1. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden 
gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander 
zijn en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt, met uitzondering van degenen die op de dag van de kandidaat-
stelling hun werkelijke woonplaats hebben in de Nederlandse Antillen of 
Aruba. 

2. Deze uitzondering geldt niet voor: 
a. de Nederlander die gedurende ten minste tien jaren ingezetene van 

Nederland is geweest; 
b. de Nederlander die in Nederlandse openbare dienst in de Nederlandse 

Antillen of Aruba werkzaam is, alsmede zijn Nederlandse echtgenoot of 
levensgezel en kinderen, voor zover dezen met hem een gemeenschappe-
lijke huishouding voeren. 

Artikel B 2 

De leden van provinciale staten worden gekozen door degenen die op 
de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn van de provincie, mits zij 
Nederlander zijn en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien 
jaar hebben bereikt. 

Artikel B 3 

1. De leden van de gemeenteraden worden gekozen door degenen die 
op de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn van de gemeente en 
op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. 

2. Zij die geen Nederlander zijn, dienen om kiesgerechtigd te zijn op de 
dag van de kandidaatstelling tevens te voldoen aan de vereisten dat: 

a. zij gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren 
ingezetene van Nederland zijn; 

b. het hun is toegestaan in Nederland te verblijven op grond van artikel 
9 of 10 van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40) dan wel op grond van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap 
(Trb. 1957, 91) of het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische 
Unie(Trb. 1958, 18). 

3. Niet kiesgerechtigd zijn de in het tweede lid bedoelde personen die 
in dienst van een andere staat waarvan zij de nationaliteit bezitten, in 
Nederland werkzaam zijn, alsmede hun niet-Nederlandse echtgenoten of 
levensgezellen en kinderen, voor zover dezen met hen een gemeenschap-
pelijke huishouding voeren. 

4. Voor de toepassing van het tweede lid worden met degenen wie het 
op grond van artikel 9 of 10 van de Vreemdelingenwet is toegestaan in 
Nederland te verblijven, gelijkgesteld: 
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a. degenen op wier verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van 
een vergunning ingevolge artikel 9 van die wet nog niet onherroepelijk is 
beslist; 

b. degenen wier vergunning ingevolge artikel 9 of 10 van die wet is 
ingetrokken, terwijl de beslissing tot intrekking nog niet onherroepelijk is 
geworden; 

c. degenen die hebben opgehouden te behoren tot een categorie 
waarop het bepaalde ingevolge artikel 10, tweede lid, van die wet van 
toepassing is en op wier verzoek om verlening van een vergunning 
ingevolge artikel 9 of 10, eerste lid, van die wet nog niet onherroepelijk is 
beslist. 

Artikel B 4 

1. Onder ingezetenen van Nederland, van de provincie en van de 
gemeente verstaat deze wet hen die onderscheidenlijk in Nederland, in de 
provincie en in de gemeente werkelijke woonplaats hebben. 

2. Zij die in het persoonsregister van een gemeente opgenomen zijn, 
worden voor de toepassing van deze wet, behoudens bewijs van het 
tegendeel, geacht werkelijke woonplaats te hebben in die gemeente. 

3. Zij die in het centrale persoonsregister opgenomen zijn, worden voor 
de toepassing van deze wet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht 
werkelijke woonplaats te hebben in Nederland, doch niet in een provincie 
of gemeente. 

Artikel B 5 

1. Van het kiesrecht zijn uitgesloten: 
a. zij die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het kiesrecht zijn 

ontzet; 
b. zij die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een 

geestelijke stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten. 
De uitsluiting wordt beoordeeld naar de toestand op de dag van de 

kandidaatstelling. 
2. Onze Minister van Justitie draagt zorg, dat van elke onherroepelijke 

rechterlijke uitspraak als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk 
mededeling wordt gedaan aan de burgemeester van de gemeente waar 
de betrokkene in het persoonsregister is opgenomen of, als het een 
persoon betreft die in het centrale persoonsregister dan wel niet in enig 
persoonsregister in Nederland is opgenomen, aan het hoofd van de 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, niet vermelding van naam, 
voorletters of voornamen, adres en geboortedatum alsmede van de duur 
van de uitsluiting. 

3. De burgemeester stelt na ontvangst van de in het tweede lid 
bedoelde mededeling betrokkene in kennis van zijn uitsluiting en de duur 
daarvan. Indien het betreft een persoon die in het centrale persoonsregister 
dan wel niet in enig persoonsregister in Nederland is opgenomen, 
geschiedt de kennisgeving door de burgemeester van 's-Gravenhage. 

Artikel B 6 

1 . Kiesgerechtigde personen aan wie op de dag van de stemming 
rechtmatig hun vrijheid is ontnomen, oefenen hun kiesrecht uit door bij 
volmacht te stemmen. 

2. Deze beperking geldt niet: 
a. voor hen die op de dag van de stemming een zodanige feitelijke 

bewegingsvrijheid genieten dat zij in persoon aan de stemming kunnen 
deelnemen; 

b. voor hen die op grond van het regime van de inrichting waarin zij 
verblijven aanspraak hebben op periodiek verlof. 
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3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld betreffende het stemmen bij volmacht door de in het eerste lid 
bedoelde personen. 

HOOFDSTUKC 

De zittingsduur van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
van provinciale staten en van de gemeenteraden 

Artikel C 1 

1. De leden van de Tweede Kamer worden gekozen voor vier jaren. 
2. Zij treden tegelijk af met ingang van de dinsdag in de periode van 1 5 

tot en met 21 maart of, in een schrikkeljaar, met ingang van de dinsdag in 
de periode van 14 tot en met 20 maart. 

Artikel C 2 

De leden van de Tweede Kamer, gekozen na ontbinding van de kamer, 
treden tegelijk af met ingang van de eerstvolgende dinsdag in de in artikel 
C 1, tweede lid, bedoelde periode nadat vier jaren zijn verstreken sedert 
de zitting van het centraal stembureau waarin de uitslag van de verkiezing 
is bekendgemaakt. 

Artikel C 3 

1. De leden van provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad 
worden gekozen voor vier jaren. 

2. Zij treden tegelijk af met ingang van de dinsdag in de periode van 26 
april tot en met 2 mei. 

Artikel C 3a 

1. Indien het in artikel C 1, tweede lid, bepaalde tijdstip valt in een jaar 
waarin de verkiezing van de leden van provinciale staten onderscheidenlijk 
de gemeenteraad wordt gehouden en niet voor 1 november van het 
daaraan voorafgaande jaar een besluit tot ontbinding van de Tweede 
Kamer is genomen, treden de leden van provinciale staten, onderschei-
denlijk de gemeenteraad, tegelijk af met ingang van de dinsdag in de 
periode van 14 tot en met 20 juni. 

2. De leden van provinciale staten, onderscheidenlijk de gemeenteraad, 
die zijn gekozen ter vervulling van de plaatsen van leden die op het in het 
eerste lid genoemde tijdstip zijn afgetreden, treden, tenzij zich opnieuw 
het geval als bedoeld in het eerste lid voordoet, tegelijk af met ingang van 
de eerstvolgende dinsdag in de in artikel C 3, tweede lid, bedoelde 
periode nadat drie jaren zijn verstreken sedert de zitting van het centraal 
stembureau waarin de uitslag van de verkiezing is bekendgemaakt. 

Artikel C 4 

Degene die ter vervulling van een opengevallen plaats tot lid is benoemd, 
treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou 
hebben moeten aftreden. 
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HOOFDSTUKD 

De registratie van de kiesgerechtigdheid 

Artikel D 1 

1. Burgemeester en wethouders registreren de kiesgerechtigdheid van 
de ingezetenen van de gemeente in de gemeentelijke bevolkingsadmini-
stratie. 

2. Het hoofd van plaatselijke politie als bedoeld in artikel 1 van de 
Vreemdelingenwet stelt burgemeester en wethouders in kennis van het 
verkrijgen of het verliezen door niet-Nederlandse ingezetenen van het 
recht in Nederland te verblijven als bedoeld in artikel B 3, tweede lid, 
onder b. 

Artikel D 2 

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage registreren de 
kiesgerechtigdheid van de in het centrale persoonsregister opgenomen 
personen. Het hoofd van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters 
verschaft hun daartoe de nodige gegevens. 

Artikel D 3 

1. Burgemeester en wethouders registreren voor elke verkiezing van de 
Tweede Kamer de kiesgerechtigdheid van personen die hun werkelijke 
woonplaats buiten Nederland hebben en die laatstelijk voor hun vertrek 
uit Nederland ingezetene van de gemeente waren, indien dezen daartoe 
een verzoek hebben ingediend. 

2. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage registreren voor 
elke verkiezing van de Tweede Kamer de kiesgerechtigdheid van personen 
die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben en die nimmer 
ingezetene van een gemeente in Nederland zijn geweest, indien dezen 
daartoe een verzoek hebben ingediend. 

3. Bij de indiening van het verzoek, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, dient de verzoeker, zo nodig door overlegging van bewijsstukken, 
aannemelijk te maken dat hij kiesgerechtigd is. 

4. Het in het eerste en tweede lid bedoelde verzoek wordt niet eerder 
dan vier maanden voor de kandidaatstelling ingediend bij het hoofd van 
de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. Deze zendt het verzoekschrift 
onverwijld aan burgemeester en wethouders van de in het eerste, 
onderscheidenlijk tweede, lid bedoelde gemeente. Voor zover het verzoek 
wordt gedaan door een persoon als bedoeld in artikel B 1, tweede lid, 
onder b, wordt het ingediend door onverwijlde tussenkomst van Onze 
Minister onder wiens ministerie de werkzaamheden van de betrokken 
functionaris ressorteren. Het verzoek dient uiterlijk op de veertiende dag 
voor de kandidaatstelling door het hoofd van voornoemde rijksinspectie, 
onderscheidenlijk Onze betrokken Minister, te zijn ontvangen. 

5. Burgemeester en wethouders beslissen op het verzoek uiterlijk op 
de zevende dag nadat zij dit hebben ontvangen. 

6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en 
wanneer de formulieren voor de in het eerste en het tweede lid bedoelde 
verzoeken, kosteloos, voor de kiezers verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële 
regeling worden voor de formulieren modellen vastgesteld. 

Artikel D 4 

Burgemeester en wethouders delen aan een ieder op zijn verzoek 
onverwijld mede of hij als kiezer is geregistreerd. Indien de verzoeker niet 
als kiezer is geregistreerd, worden hem uiterlijk op de zevende dag na de 
ontvangst van het verzoek de redenen daarvan meegedeeld. 
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Artikel D 5 

1. Een ieder kan schriftelijk aan burgemeester en wethouders om 
herziening van de registratie verzoeken op de grond dat hij niet of niet op 
de juiste wijze als kiezer is geregistreerd. 

2. Het verzoekschrift dient gemotiveerd te zijn. Zo nodig worden 
bewijsstukken overgelegd. 

Artikel D 6 

Burgemeester en wethouders beslissen op het verzoek om herziening 
uiterlijk op de zevende dag na de ontvangst en brengen zo nodig de 
gemeentelijke bevolkingsadministratie hiermee in overeenstemming. 

Artikel D 7 

Burgemeester en wethouders doen onverwijld een afschrift van het 
besluit toekomen aan de verzoeker. 

Artikel D 8 

1. Ten aanzien van een beroepschrift ingevolge de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) tegen een beschik-
king op een verzoek als bedoeld in artikel D 3, vijfde lid, of tegen een 
beschikking als bedoeld in artikel D 6 blijven artikel 7, tweede lid, van die 
wet en de artikelen 75 tot en met 77 en 107 tot en met 119 van de Wet 
op de Raad van State (Stb. 1986, 670) buiten toepassing. 

2. In afwijking van artikel 73, vierde lid, van de Wet op de Raad van 
State wordt het beroepschrift ook in behandeling genomen nadat ter 
secretarie van de Raad van State het bewijs van een door een giro- of 
bankinstelling geaccepteerde betalingsopdracht is ontvangen en wordt de 
indiener niet-ontvankelijk verklaard indien ter secretarie de storting dan 
wel de ontvangst van laatstbedoeld bewijs niet heeft plaatsgehad binnen 
een door de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State 
te stellen termijn. 

3. Na ontvangst van het beroepschrift bepaalt de voorzitter zo spoedig 
mogelijk plaats, dag en uur, waarop de openbare behandeling van de 
zaak door de Afdeling zal plaatsvinden en doet daarvan onverwijld 
mededeling aan belanghebbenden. Aan burgemeester en wethouders 
wordt terstond een afschrift van de ingezonden stukken gezonden. 

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd binnen een door de 
voorzitter te stellen termijn een memorie en bewijsstukken bij de voorzitter 
in te dienen. De secretaris van de Raad van State zendt een afschrift van 
deze stukken aan de verzoeker. 

Artikel D 9 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld betreffende de registratie van de kiesgerechtigdheid. 

HOOFDSTUK E 

Kieskringen, stemdistricten en stembureaus 

§ 1 De kieskringen 

Artikel E 1 

1. Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer wordt 
Nederland en voor de verkiezing van de leden van provinciale staten 
wordt iedere provincie verdeeld in kieskringen, overeenkomstig de bij 
deze wet gevoegde tabellen A en B. 
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2. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad vormt elke 
gemeente een kieskring. 

§ 2 De stemdistricten 

Artikel E 2 

De gemeente kan door burgemeester en wethouders in stemdistricten 
worden verdeeld. Heeft deze verdeling niet plaats, dan vormt de gemeente 
één stemdistrict. 

§ 3 De stembureaus 

Artikel E 3 

1. Er is voor elk stemdistrict een stembureau. 
2. Elk stembureau bestaat uit drie leden, van wie er één voorzitter is. 

Artikel E 4 

Burgemeester en wethouders benoemen tijdig voor elke verkiezing de 
leden van elk stembureau en een voldoend aantal plaatsvervangende 
leden. 

§ 4 De hoofdstembureaus 

Artikel E 6 

1. Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, alsmede 
voor die van de leden van provinciale staten wordt voor elke kieskring een 
hoofdstembureau ingesteld. Het is gevestigd in de gemeente, daartoe 
aangewezen in de tabellen, genoemd in artikel E 1. 

2. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter 
en één plaatsvervangend voorzitter is. 

3. Voorzitter is de burgemeester van de gemeente waar het hoofdstenv 
bureau is gevestigd. De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, 
alsmede drie plaatsvervangende leden, worden benoemd en ontslagen 
door Onze Minister van Binnenlandse Zaken voor zover het betreft de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, en door gedeputeerde 
staten voor zover het betreft de verkiezing van de leden van provinciale 
staten. 

Artikel E 7 

1. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad wordt een 
hoofdstembureau ingesteld, bestaande uit vijf leden, van wie er één 
voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. 

2. De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau. De 
plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, alsmede drie plaatsver-
vangende leden, worden door burgemeester en wethouders benoemd en 
ontslagen. 

Artikel E 8 

De in de artikelen E 6 en E 7 bedoelde benoemingen geschieden voor 
vier kalenderjaren. Degene die ter vervulling van een opengevallen plaats 
is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is 
benoemd, zou hebben moeten aftreden. 
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Artikel E 9 

Voor het houden van de zittingen van het hoofdstembureau wijzen 
burgemeester en wethouders een geschikte ruimte aan. 

§ 5 De centrale stembureaus 

Artikel E 10 

1. Er is voor de verkiezing van elk vertegenwoordigend orgaan een 
centraal stembureau. 

2. Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer treedt de 
Kiesraad als centraal stembureau op. 

3. Voor de verkiezing van de leden van provinciale staten treedt het 
hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente is gelegen waar 
de vergadering van de staten wordt gehouden, tevens als centraal 
stembureau op. 

4. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad treedt het 
hoofdstembureau tevens als centraal stembureau op. 

HOOFDSTUK F 

Het tijdstip van de kandidaatstelling 

Artikel F 1 

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer vindt plaats op de dinsdag in de periode van 18 tot en met 24 
januari. 

Artikel F 2 

In geval van ontbinding van de Tweede Kamer vindt de kandidaatstelling 
plaats binnen veertig dagen na de dagtekening van het koninklijk besluit 
tot ontbinding, op een bij dat besluit te bepalen dag. 

Artikel F 3 

1. De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale 
staten, onderscheidenlijk van de gemeenteraad, vindt plaats op de eerste 
dinsdag van februari of, in het geval, bedoeld in artikel C 3a, eerste lid, op 
de dinsdag in de periode van 22 tot en met 28 maart. 

2. Indien in verband met het bepaalde in artikel I 1 de stemming zou 
vallen in de week voorafgaand aan Pasen, vindt de kandidaatstelling 
plaats op de laatste dinsdag van januari. 

HOOFDSTUKG 

De registratie van de aanduiding van een politieke groepering 

Artikel G 1 

1. Een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechts-
bevoegdheid kan aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer schriftelijk verzoeken, de aanduiding waarmee 
zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in 
te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt 
bijgehouden. Verzoeken, ingediend na de drieënveertigste dag voor de 
kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten 
behandeling. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 264, nrs. 1-2 11 



2. Voor de in het eerste lid bedoelde registratie moet een waarborgsom 
van duizend gulden worden betaald aan het Rijk. Degene die de betaling 
heeft verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige 
kandidatenlijst wordt hem de waarborgsom teruggegeven. 

3. Bij het verzoek worden overgelegd: 
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de 

vereniging zijn opgenomen; 
b. een bewijs van inschrijving in het register, bedoeld in artikel 29 

eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
c. het in het tweede lid bedoelde bewijs van betaling; 
d. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van 

haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal 
stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen. 

4. Het centraal stembureau beschikt slechts afwijzend op het verzoek, 
indien: 

a. de aanduiding strijdig is met de openbare orde; 
b. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds 

geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met 
een aanduiding waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel een 
registratieverzoek is ingediend, en daardoor verwarring te duchten is; 

c. de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers; 
d. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat; 
e. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een 

rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontbonden; 
f. het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen 

als een ander verzoek, strekkende tot inschrijving van een geheel of in 
hoofdzaak gelijkluidende aanduiding, tenzij dat andere verzoek reeds op 
een der onder a tot en met e genoemde gronden moet worden afgewezen. 

5. De beslissing van het centraal stembureau op het verzoek wordt aan 
de gemachtigde gezonden. Van de beslissing wordt mededeling gedaan 
in de Nederlandse Staatscourant. 

6. Het centraal stembureau schrapt de aanduiding in het register en 
doet hiervan mededeling in de Nederlandse Staatscourant, wanneer: 

a. de politieke groepering heeft opgehouden te bestaan; 
b. de politieke groepering een verzoek daartoe heeft gedaan; 
c. de politieke groepering als vereniging bij onherroepelijke rechterlijke 

uitspraak is ontbonden; 
d. voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede 

Kamer geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het 
tweede of derde lid van artikel G 5b. 

7. Op de veertiende dag voor de kandidaatstelling voor de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer, alsmede op de veertigste dag voor 
de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van provinciale 
staten of van de gemeenteraad, brengt het centraal stembureau de door 
hem geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen, voor zover 
de registratie daarvan onherroepelijk is, alsmede de namen van de 
gemachtigden en hun plaatsvervangers ter openbare kennis in de 
Nederlandse Staatscourant. 

Artikel G 2 

1. Een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechts-
bevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal 
stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer is 
geregistreerd, kan aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de 
leden van provinciale staten schriftelijk verzoeken, de aanduiding waarmee 
zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in 
te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt 
bijgehouden. Verzoeken, ingediend na de drieënveertigste dag voor de 
kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten 
behandeling. 
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2. Voor de in het eerste lid bedoelde registratie moet een waarborgsom 
van vijfhonderd gulden worden betaald aan de gemeente waar het 
centraal stembureau is gevestigd. Degene die de betaling heeft verricht, 
ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst 
wordt hem de waarborgsom teruggegeven. 

3. Bij het verzoek worden overgelegd: 
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de 

vereniging zijn opgenomen; 
b. een bewijs van inschrijving in het register, bedoeld in artikel 29, 

eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 
c. het in het tweede lid bedoelde bewijs van betaling; 
d. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van 

haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal 
stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen. 

4. Het centraal stembureau beslist slechts afwijzend op het verzoek, 
indien: 

a. de aanduiding strijdig is met de openbare orde; 
b. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds 

op de voet van dit artikel of artikel G 1 geregistreerde aanduiding van een 
andere politieke groepering of met een aanduiding waarvoor reeds eerder 
op grond van dit artikel een registratieverzoek is ingediend, en daardoor 
verwarring te duchten is; 

c. de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers; 
d. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat; 
e. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een 

rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontbonden; 
f. het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen 

als een ander verzoek, strekkende tot inschrijving van een geheel of in 
hoofdzaak gelijkluidende aanduiding, tenzij dat andere verzoek reeds op 
een der onder a tot en met e genoemde gronden moet worden afgewezen. 

5. De beslissing van het centraal stembureau op het verzoek wordt aan 
de gemachtigde gezonden. Van de beslissing wordt mededeling gedaan 
in de Nederlandse Staatscourant. 

6. Het centraal stembureau schrapt de aanduiding in het register en 
doet hiervan mededeling in de Nederlandse Staatscourant, wanneer: 

a. de politieke groepering heeft opgehouden te bestaan; 
b. de politieke groepering een verzoek daartoe heeft gedaan; 
c. de politieke groepering als vereniging bij onherroepelijke rechterlijke 

uitspraak is ontbonden; 
d. voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van provinciale 

staten geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het 
tweede of derde lid van artikel G 5b. 

7. Op de veertiende dag voor de kandidaatstelling voor de verkiezing 
van de leden van provinciale staten, alsmede op de veertigste dag vóór 
de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, 
brengt het centraal stembureau de door hem geregistreerde aanduidingen 
van politieke groeperingen, voor zover de registratie daarvan onherroepelijk 
is, alsmede de namen van de gemachtigden en hun plaatsvervangers ter 
openbare kennis in de Nederlandse Staatscourant. 

Artikel G 3 

1. Een politieke groepering waarvan de aanduiding niet reeds bij het 
centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, kan aan het 
centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad 
schriftelijk verzoeken, de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op 
de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register 
dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Verzoeken, 
ingediend na de drieënveertigste dag voor de kandidaatstelling, blijven 
voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling. 
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2. Voor de in het eerste lid bedoelde registratie moet een waarborgsom 
van tweehonderdvijftig gulden worden betaald aan de gemeente. Degene 
die de betaling heeft verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering 
van een geldige kandidatenlijst wordt hem de waarborgsom teruggegeven. 

3. Bij het verzoek worden overgelegd: 
a. het in het tweede lid bedoelde bewijs van betaling; 
b. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van 

haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal 
stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen. 

4. Het centraal stembureau beschikt slechts afwijzend op het verzoek, 
indien: 

a. de aanduiding strijdig is met de openbare orde; 
b. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds 

op de voet van dit artikel of de artikelen G 1, onderscheidenlijk G 2, 
geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met 
een aanduiding waarvoor reeds eerder op grond van dit artikel een 
registratieverzoek is ingediend, en daardoor verwarring te duchten is; 

c. de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers; 
d. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat; 
e. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een 

rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontbonden; 
f. het verzoek op dezelfde dag bij het centraal stembureau is ingekomen 

als een ander verzoek, strekkende tot inschrijving van een geheel of in 
hoofdzaak gelijkluidende aanduiding, tenzij dat andere verzoek reeds op 
een der onder a tot en met e genoemde gronden moet worden afgewezen; 

5. De beslissing van het centraal stembureau op het verzoek wordt aan 
de gemachtigde gezonden, alsmede ter openbare kennis gebracht op de 
in de gemeente gebruikelijke wijze. 

6. Het centraal stembureau schrapt de aanduiding in het register en 
brengt dit ter openbare kennis op de in de gemeente gebruikelijke wijze, 
wanneer: 

a. de politieke groepering heeft opgehouden te bestaan; 
b. de politieke groepering een verzoek daartoe heeft gedaan; 
c. de politieke groepering als rechtspersoon bij onherroepelijke 

rechterlijke uitspraak is ontbonden; 
d. voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad 

geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede of 
derde lid van artikel G 5b. 

Artikel G 3a 

1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid geldt een geregistreerde 
aanduiding die overeenkomstig het bepaalde in het zevende lid van de 
artikelen G 1 en G 2 ter openbare kennis is gebracht, tevens voor de 
verkiezing van de leden van provinciale staten en van de gemeenteraad, 
onderscheidenlijk voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. 

2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van 
provinciale staten, onderscheidenlijk de gemeenteraad, bepaalt, dat de in 
het eerste lid bedoelde doorwerking van de registratie voor die verkiezing 
niet plaatsvindt, indien de geregistreerde aanduiding geheel of in hoofdzaak 
overeenstemt met een reeds op de voet van artikel G 2, onderscheidenlijk 
artikel G 3, geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, 
en daardoor verwarring te duchten is. 

3. Een beslissing als bedoeld in het tweede lid wordt genomen uiterlijk 
op de veertiende dag na de dagtekening van de Nederlandse Staatscourant 
waarin de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G 1, zevende lid, 
onderscheidenlijk artikel G 2, zevende lid, is gedaan. Een afschrift van de 
beslissing wordt terstond aan de gemachtigde van de desbetreffende 
groepering gezonden. 
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Artikel G 3b 

1. In afwijking van artikel 9 van de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen wordt een beroepschrift ingevolge die wet tegen: 

a. een beschikking als bedoeld in de artikelen G 1 en G 2 ingediend 
uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Nederlandse Staats-
courant waarin de beschikking is opgenomen, dan wel na de dag waarop 
de beschikking geacht wordt te zijn geweigerd, 

b. een beschikking als bedoeld in artikel G 3 ingediend uiterlijk op de 
zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in 
het vijfde lid van dat artikel, dan wel na de dag waarop de beschikking 
geacht wordt te zijn geweigerd; 

c. een beschikking als bedoeld in artikel G 3a ingediend uiterlijk op de 
zesde dag na de dag waarop het afschrift, bedoeld in het derde lid van 
dat artikel, is verzonden, dan wel na de dag waarop de beschikking 
geacht wordt te zijn geweigerd. 

2. Ten aanzien van het beroepschrift blijven de artikelen 7, tweede lid, 
11 en 12 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
en de artikelen 75 tot en met 77 en 105, tweede lid, laatste volzin, tot en 
met 119 van de Wet op de Raad van State buiten toepassing. 

3. Artikel D 8, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel G 4 

1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en 
wanneer de formulieren voor de verklaringen met betrekking tot het 
plaatsen van aanduidingen van politieke groeperingen boven kandidaten-
lijsten, kosteloos, voor de kiezers verkrijgbaar zijn, en worden nadere 
regels gesteld betreffende het betalen van waarborgsommen ten behoeve 
van de registratie. 

2. Bij ministeriële regeling worden modellen vastgesteld voor de 
registers waarin de aanduidingen van politieke groeperingen worden 
vermeld, de formulieren voor de in het eerste lid bedoelde verklaringen, 
de openbare kennisgevingen inzake de geregistreerde aanduidingen en 
de namen van de gemachtigden en hun plaatsvervangers, alsmede voor 
de bewijzen van betaling van de waarborgsom. 

HOOFDSTUK G° 

De inlevering van de kandidatenlijsten 

Artikel G 5 

1. Op de dag van de kandidaatstelling kunnen bij de voorzitter van het 
hoofdstembureau of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau, op 
de secretarie van de gemeente waar dit bureau is gevestigd, van negen 
tot vijftien uur, kandidatenlijsten worden ingeleverd. Ten minste drie 
weken voor de kandidaatstelling brengt de burgemeester van elke 
gemeente dit ter openbare kennis. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en 
wanneer de formulieren voor de kandidatenlijsten, kosteloos, voor de 
kiezers verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling wordt voor het formulier 
een model vastgesteld. 

Artikel G 5a 

1. Bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderschei-
denlijk provinciale staten, kan, indien in alle kieskringen aan de verkiezing 
wordt deelgenomen met kandidatenlijsten waarop dezelfde kandidaten in 
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gelijk aantal en in dezelfde volgorde zijn geplaatst, voor kandidatenlijsten 
van politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een 
kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, een of meer 
zetels zijn toegekend, worden volstaan met inlevering van één lijst. Het 
bepaalde in de vorige volzin is mede van toepassing ten aanzien van 
samenvoeging van aanduidingen van twee of meer groeperingen. 

2. De in het eerste lid bedoelde inlevering geschiedt bij het hoofdstem-
bureau van kieskring VI fs-Gravenhage), indien het betrefteen verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer, en bij het hoofdstembureau van 
kieskring I, indien het betreft een verkiezing van de leden van provinciale 
staten. Voor de toepassing van de artikelen G 12, eerste lid, H 10, tweede 
lid, en H 17, tweede lid, wordt deze inlevering geacht te hebben plaatsge-
vonden in alle kieskringen. 

Artikel G 5b 

1. De inlevering van de lijst geschiedt persoonlijk door een kiezer, 
bevoegd tot deelneming aan de verkiezing binnen de kieskring waarin de 
lijst wordt ingeleverd. Indien de inleveraar niet als kiezer is geregistreerd 
in de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, legt hij tevens 
over een verklaring van burgemeester en wethouders van de gemeente 
waar hij als kiezer is geregistreerd, dat hij bevoegd is tot deelneming aan 
de verkiezing binnen de kieskring. De kandidaten kunnen bij de inlevering 
aanwezig zijn. 

2. Aan degene die de lijst inlevert, kan door de gemachtigde, bedoeld 
in het derde lid van de artikelen G 1, G 2 of G 3, de bevoegdheid worden 
verleend boven de lijst de aanduiding van de desbetreffende groepering 
te plaatsen, zoals deze door het centraal stembureau is geregistreerd. 
Een verklaring van de gemachtigde waaruit deze bevoegdheid blijkt, 
wordt bij de lijst overgelegd. 

3. Degene die de lijst inlevert, is bevoegd daarboven een aanduiding te 
plaatsen, gevormd door samenvoeging van door het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten 
dan wel de gemeenteraad geregistreerde aanduidingen of afkortingen 
daarvan, indien hem daartoe de bevoegheid is verleend door de gemach-
tigden van de onderscheidene groeperingen. Een verklaring van de 
gemachtigden waaruit deze bevoegdheid blijkt, wordt bij de lijst overge-
legd. Een aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of 
andere tekens bevatten. 

4. Degene die de lijst heeft ingeleverd, ontvangt van de voorzitter van 
het hoofdstembureau of van het door deze aangewezen lid van dat 
bureau een bewijs daarvan. 

Artikel G 6 

1. Bij de lijst worden overgelegd ten minste tien schriftelijke verklaringen 
van kiezers dat zij de lijst ondersteunen. Op deze verklaringen worden de 
kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde vermeld als op de 
lijst. 

2. Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd 
door personen die binnen de kieskring waarvoor die lijst geldt, kiesge-
rechtigd zijn voor het orgaan waarvoor de verkiezing zal plaatshebben. 

3. De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, 
ondertekent binnen een termijn van zeven dagen voorafgaand aan de 
kandidaatstelling deze verklaring ter secretarie van de gemeente waar hij 
als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester of een 
door deze daartoe aangewezen ambtenaar. De kiezer geeft daarbij de 
burgemeester of de ambtenaar blijk van zijn identiteit. 
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4. De burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar 
gaat onverwijld na of de ondertekenaar als kiezer in zijn gemeente is 
geregistreerd. Indien hem blijkt dat dit het geval is, tekent hij dit op de 
verklaring aan. 

5. Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning 
ondertekenen. 

6. Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden 
ingetrokken. 

7. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en 
wanneer de formulieren voor de verklaringen van ondersteuning, kosteloos, 
voor de kiezers verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling wordt voor het 
formulier een model vastgesteld. 

8. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet voor een 
kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding 
daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstge-
houden verkiezing van de leden van het desbetreffende vertegenwoordi-
gend orgaan een of meer zetels zijn toegekend. Het bepaalde in de vorige 
volzin is mede van toepassing ten aanzien van samenvoeging van 
aanduidingen van twee of meer groeperingen. 

Artikel G 6a 

Op de lijst kunnen een gemachtigde en desgewenst diens plaatsvervan-
gers worden aangewezen, bevoegd tot het verbinden van de lijst met 
andere lijsten, ingediend in dezelfde kieskring, tot een lijstencombinatie. 
Voorts worden op de lijst een of meer personen vermeld die bij verhindering 
van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen, bedoeld in 
artikel H 2. 

Artikel G 8 

1. De namen van de kandidaten worden op de lijsten geplaatst in de 
volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven. 

2. Op dezelfde lijst mogen de namen van ten hoogste vijfenveertig 
kandidaten worden geplaatst. 

3. Voor de verkiezing van de leden van provinciale staten en van de 
gemeenteraden mag op dezelfde lijst, indien deze door meer dan twee-
entwintig leden voor een voorkeurnummer wordt aanbevolen, een aantal 
namen worden geplaatst dat ten hoogste tweemaal het aantal aanbeve-
lingen bedraagt, doch nimmer meer dan tachtig. 

Artikel G 9 

1. De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op een lijst, indien 
de kandidaat tijdens de zittingsperiode van het orgaan waarvoor de 
verkiezing zal plaatshebben, niet de voor het zitting nemen in dat orgaan 
vereiste leeftijd zal hebben bereikt. 

2. De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 
één van de lijsten welke bij eenzelfde hoofdstembureau zijn ingeleverd. 

3. Indien voor de verkiezing van de leden van provinciale staten of de 
gemeenteraad op een lijst de naam voorkomt van een kandidaat die geen 
ingezetene is van de provincie, onderscheidenlijk de gemeente, dient bij 
de lijst te worden overgelegd een door die kandidaat ondertekende 
verklaring, waaruit blijkt, dat hij voornemens is zich bij benoeming te 
vestigen in de provincie, onderscheidenlijk gemeente. 

Artikel G 10 

De wijze waarop kandidaten op de lijst worden vermeld, wordt geregeld 
bij algemene maatregel van bestuur. 
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Artikel G 11 

1. Bij de lijst wordt overgelegd een schriftelijke verklaring van iedere 
daarop voorkomende kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling 
op deze lijst. 

2. Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden 
ingetrokken. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en 
wanneer de formulieren voor de verklaringen van instemming, kosteloos, 
voor de kiezers verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling wordt voor het 
formulier een model vastgesteld. 

4. Indien de kandidaat zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring 
niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook telegrafisch of per telex 
geschieden. 

Artikel G 11a 

1. De kandidaat wiens woonplaats buiten Nederland is gelegen, wijst in 
de verklaring van instemming tevens een in Nederland wonende gemach-
tigde aan met vermelding van diens naam, voorletters, woonplaats en 
adres. Indien de kandidaat voorkomt op meer dan één lijst, moet in iedere 
verklaring dezelfde gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigde 
is met uitsluiting van de kandidaat bevoegd tot de handelingen, bedoeld 
in de artikelen V 2, eerste, vierde en vijfde lid, en V 3, eerste en derde lid. 

2. De kandidaat is bevoegd de overeenkomstig het eerste lid gegeven 
volmacht in te trekken. Hij geeft hiervan schriftelijk, telegrafisch of per 
telex kennis aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met 
aanwijzing van een nieuwe gemachtigde. 

Artikel G 12 

1. Kandidatenlijsten, ingeleverd in verschillende kieskringen, waarop 
dezelfde kandidaten in gelijk aantal en in dezelfde volgorde zijn geplaatst, 
vormen te zamen een stel gelijkluidende lijsten. 

2. Kandidatenlijsten, ingeleverd in verschillende kieskringen, waarboven 
dezelfde aanduiding van een politieke groepering is geplaatst of waarop 
een of meer dezelfde kandidaten zijn geplaatst, vormen te zamen een 
lijstengroep. 

Artikel G 13 

1. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, 
moet voor elke lijstengroep, elk niet van een groep deel uitmakend stel 
gelijkluidende lijsten en elke op zichzelf staande lijst een waarborgsom 
van vijfentwintigduizend gulden worden betaald aan het Rijk. 

2. De in het eerste lid bedoelde verplichting tot betaling geldt niet voor 
een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding 
daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstge-
houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een of meer zetels 
zijn toegekend. Het bepaalde in de vorige volzin is mede van toepassing 
ten aanzien van samenvoeging van aanduidingen van twee of meer 
groeperingen. 

3. Degene die de in het eerste lid bedoelde betaling heeft verricht, 
ontvangt voor elke kieskring een bewijs daarvan. Dit bewijs moet bij de 
indiening van de lijsten worden ingeleverd. 

4. Na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing door het centraal 
stembureau wordt de waarborgsom teruggegeven aan degene die de 
betaling heeft verricht, tenzij het stemcijfer van de lijstengroep, het niet 
van een groep deel uitmakende stel gelijkluidende lijsten of de op zichzelf 
staande lijst lager is dan 75 procent van de kiesdeler, bedoeld in artikel 
O 5. In dat geval vervalt de waarborgsom aan het Rijk. 
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Artikel G 14 

1. Indien het betreft de verkiezing van de leden van provinciale staten, 
moet voor elke lijstengroep, elk niet van een groep deel uitmakend stel 
gelijkluidende lijsten en elke op zichzelf staande lijst een waarborgsom 
van vijfentwintighonderd gulden worden betaald aan de gemeente waar 
het centraal stembureau is gevestigd. 

2. De in het eerste lid bedoelde verplichting tot betaling geldt niet voor 
een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding 
daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstge 
houden verkiezing van de leden van provinciale staten een of meer zetels 
zijn toegekend. Het bepaalde in de vorige volzin is mede van toepassing 
ten aanzien van samenvoeging van aanduidingen van twee of meer 
groeperingen. 

3. Degene die de in het eerste lid bedoelde betaling heeft verricht, 
ontvangt voor elke kieskring een bewijs daarvan. Dit bewijs moet bij de 
indiening van de lijst worden ingeleverd. 

4. Na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing door het centraal 
stembureau wordt de waarborgsom teruggegeven aan degene die de 
betaling heeft verricht, tenzij het stemcijfer van de lijstengroep, het niet 
van een groep deel uitmakende stel gelijkluidende lijsten of de op zichzelf 
staande lijst lager is dan 75 procent van de kiesdeler, bedoeld in artikel 
O 5. In dat geval vervalt de waarborgsom aan de gemeente waar het 
centraal stembureau is gevestigd. 

Artikel G 14a 

1. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, 
moet voor elke lijst een waarborgsom van tweehonderdvijftig gulden 
worden betaald aan de gemeente. 

2. De in het eerste lid bedoelde verplichting tot betaling geldt niet voor 
een kandidatenlijst van een politieke groepering, indien de aanduiding 
daarvan was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstge^ 
houden verkiezing van de leden van de gemeenteraad een of meer zetels 
zijn toegekend. Het bepaalde in de vorige volzin is mede van toepassing 
ten aanzien van samenvoeging van aanduidingen van twee of meer 
groeperingen. 

3. Degene die de in het eerste lid bedoelde betaling heeft verricht, 
ontvangt een bewijs daarvan. Dit bewijs moet bij de indiening van de lijst 
worden overgelegd. 

4. Na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing door het centraal 
stembureau wordt de waarborgsom teruggegeven aan degene die de 
betaling heeft verricht, tenzij het stemcijfer van de lijst lager is dan 75 
procent van de kiesdeler, bedoeld in artikel O 5. In dat geval vervalt de 
waarborgsom aan de gemeente. 

Artikel G 15 

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
betreffende het betalen van waarborgsommen ten behoeve van de 
kandidatenlijsten. Bij ministeriële regeling worden voor de bewijzen van 
betaling van de waarborgsom modellen vastgesteld. 
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HOOFDSTUK ri 

Het onderzoek, de verbinding, de nummering en de openbaarmaking van 
de kandidatenlijsten 

§ 1 Het onderzoek van de kandidatenlijsten 

Artikel H 1 

1. Op de dag van de kandidaatstelling, om zestien uur, houdt het 
hoofdstembureau een zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. 

2. Het hoofdstembureau draagt er zorg voor dat het centraal stembureau 
op de dag na de kandidaatstelling afschriften van de ingeleverde kandida-
tenlijsten ontvangt. 

3. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in 
artikel G 5a, draagt het hoofdstembureau er zorg voor dat de overige 
hoofdstembureaus op de dag na de kandidaatstelling een afschrift van de 
ingeleverde kandidatenlijst ontvangen. 

Artikel H 2 

1. Indien bij het onderzoek blijkt van een of meer van de volgende 
verzuimen, geeft het hoofdstembureau onverwijld bij aangetekende brief 
of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan degene die de lijst 
heeft ingeleverd: 

a. dat, indien bij de lijst verklaringen van ondersteuning moeten 
worden overgelegd, minder dan tien verklaringen zijn overgelegd, waarbij 
niet meetellen de verklaringen die niet aan het voorschrift, bedoeld in 
artikel G 6, eerste lid, tweede volzin, voldoen, de verklaringen waarop niet 
een aantekening als bedoeld in artikel G 6, vierde lid, voorkomt en de 
verklaringen van een kiezer die meer dan één verklaring heeft ondertekend; 

b. dat, indien zich het geval voordoet, bedoeld in artikel G 9, derde lid, 
de verklaring dat de kandidaat voornemens is zich bij benoeming te 
vestigen in de provincie, onderscheidenlijk gemeente, ontbreekt; 

c. dat een kandidaat niet is vermeld overeenkomstig het bepaalde 
krachtens artikel G 10; 

d. dat ten aanzien van een kandidaat ontbreekt de verklaring dat hij 
instemt met zijn kandidaatstelling op de lijst; 

e. dat, indien het een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
betreft, ten aanzien van een kandidaat die buiten Nederland woonplaats 
heeft in zijn verklaring van instemming de aanwijzing van een gemachtigde 
ontbreekt; 

f. dat, indien ten behoeve van de lijst een waarborgsom moet worden 
betaald, het bewijs dat deze betaling is verricht, ontbreekt; 

g. dat de lijst niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer, bevoegd tot 
deelneming aan de verkiezing binnen de kieskring, waarin de lijst is 
ingeleverd; 

h. dat, indien de lijst is ingeleverd door een kiezer die niet als zodanig 
is geregistreerd in de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, 
deze kiezer niet heeft overgelegd een verklaring van burgemeester en 
wethouders van de gemeente waar hij is geregistreerd, dat hij bevoegd is 
tot deelneming aan de verkiezing binnen de kieskring waarin de lijst is 
ingeleverd; 

i. dat de verklaring, bedoeld in het tweede of derde lid van artikel G 5b, 
ontbreekt. 

2. Uiterlijk op de derde dag na de kandidaatstelling kan degene die de 
lijst heeft ingeleverd, het verzuim of de verzuimen, in de kennisgeving 
aangeduid, herstellen ter secretarie van de gemeente waar het hoofd-
stembureau is gevestigd van negen tot zeventien uur. 
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3. In het geval, bedoeld in het eerste lid onder g, kan een kiezer die tot 
het inleveren van de lijst bevoegd zou zijn geweest, door persoonlijke 
verschijning ter secretarie zich alsnog in de plaats van de onbevoegde 
inleveraar stellen; hij wordt dan geacht de lijst persoonlijk te hebben 
ingeleverd. Het in de vorige volzin bepaalde vindt overeenkomstige 
toepassing, indien de verklaring, in het eerste lid onder h bedoeld, niet 
alsnog wordt overgelegd. 

4. Bij verhindering of ontstentenis van degene die de lijst heeft 
ingeleverd, treedt in diens plaats een ingevolge artikel G 6a, tweede 
volzin, op de lijst vermelde vervanger. 

Artikel H 3 

1. Onmiddellijk nadat de lijsten door het hoofdstembureau zijn onder-
zocht, worden deze en, indien vereist, de verklaringen van ondersteuning, 
door de voorzitter ter secretarie van de gemeente waar het hoofdstembu-
reau is gevestigd, voor een ieder ter inzage gelegd. 

2. Op de voet van artikel H 1, derde lid, toegezonden afschriften van 
ingeleverde kandidatenlijsten worden ter secretarie van de gemeente 
waar het hoofdstembureau is gevestigd ter inzage gelegd, zodra deze zijn 
ontvangen. 

Artikel H 4 

Op de derde dag na de kandidaatstelling beslist het hoofdstembureau 
in een openbare zitting die om zeventien uur aanvangt, over de geldigheid 
van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende 
kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste 
aanduiding van een politieke groepering. 

Artikel H 5 

Ongeldig is de lijst: 
a. die niet op de dag van de kandidaatstelling tussen negen en vijftien 

uur bij de voorzitter van het hoofdstembureau of het door deze aangewezen 
lid is ingeleverd; 

b. waarbij, indien ten behoeve van de lijst een waarborgsom moet 
worden betaald, niet gevoegd is het bewijs dat deze betaling is verricht; 

c. waarbij, indien bij de lijst verklaringen van ondersteuning moeten 
worden overgelegd, minder dan tien geldige verklaringen zijn overgelegd; 

d. die niet voldoet aan de voorschriften betreffende de vorm en de 
inrichting, geregeld bij algemene maatregel van bestuur; 

e. die niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer, bevoegd tot 
deelneming aan de verkiezing binnen de kieskring waarvoor de lijst wordt 
ingediend; 

f. waarbij, voor zover vereist, niet is overgelegd de verklaring van 
burgemeester en wethouders dat de inleveraar als kiezer is geregistreerd 
in hun gemeente en bevoegd is binnen de kieskring aan de verkiezing 
deel te nemen; 

g. waarop door toepassing van artikel H 6 alle kandidaten zijn geschrapt. 

Artikel H 6 

1. Het hoofdstembureau schrapt, in de volgorde in dit artikel aangewe-
zen, van de lijst de naam van de kandidaat: 

a. die niet is vermeld overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 
G 10; 

b. van wie niet is overgelegd de verklaring dat hij instemt met zijn 
kandidaatstelling op de lijst; 

c. wiens woonplaats buiten Nederland is gelegen, indien de aanwijzing 
van een gemachtigde ontbreekt; 
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d. die tijdens de zittingsperiode van het orgaan waarvoor de verkiezing 
zal plaatshebben, niet de voor het zitting nemen in dat orgaan vereiste 
leeftijd bereikt; 

e. die bij een verkiezing van de leden van provinciale staten of van de 
gemeenteraad geen ingezetene is van de provincie, onderscheidenlijk de 
gemeente, en ten aanzien van wie de verklaring dat hij voornemens is zich 
bij benoeming te vestigen in de provincie, onderscheidenlijk gemeente, 
ontbreekt; 

f. die heeft verklaard dat hij voornemens is zich bij benoeming te 
vestigen in de provincie, onderscheidenlijk gemeente, en ten aanzien van 
wie blijkt dat hij tevens een zodanige verklaring heeft afgelegd voor de 
verkiezing van de leden van de staten van een andere provincie, onder-
scheidenlijk van de raad van een andere gemeente; 

g. die voorkomt op meer dan één van de bij het hoofdstembureau 
ingeleverde lijsten; 

h. van wie een uittreksel uit het register van overlijden dan wel een 
afschrift van de akte van overlijden is overgelegd; 

i. die op de lijst voorkomt na het ten hoogste toegelaten aantal. 
2. Het hoofdstembureau schrapt de aanduiding van een politieke 

groepering, indien een daarop betrekking hebbende verklaring, bedoeld in 
het tweede of derde lid van artikel G 5b, ontbreekt. 

3. Indien de aanduiding van een politieke groepering niet in overeen-
stemming is met die waaronder zij is geregistreerd, brengt het hoofd-
stembureau deze ambtshalve daarmee in overeenstemming. 

Artikel H 7 

1. In afwijking van artikel 9 van de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen wordt een beroepschrift ingevolge die wet tegen 
een beschikking als bedoeld in artikel H 4, ingediend uiterlijk op de vierde 
dag nadat de beschikking is gegeven of geacht wordt te zijn geweigerd. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van die wet kan het 
beroep worden ingesteld door iedere kiezer. 

2. Ten aanzien van het beroepschrift blijven de artikelen 7, tweede lid, 
11 en 12 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
en de artikelen 75 tot en met 77 en 105, tweede lid, laatste volzin, tot en 
met 119 van de Wet op de Raad van State buiten toepassing. 

3. Artikel D 8, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

4. De Afdeling rechtspraak van de Raad van State doet uitspraak 
uiterlijk op de zesde dag nadat het beroepschrift is ontvangen. 

5. Indien de uitspraak van de Afdeling strekt tot gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van een beschikking als bedoeld in artikel H 4, voorziet de 
Afdeling in de zaak. 

6. De voorzitter van de Afdeling stelt degene die het beroep heeft 
ingesteld en de voorzitter van het hoofdstembureau onverwijld in kennis 
van de uitspraak van de Afdeling en, indien het vijfde lid van toepassing 
is, van de getroffen voorziening. 

Artikel H 8 

1. Indien beroep is ingesteld tegen een beschikking waarbij het 
hoofdstembureau een lijst ongeldig heeft verklaard of de naam van een 
kandidaat dan wel de aanduiding van een politieke groepering heeft 
geschrapt op grond van een of meer van de verzuimen, vermeld in artikel 
H 2, eerste lid, zonder dat het hoofdstembureau tevoren overeenkomstig 
het in dat artikel bepaalde kennis heeft gegeven van het bestaan daarvan 
aan degene die de lijst heeft ingeleverd, kan deze het verzuim of de 
verzuimen alsnog herstellen ter secretarie van de Raad van State. Artikel 
H 2, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
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2. Indien een verzuim overeenkomstig het eerste lid is hersteld, houdt 
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State bij haar uitspraak daarmee 
rekening. 

Artikel H 9 

1. Zodra de termijn, bedoeld in artikel H 7, eerste lid, is verstreken 
zonder dat beroep is ingesteld, of in geval van beroep, zodra aan het 
zesde lid van artikel H 7 toepassing is gegeven, deelt de voorzitter van 
het hoofdstembureau onverwijld aan het centraal stembureau mede, 
welke geldige lijsten zijn ingeleverd. Hij geeft daarbij aan welke wijzigingen 
daarin zijn aangebracht na de dag van de kandidaatstelling. Indien 
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in artikel G 5a, 
eerste lid, vindt eenzelfde mededeling plaats aan de overige hoofdstenrv 
bureaus. 

2. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, 
kan de mededeling aan het centraal stembureau achterwege blijven. Voor 
de toepassing van artikel H 20, eerste lid, wordt zij geacht onverwijld te 
zijn gedaan. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor deze mededeling een model 
vastgesteld. 

§ 2 De verbinding van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie 

Artikel H 10 

1. Op de dag van de kandidaatstelling, tussen negen en zeventien uur, 
kunnen de op de kandidatenlijsten daartoe vermelde gemachtigden, door 
inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe strekkende 
schriftelijke gemeenschappelijke verklaring, in eenzelfde kieskring 
ingediende lijsten tot een lijstencombinatie verbinden. 

2. Zodanige verbinding kan slechts worden aangebracht: 
a. tussen politieke groeperingen waarvan de aanduiding ten behoeve 

van de desbetreffende verkiezing is geregistreerd en die in alle kieskringen 
een lijst hebben ingediend, 

b. indien de combinatie betrekking heeft op alle in de onderscheidene 
kieskringen vanwege die groeperingen ingediende lijsten en 

c. indien de combinatie ten aanzien van alle lijsten geschiedt met 
dezelfde groepering of groeperingen, gemeenschappelijke lijsten van 
zodanige groeperingen inbegrepen. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor de in het eerste lid bedoelde 
verklaring een model vastgesteld. 

Artikel H 11 

Het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de lijstenconv 
binaties in de zitting, bedoeld in artikel H 15. 

§ 3 De aanbeveling voor een voorkeurnummer 

Artikel H 12 

1. Een of meer van de zitting hebbende leden van het orgaan waarvoor 
de verkiezing geldt, kunnen op de vierde dag voor de kandidaatstelling, 
tussen negen en zeventien uur, bij het centraal stembureau een door hen 
ondertekende verklaring inleveren, waarbij een lijstengroep, een stel 
gelijkluidende lijsten of een op zichzelf staande lijst voor een voorkeur-
nummer wordt aanbevolen, leder lid mag slechts één zodanige verklaring 
ondertekenen. Op de ondertekening van een verklaring kan, nadat deze is 
ingeleverd, niet worden teruggekomen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 264, nrs. 1-2 23 



2. Indien een lid meer dan één verklaring heeft ondertekend, is zijn 
ondertekening onder alle verklaringen ongeldig. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor deze verklaring een model 
vastgesteld. 

Artikel H 13 

Elke verklaring ter aanbeveling voor een voorkeurnummer moet worden 
mede-ondertekend, indien het betreft de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer door de griffier van de kamer, indien het betreft de 
verkiezing van de leden van provinciale staten door de commissaris van 
de Koning, en indien het betreft de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad door de burgemeester. 

Artikel H 14 

Indien het betreft de verkiezing van de leden van provinciale staten, 
doet de voorzitter van het centraal stembureau uiterlijk op de dag voor de 
kandidaatstelling aan de voorzitters van de hoofdstembureaus mededeling 
van de aantallen leden van provinciale staten die de onderscheidene 
lijsten voor een voorkeurnummer hebben aanbevolen. 

§ 4 De nummering van de kandidatenlijsten 

Artikel H 15 

Op de tweede dag na de kandidaatstelling nummert het centraal 
stembureau in een openbare zitting de kandidatenlijsten. 

Artikel H 16 

Bij de nummering gelden de lijstengroepen alsmede de niet van een 
groep deel uitmakende stellen gelijkluidende lijsten als één lijst. 

Artikel H 17 

1. Eerst worden genummerd de lijsten die voor een voorkeurnummer 
zijn aanbevolen. Aan deze lijsten worden de nummers 1 en volgende 
toegekend in de volgorde van het aantal leden dat een lijst heeft aanbevolen, 
met dien verstande, dat aan de lijst, door het grootste aantal aanbevolen, 
het nummer 1 wordt toegekend. Bij gelijkheid van het aantal beslist het 
lot. 

2. Vervolgens worden, met de nummers volgende op het laatste 
krachtens het eerste lid toegekende nummer, genummerd de overige 
lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten waarvan in alle kieskringen 
een lijst is ingeleverd, in de volgorde door het lot aangewezen. 

3. Daarna worden, met de nummers volgende op het laatste krachtens 
het tweede lid toegekende nummer, genummerd de overige lijstengroepen 
en stellen gelijkluidende lijsten in de volgorde van het aantal kieskringen 
waar een daartoe behorende lijst is ingeleverd, met dien verstande, dat 
het eerstvolgende nummer wordt toegekend aan de lijstengroep of het 
stel gelijkluidende lijsten waarvan een lijst is ingeleverd in de meeste 
kieskringen. Bij een gelijk aantal kieskringen beslist het lot. 

4. Ten slotte worden ten aanzien van iedere kieskring aan de op 
zichzelf staande lijsten bij loting toegekend de nummers die nog niet in 
enige kieskring aan een andere lijst zijn toegekend. 
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Artikel H 18 

1. Onmiddellijk nadat de nummering heeft plaatsgevonden, maakt de 
voorzitter van het centraal stembureau openbaar welk nummer aan de 
onderscheidene lijsten is toegekend. 

2. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, 
geschiedt de kennisgeving in de Nederlandse Staatscourant. 

3. Indien het betreft de verkiezing van de leden van provinciale staten 
of de gemeenteraad, geschiedt de kennisgeving op de in de provincie, 
onderscheidenlijk de gemeente, gebruikelijke wijze. 

Artikel H 19 

Een beslissing tot ongeldigverklaring van een kandidatenlijst heeft geen 
gevolg ten aanzien van de nummers, toegekend aan de overige kandida-
tenlijsten. 

§ 5 De openbaarmaking van de kandidatenlijsten 

Artikel H 20 

1. Nadat van alle hoofdstembureaus de in artikel H 9, eerste lid, eerste 
volzin, bedoelde mededeling is ontvangen, maakt de voorzitter van het 
centraal stembureau de lijsten zo spoedig mogelijk openbaar. Daarbij 
vermeldt hij tevens welke lijsten tot een lijstencombinatie zijn verbonden. 

2. De openbaarmaking geschiedt: 
indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, 

door plaatsing van de lijsten naar de kieskringen gerangschikt en met 
vermelding van hun nummers en, in voorkomend geval, de aanduidingen 
van de politieke groeperingen in de Nederlandse Staatscourant; 

indien het betreft de verkiezing van de leden van provinciale staten of 
de gemeenteraad, door de van de nummers en, in voorkomend geval, de 
aanduidingen van de politieke groeperingen voorziene lijsten ter secretarie 
van de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd, onderschei-
denlijk ter secretarie van de gemeente, voor een ieder ter inzage te 
leggen. Van de terinzagelegging geschiedt tegelijk openbare kennisgeving 
door de voorzitter van het centraal stembureau. 

§ 6 Slotbepaling 

Artikel H 21 

1. Van de in de artikelen H 1, H 4 en H 15 bedoelde zittingen wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal wordt voor een ieder ter 
inzage gelegd. 

2. De bij de in de artikelen H 4 en H 15 bedoelde zittingen aanwezige 
kiezers kunnen bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het 
proces-verbaal melding gemaakt. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld: 
a. de plaats waar de processen-verbaal ter inzage worden gelegd; 
b. de bekendmaking van het tijdstip en de plaats van de zitting, 

bedoeld in artikel H 4 onderscheidenlijk H 15. 
4. Bij ministeriële regeling worden voor de processen-verbaal modellen 

vastgesteld. 
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HOOFDSTUK I 

De stemming 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikel I 1 

1. De stemming vindt plaats op de drieënveertigste dag na de kandi-
daatstelling, tenzij deze dag de dag voor Hemelvaartsdag is, in welk geval 
de stemming plaatsvindt op de tweeënveertigste dag. 

2. De stemming vangt aan om acht uur en duurt tot negentien uur. 

Artikel I 2 

De stemming geschiedt in elke kieskring over de kandidaten wier 
namen voorkomen op de voor die kieskring geldig verklaarde kandidaten-
lijsten. 

Artikel I 3 

Behoudens in de gevallen, genoemd in de hoofdstukken J, K en L, 
neemt de kiezer aan de stemming deel in de gemeente waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd. 

Artikel I 4 

1. Burgemeester en wethouders wijzen voor elk stemdistrict een 
geschikt stemlokaal aan. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen 
hieromtrent nadere regels worden gesteld. 

2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat zoveel 
mogelijk stemlokalen zodanig zijn gelegen en ingericht, dat zij geschikt 
zijn voor kiezers met lichamelijke gebreken. De burgemeester brengt de 
adressen van deze stemlokalen ter openbare kennis onder vermelding van 
de mogelijkheid aldaar met toepassing van het bepaalde in hoofdstuk J 
de stem uit te brengen. 

3. Op verzoek van burgemeester en wethouders stellen de besturen 
van bijzondere scholen de daarvoor in aanmerking komende lokalen en 
het zich daarin bevindende materiaal voor de inrichting en het gebruik als 
stemlokaal beschikbaar, desgewenst tegen vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende onkosten. 

4. De burgemeester draagt zorg voor de inrichting van het stemlokaal 
en wijst zo nodig personen aan die het stembureau ten dienste worden 
gesteld. 

Artikel I 5 

De kiezer stemt in het stemlokaal van het voor hem aangewezen 
stemdistrict. 

Artikel I 6 

De gemeenteraad kan bepalen dat tegelijk met de stemming in het 
stemlokaal een andere, door de gemeenteraad uitgeschreven, stemming 
plaatsvindt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
voorschriften gegeven met het oog op de combinatie van de stemmingen. 
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§ 2 De oproeping voor de stemming 

Artikel I 7 

Ten minste veertien dagen voor de stemming ontvangt elke kiezer die 
bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van de burgemeester van de 
gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is 
geregistreerd, een oproepingskaart. Bij ministeriële regeling wordt voor 
de oproepingskaart een model vastgesteld. 

Artikel I 8 

Aan de tot deelneming aan de stemming bevoegde kiezer wiens 
oproepingskaart in het ongerede is geraakt of die geen kaart heeft 
ontvangen, wordt op zijn aanvraag door of vanwege de burgemeester een 
nieuwe oproepingskaart uitgereikt, mits hij voldoende van zijn identiteit 
doet blijken. Ook het stembureau is tot die uitreiking bevoegd. 

Artikel I 9 

De burgemeester brengt de kandidatenlijsten ter kennis van de kiezers 
op bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen wijze. 

Artikel I 11 

ledere werkgever is verplicht te zorgen dat iedere kiezer die bij hem in 
dienstbetrekking is, de gelegenheid krijgt zijn stem uit te brengen voor 
zover dit niet kan geschieden buiten de vastgestelde arbeidstijd en mits 
de kiezer daardoor niet meer dan twee uur verhinderd is zijn arbeid te 
verrichten. 

§ 3 Het stembureau 

Artikel I 12 

1. De voorzitter en de leden van het stembureau, alsmede de personen 
die het stembureau ten dienste staan, kunnen, indien zij kiesgerechtigd 
zijn voor het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, bij dit 
stembureau aan de stemming deelnemen. 

2. Indien zij behoren tot een ander stemdistrict, wordt van het uitbrengen 
van hun stem melding gemaakt in het proces-verbaal. 

Artikel I 13 

1. Gedurende de zitting zijn steeds de voorzitter en twee leden van het 
stembureau aanwezig. 

2. Het stembureau bepaalt wie als tweede en derde lid van het 
stembureau optreden. 

3. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het tweede lid en bij diens 
onstentenis het derde lid als voorzitter op. 

4. Bij ontstentenis van een lid treedt een door of vanwege burgemeester 
en wethouders aan te wijzen plaatsvervangend lid op. 

5. Indien geen plaatsvervangend lid beschikbaar is, verzoekt de 
voorzitter een van de in het stemlokaal aanwezige kiezers die hij daartoe 
geschikt acht, als zodanig op te treden totdat dit wel het het geval is. 

6. Van de wisselingen in de samenstelling van het stembureau wordt in 
het proces-verbaal aantekening gehouden met opgave van de tijd van de 
vervanging. 
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Artikel I 14 

Indien bij het nemen van een beslissing door het stembureau de 
stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 

Artikel I 15 

De leden van het stembureau geven tijdens de uitoefening van hun 
functie geen blijk van hun politieke gezindheid. 

§ 4 De inrichting van het stemlokaal 

Artikel I 16 

Het stemlokaal is zodanig ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd. 

Artikel I 17 

1. In het stemlokaal zijn geplaatst een tafel voor het stembureau, een 
stembus en een of meer stemhokjes. 

2. De toegang tot de stemhokjes moet zichtbaar zijn voor het publiek. 
3. In ieder stemhokje bevindt zich een handleiding voor de kiezer. Bij 

ministeriële regeling wordt voor de handleiding een model vastgesteld. 
4. De tafel voor het stembureau is zo geplaatst dat de kiezers de 

verrichtingen van het stembureau kunnen gadeslaan. 

Artikel I 18 

1. Op de tafel voor het stembureau ligt een uittreksel uit de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie, bevattende een genummerde opgave van de 
kiezers die in het stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te 
nemen. Bij ministeriële regeling wordt voor dit uittreksel een model 
vastgesteld. 

2. leder stembureau beschikt over de wettelijke voorschriften die op de 
stemming betrekking hebben. 

Artikel I 19 

1. De stembus, vervaardigd volgens bij algemene maatregel van 
bestuur te geven voorschriften, staat bij de tafel, binnen het bereik van 
het lid van het stembureau dat belast is met de in artikel I 29, derde lid, 
bedoelde taak. 

2. Tijdig voor de aanvang van de stemming sluit het stembureau de 
stembus, na zich ervan overtuigd te hebben dat zij leeg is. 

Artikel I 20 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld betreffende de inrichting van het stemlokaal. 

§ 5 De stembiljetten 

Artikel I 21 

1. Op het bij de verkiezing te bezigen stembiljet zijn aan de ene zijde 
gedrukt de lijsten van kandidaten over wie de stemming moet geschieden, 
zoals deze ter kennis van de kiezers worden gebracht, en aan de andere 
zijde de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau. Aan de 
zijde waar de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau is 
gedrukt, kunnen voorts worden gedrukt de naam van het vertegenwoordi-
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gend orgaan waarvoor de verkiezing geldt, alsmede een aanduiding van 
de kieskring. 

2. Bij ministeriële regeling wordt voor het stembiljet een model 
vastgesteld. 

Artikel I 23 

Wanneer bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of van 
provinciale staten een kieskring meer dan één gemeente omvat, geeft de 
burgemeester van elke tot die kieskring behorende gemeente aan de 
burgemeester van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, 
tijdig het aantal benodigde stembiljetten en formulieren voor de proces-
sen-verbaal van de zittingen van de stembureaus op. 

Artikel I 24 

1. De burgemeester van de gemeente waar het hoofdstembureau is 
gevestigd, draagt zorg dat de stembiljetten alsmede de formulieren voor 
de processen-verbaal tijdig in gereedheid worden gebracht. 

2. Hij zendt in één of meer verzegelde pakken aan de burgemeester 
van elke tot de kieskring behorende gemeente tijdig de aangevraagde 
stembiljetten en de formulieren voor de processen-verbaal. Op elk pak 
wordt het aantal zich daarin bevindende stembiljetten of formulieren 
vermeld. 

3. De kosten van het vervaardigen en toezenden van de stembiljetten 
en de formulieren worden naar evenredigheid over de gemeenten 
verdeeld. 

Artikel I 25 

1 De burgemeester draagt zorg dat voor de aanvang van de stemming 
bij elk stembureau in zijn gemeente de benodigde stembiljetten en 
formulieren voor de processen-verbaal aanwezig zijn. 

2. De stembiljetten worden aan het stembureau ter beschikking 
gesteld in één of meer verzegelde pakken, op elk waarvan het aantal zich 
daarin bevindende stembiljetten is vermeld. 

Artikel I 26 

Het stembureau opent tijdig voor de aanvang van de stemming de 
pakken met stembiljetten en stelt het aantal biljetten vast. 

§ 6 Het uitbrengen van de stem 

Artikel I 27 

1. Tot de stemming wordt slechts toegelaten degene die bevoegd is 
aan de verkiezing deel te nemen, voor zover hij in het bezit is van de hem 
toegezonden of ingevolge artikel I 8 uitgereikte oproepingskaart, dan wel 
een kiezerspas of een volmachtbewijs. 

2. De voorzitter van het stembureau kan, alvorens iemand tot de 
stemming toe te laten, verlangen dat hij van zijn identiteit doet blijken. 

Artikel I 28 

1. De kiezer overhandigt aan de voorzitter van het stembureau de 
oproepingskaart. 

2. De voorzitter noemt duidelijk verstaanbaar het nummer waaronder 
de kiezer volgens de oproepingskaart in het uittreksel uit de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie voorkomt. 
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3. Het tweede lid van het stembureau noemt de naam die in het 
uittreksel uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie bij het door de 
voorzitter genoemde nummer is vermeld. De voorzitter controleert de 
naam aan de hand van de oproepingskaart. 

4. Het tweede lid van het stembureau houdt, door in het uittreksel uit 
de gemeentelijke bevolkingsadministratie naast de naam van de kiezer 
zijn paraaf te plaatsen, aantekening dat deze zich heeft aangemeld. 

5. Vervolgens overhandigt de voorzitter aan de kiezer een stembiljet. 
6. De voorzitter houdt aantekening van het aantal uitgereikte stembil-

jetten. 

Artikel I 29 

1. De kiezer gaat na ontvangst van het stembiljet naar een stemhokje 
en stemt aldaar door een wit stipje, geplaatst in het stemvak vóór de 
naam van de kandidaat van zijn keuze, in te vullen. 

2. Hij vouwt vervolgens het stembiljet dicht en gaat daarmee naar het 
stembureau. 

3. Het derde lid van het stembureau ziet erop toe, dat de kiezer het 
stembiljet in de stembus steekt. 

Artikel I 30 

1. Indien een kiezer zich bij de invulling van zijn stembiljet vergist, 
geeft hij dit aan de voorzitter terug. Deze verstrekt hem op zijn verzoek 
eenmaal een nieuw biljet. 

2. De teruggegeven stembiljetten worden door de voorzitter onmiddellijk 
onbruikbaar gemaakt op bij algemene maatregel van bestuur te regelen 
wijze. 

Artikel I 31 

Wanneer aan het stembureau blijkt dat een kiezer wegens zijn lichame-
lijke gesteldheid hulp behoeft, staat het toe dat deze zich laat bijstaan. 

Artikel I 32 

Indien een kiezer weigert het stembiljet in de bus te steken, houdt de 
voorzitter daarvan aantekening met vermelding van de naam en het 
nummer, zoals deze op de oproepingskaart voorkomen. Indien een 
stembiljet wordt teruggegeven, wordt dit door de voorzitter onmiddellijk 
onbruikbaar gemaakt op bij algemene maatregel van bestuur te regelen 
wijze. 

Artikel I 33 

Zodra de voor de stemming bepaalde tijd verstreken is, wordt dit door 
de voorzitter aangekondigd en worden alleen de op dat ogenblik in het 
stemlokaal of bij de ingang daarvan aanwezige kiezers nog tot de stemming 
toegelaten. 

Artikel I 34 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld betreffende de gang van zaken bij de stemming. 
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§ 7 Het stemmen anders dan door middel van stembiljetten 

Artikel I 35 

Bij de daartoe door de raad of krachtens diens machtiging door 
burgemeester en wethouders aangewezen stembureaus kan op andere 
wijze dan door middel van stembiljetten worden gestemd. De bepalingen 
van deze wet die betrekking hebben op het gebruik van stembiljetten, 
blijven dan buiten toepassing. 

Artikel I 36 

1. Het stemmen anders dan door middel van stembiljetten vindt alleen 
plaats, indien daarbij overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur 
gestelde nadere regels een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
goedgekeurde techniek wordt gebezigd. 

2. Aan een techniek als vorenbedoeld wordt alleen dan goedkeuring 
verleend, indien deze tenminste aan de volgende eisen voldoet: 

a. het geheime karakter van de stemming moet zijn gewaarborgd, ook 
indien de kiezer geen keuze wenst te maken; 

b. de te bezigen apparatuur dient van degelijke makelij te zijn en moet 
door de kiezer op eenvoudige wijze en zonder gevaar voor storingen of 
onvolkomen werking kunnen worden bediend; 

c. de kandidatenlijsten, het aan elke lijst toegekende nummer en de 
aanduiding van de politieke groepering, moeten op duidelijke wijze 
kunnen worden vermeld; 

d. de kiezer moet zijn stem slechts éénmaal kunnen uitbrengen en 
moet de gelegenheid hebben een gemaakte vergissing te herstellen. 

3. Aan de goedkeuring kunnen voorschriften worden verbonden. 
4. Van de goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Nederlandse 

Staatscourant 

Artikel I 37 

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
betreffende het stemmen anders dan door middel van stembiljetten. Deze 
regels worden zoveel mogelijk vastgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet betreffende het stemmen door middel van stembiljetten. 

§ 8 De orde in het stemlokaal 

Artikel I 38 

1. Gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, zijn de kiezers 
bevoegd in het stemlokaal te vertoeven, voor zover de orde daardoor niet 
wordt verstoord en de voortgang van de zitting niet wordt belemmerd. 

2. De in het stemlokaal aanwezige kiezers kunnen bezwaren inbrengen, 
indien de stemming niet overeenkomstig de wet geschiedt. 

3. De bezwaren worden in het proces-verbaal van de zitting van het 
stembureau vermeld. 

Artikel I 39 

In het stemlokaal worden geen activiteiten ontplooid die erop gericht 
zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden. 

Artikel I 40 

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde tijdens de zitting. 
Hij kan daartoe de burgemeester om bijstand verzoeken. 
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Artikel I 41 

1. Indien zich naar het oordeel van het stembureau omstandigheden 
voordoen in of bij het stemlokaal die de behoorlijke voortgang van de 
zitting onmogelijk maken, wordt dit door de voorzitter verklaard. De 
zitting wordt daarop geschorst. De voorzitter doet hiervan terstond 
mededeling aan de burgemeester. De burgemeester bepaalt vervolgens 
wanneer en waar de zitting wordt hervat. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden hieromtrent nadere 
regels gesteld. 

HOOFDSTUKJ 

Het stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer 

Artikel J 1 

Aan de kiezer wordt overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk 
op zijn verzoek toegestaan binnen het gebied van het orgaan waarvoor de 
verkiezing wordt gehouden, aan de stemming deel te nemen in een 
stembureau van zijn keuze. 

Artikel J 2 

Het in artikel J 1 bepaalde geldt niet voor de kiezer aan wie op zijn 
verzoek is toegestaan bij volmacht of per brief te stemmen. 

Artikel J 3 

1. De kiezer die van de in artikel J 1 bedoelde gelegenheid wenst 
gebruik te maken, doet overeenkomstig het bepaalde in artikel J 6 
schriftelijk, of overeenkomstig het bepaalde in artikel J 9 mondeling, het 
verzoek daartoe aan de burgemeester van de gemeente waar hij op de 
dag van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd. 

2. De burgemeester brengt op de dag van de kandidaatstelling ter 
openbare kennis dat uiterlijk op de in artikel J 6, eerste lid, bedoelde dag 
schriftelijk, en binnen de in artikel J 9, eerste lid, bedoelde termijn 
mondeling, een verzoek als in het eerste lid bedoeld kan worden gedaan. 

Artikel J 4 

1. Aan de kiezer wordt als bewijs dat aan zijn verzoek is voldaan een 
verklaring verstrekt, genaamd kiezerspas. 

2. De kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt, kan uitsluitend met 
deze pas aan de verkiezing deelnemen. 

3. Aan de kiezer wiens kiezerspas in het ongerede is geraakt, wordt 
geen nieuwe verstrekt. 

Artikel J 5 

Bij de naam van de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt, wordt in 
het in artikel I 18, eerste lid, bedoelde uittreksel de aantekening «pas» 
geplaatst. 

Artikel J 6 

1. Een schriftelijk verzoek aan de burgemeester als bedoeld in artikel 
J 3, eerste lid, kan worden gedaan uiterlijk op de veertiende dag voor de 
stemming. Indien de kiezer reeds een oproepingskaart heeft ontvangen, 
voegt hij deze bij het verzoek. 
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2. Voor het verzoek wordt gebruik gemaakt van een formulier dat ter 
secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor het formulier een model vastge-
steld. 

Artikel J 7 

1. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek wordt door de 
burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar een 
beslissing genomen. 

2. Het verzoek wordt slechts afgewezen, indien de verzoeker op de dag 
van de kandidaatstelling niet als kiezer is geregistreerd, hem overeen-
komstig paragraaf 2 van hoofdstuk K is toegestaan bij volmacht te 
stemmen, of hem is toegestaan per brief te stemmen. 

3. Indien het verzoek niet in verdere behandeling kan worden genomen 
of moet worden afgewezen, wordt de reden hiervan op het verzoekschrift 
vermeld, waarna dit onverwijld aan de verzoeker wordt teruggezonden. 

4. Op een beroepschrift ingevolge de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen tegen een beschikking als bedoeld in dit artikel is 
artikel D 8 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel J 8 

De beslissing tot inwilliging van het verzoek wordt vermeld op de 
oproepingskaart van de verzoeker met gebruikmaking van het op die kaart 
daartoe voorkomend formulier. 

Artikel J 9 

1. Een mondeling verzoek als bedoeld in artikel J 3, eerste lid, kan 
geschieden na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de 
vijfde dag voor de stemming, door de kiezer in persoon ter secretarie van 
de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is 
geregistreerd. 

2. De kiezer legt bij het verzoek de hem ingevolge artikel I 7 toegezonden 
of ingevolge artikel I 8 uitgereikte oproepingskaart over. 

3. Op een verzoek als in het eerste lid bedoeld, wordt door de burge-
meester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar terstond een 
beslissing genomen. 

4. Het verzoek wordt slechts afgewezen, indien de verzoeker op de dag 
van de kandidaatstelling niet als kiezer is geregistreerd, hem overeen-
komstig paragraaf 2 van hoofdstuk K is toegestaan bij volmacht te 
stemmen of hem is toegestaan per brief te stemmen. 

5. De beslissing tot inwilliging van het verzoek wordt op de oproepings-
kaart vermeld met gebruikmaking van het op die kaart daartoe voorkomend 
formulier. 

Artikel J 10 

1. Bij de stemming overhandigt de kiezer de kiezerspas aan de voorzitter 
van het stembureau. 

2. Het tweede lid van het stembureau houdt door op de kiezerspas zijn 
paraaf te piaatsen aantekening dat de kiezer zich heeft aangemeld. 
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HOOFDSTUKK 

Het stemmen bij volmacht 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikel K 1 

De kiezer die verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de 
stemming deel te nemen, kan overeenkomstig de bepalingen van dit 
hoofdstuk bij volmacht stemmen. 

Artikel K 2 

1. Een volmacht kan worden verleend hetzij op een schriftelijke 
aanvraag overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2, hetzij door 
overdracht van de oproepingskaart overeenkomstig het bepaalde in 
paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 

2. Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen kan niet 
worden ingediend door de kiezer aan wie is toegestaan in een stembureau 
van zijn keuze of per brief te stemmen. 

Artikel K 3 

De gemachtigde kan een volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn 
eigen stem uitbrengen. 

Artikel K 4 

Een kiezer mag niet meer dan één aanwijzing als gemachtigde aannemen. 

Artikel K 5 

1. De volmachtgever is niet bevoegd een eenmaal verleende volmacht 
in te trekken of na het verlenen van volmacht in persoon aan de stemming 
deel te nemen. 

2. Een stem, uitgebracht door een volmachtgever in strijd met het 
bepaalde in het eerste lid, wordt niettemin geacht geldig te zijn uitgebracht. 

3. Een schriftelijke aanvrage om bij volmacht te stemmen kan worden 
ingetrokken, zolang daarop niet is beslist. 

Artikel K 6 

1. Aan de gemachtigde wordt ten bewijze van zijn bevoegdheid een 
verklaring verstrekt, genaamd volmachtbewijs. 

2. Aan de gemachtigde wiens volmachtbewijs in het ongerede is 
geraakt, wordt geen nieuw verstrekt. 

§ 2 De schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen 

Artikel K 7 

De burgemeester brengt op de dag van de kandidaatstelling ter 
openbare kennis, dat uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming 
voor de kiezers gelegenheid bestaat het in artikel K 8 bedoelde verzoek-
schrift in te dienen. 
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Artikel K 8 

1. De kiezer die bij volmacht wenst te stemmen, dient uiterlijk op de 
veertiende dag voor de stemming daartoe een met redenen omkleed 
verzoekschrift in bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag 
van de kandidaatstelling als kiezer is geregistreerd. Voor dit verzoekschrift 
wordt gebruik gemaakt van een formulier, dat ter secretarie van elke 
gemeente, kosteloos, verkrijgbaar is. De burgemeester kan ter voorkoming 
van misbruik beperkingen stellen aan de verkrijgbaarstelling. Een daartoe 
strekkend besluit brengt hij ter openbare kennis. 

2. In zijn verzoekschrift wijst de kiezer een gemachtigde aan. Als 
gemachtigde kan slechts optreden degene die op de dag van de kandi-
daatstelling als kiezer is geregistreerd binnen het gebied waarvoor de 
verkiezing geldt. 

3. Bij het verzoekschrift wordt ingediend een verklaring van de gemach-
tigde dat deze bereid is als zodanig op te treden, alsmede, indien de 
gemachtigde niet in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd als de 
volmachtgever, een door burgemeester en wethouders van de gemeente 
waar de gemachtigde als kiezer is geregistreerd, afgegeven verklaring, 
dat de gemachtigde op de dag van de kandidaatstelling als kiezer is 
geregistreerd in hun gemeente en dat de bereidverklaring van de gemach 
tigde in overeenstemming is met het bepaalde in artikel K 4. 

4. Bij ministeriële regeling worden voor het verzoekschrift en de 
verklaring modellen vastgesteld. 

Artikel K 9 

Het verzoek wordt afgewezen, indien: 
a. blijkt dat de kiezer niet zelf de gemachtigde heeft aangewezen; 
b. aangenomen moet worden dat de kiezer in persoon aan de stemming 

kan deelnemen, zo nodig met gebruikmaking van de mogelijkheid, 
geregeld in hoofdstuk J ; 

c. aan de kiezer die het verzoek heeft ingediend reeds is toegestaan in 
een stembureau van zijn keuze of per brief te stemmen; 

d. degene die als gemachtigde is aangewezen, de aanwijzing in strijd 
met het bepaalde in artikel K 4 heeft aangenomen; 

e. degene die als gemachtigde is aangewezen, niet als kiesgerechtigde 
is geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. 

Artikel K 10 

1. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek doch niet eerder 
dan op de dag van de kandidaatstelling wordt door de burgemeester of 
de door hem daartoe aangewezen ambtenaar een beslissing genomen. 

2. Bij inwilliging wordt een volmachtbewijs opgemaakt. Bij ministeriële 
regeling wordt voor dit bewijs een model vastgesteld. Aan de volmacht-
gever wordt van de inwilliging mededeling gedaan. 

3. Indien het verzoek niet in verdere behandeling kan worden genomen 
of moet worden afgewezen, wordt de beslissing met opgave van redenen 
op het verzoekschrift vermeld. Het verzoekschrift wordt dan aan de 
verzoeker teruggezonden, terwijl degene die zich bereid heeft verklaard 
als gemachtigde op te treden van de beslissing in kennis wordt gesteld. 

4. Op een beroepschrift ingevolge de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen tegen een beschikking als bedoeld in dit artikel is 
artikel D 8 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel K 1 1 

De burgemeester houdt aantekening van de namen van de kiezers die 
een aanwijzing als gemachtigde hebben aangenomen. 
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Artikel K 12 

1. De burgemeester doet het volmachtbewijs aan de gemachtigde 
toekomen. 

2. Bij de naam van de kiezer, ten behoeve van wie aan een gemachtigde 
een volmachtbewijs is toegezonden, wordt in het in artikel I 18, eerste lid, 
bedoelde uittreksel de aantekening «volmacht» geplaatst. 

§ 3 Het verlenen van volmacht door overdracht van de oproepingskaart 
aan een andere kiezer 

Artikel K 13 

1. De kiezer kan een andere kiezer die op de dag van de kandidaatstelling 
in hetzelfde stemdistrict als hij staat ingeschreven, machtigen in het 
stembureau van dat stemdistrict voor hem te stemmen. 

2. Hij tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de oproepingskaart 
en laat de kaart door de gemachtigde mede-ondertekenen. 

3. Hij draagt de aldus in een volmachtbewijs omgezette oproepingskaart 
aan de gemachtigde over. 

Artikel K 14 

Indien bij aanmelding van de gemachtigde blijkt dat de volmachtgever 
reeds zijn stem heeft uitgebracht, wordt de gemachtigde als zodanig niet 
tot de stemming toegelaten en wordt het volmachtbewijs door de 
voorzitter van het stembureau ingehouden. 

Artikel K 15 

Indien na het uitbrengen van een stem door een gemachtigde de 
volmachtgever of een andere gemachtigde zich alsnog tot het uitbrengen 
van een stem aanmeldt, wordt deze niet tot de stemming toegelaten en 
wordt de daarbij overgelegde oproepingskaart of het daarbij overgelegde 
volmachtbewijs door de voorzitter van het stembureau ingehouden. 

§ 4 Het stemmen door de gemachtigde 

Artikel K 16 

1. De gemachtigde overhandigt aan de voorzitter van het stembureau 
het volmachtbewijs. 

2. Het tweede lid van het stembureau houdt, door op het volmachtbewijs 
zijn paraaf te plaatsen, aantekening dat de gemachtigde zich heeft 
aangemeld. 

3. Indien een in een volmachtbewijs omgezette oproepingskaart als 
bedoeld in artikel K 13 wordt overgelegd, plaatst het tweede lid tevens in 
het in artikel I 18, eerste lid, bedoelde uittreksel de aantekening «volmacht» 
bij de naam van de volmachtgever. 

HOOFDSTUKL 

Het stemmen per brief 

Artikel L 1 

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer wordt aan de 
kiezer die op de dag van de kandidaatstelling zijn werkelijke woonplaats 
buiten Nederland heeft, dan wel op de dag der stemming wegens zijn 
beroep of werkzaamheden of wegens het beroep of de werkzaamheden 
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van zijn echtgenoot, levensgezel of ouder, buiten Nederland zal verblijven, 
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk op zijn verzoek toegestaan 
per brief te stemmen. 

Artikel L 2 

1. De aan de kiezer ten bewijze van de voldoening aan zijn verzoek te 
verstrekken verklaring draagt de naam van briefstembewijs. 

2. Een aan de kiezer verzonden briefstembewijs kan niet door een 
nieuw worden vervangen. 

3. Aan de kiezer aan wie een briefstembewijs is verstrekt, wordt geen 
oproepingskaart toegezonden. Hij mag slechts op de in artikel L 7 
aangewezen wijze aan de stemming deelnemen. 

Artikel L 3 

1. De kiezer die zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, 
dient, indien hij per brief wenst te stemmen, gelijktijdig met het registra-
tieverzoek als bedoeld in artikel D 3, eerste of tweede lid, daartoe een 
schriftelijk verzoek in bij de burgemeester van de in die leden bedoelde 
gemeente. De overige kiezers dienen een zodanig verzoekschrift uiterlijk 
op de achtentwintigste dag voor de stemming in bij de burgemeester van 
de gemeente waar zij als kiezer zijn geregistreerd. In het verzoekschrift 
geeft de kiezer een adres op buiten Nederland waar hij de stukken, 
bedoeld in artikel L 6, eerste lid, wenst te ontvangen. 

2. Voor het verzoekschrift wordt gebruik gemaakt van een formulier 
dat ter secretarie van elke gemeente, kosteloos, verkrijgbaar is. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor het formulier een model vastge-
steld. 

Artikel L 4 

1. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek wordt door de 
burgemeester of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar een 
beslissing genomen. 

2. Het verzoek wordt slechts afgewezen, indien gebleken is dat de 
verzoeker niet tot de in artikel L 1 bedoelde kiezers behoort. 

3. Indien het verzoek niet in verdere behandeling kan worden genomen 
of moet worden afgewezen, wordt de reden daarvan vermeld op het 
verzoekschrift, dat daarna onverwijld wordt teruggezonden. 

4. Bij inwilliging van het verzoek tekent de burgemeester of de door 
hem daartoe aangewezen ambtenaar dit op het verzoekschrift aan en 
zendt hij het verzoekschrift, vergezeld van een briefstembewijs, naar de 
voorzitter van het hoofdstembureau. 

5. Op een beroepschrift ingevolge de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen tegen een beschikking als bedoeld in dit artikel is 
artikel D 8 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel L 5 

Bij de naam van de kiezer aan wie is toegestaan per brief te stemmen, 
wordt in het in artikel I 18, eerste lid, bedoelde uittreksel de aantekening 
«brief» geplaatst. 

Artikel L 6 

1. Door de voorzitter van het hoofdstembureau worden vervolgens op 
bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze zo spoedig mogelijk 
aan de kiezer gezonden: 
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a. een stembiljet; 
b. een aan de voorzitter geadresseerde retourenveloppe; 
c. het briefstembewijs, bevattende een door de kiezer te ondertekenen 

verklaring dat hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld; 
d. een handleiding voor de kiezer. 
2. Bij ministeriële regeling worden voor de stukken, bedoeld in het 

eerste lid, onder b, c en d, modellen vastgesteld. 
3. De kosten van het vervaardigen en toezenden van de stukken, 

bedoeld in het eerste lid, worden naar evenredigheid over de gemeenten 
verdeeld. 

Artikel L 7 

1. De kiezer stemt door op het hem toegezonden stembiljet een wit 
stipje, geplaatst in het stemvak vóór de naam van de kandidaat van zijn 
keuze, in te vullen. 

2. Daarna vouwt hij het stembiljet dicht op zodanige wijze dat de 
namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn. 

3. Hij ondertekent een op het briefstembewijs gestelde verklaring, dat 
hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld. 

4. Vervolgens doet hij het stembiljet en het briefstembewijs in de 
bijbehorende retourenveloppe en zendt hij deze gesloten naar de voorzitter 
van het hoofdstembureau. 

5. De kiezer draagt er zorg voor dat de retourenveloppe voldoende is 
gefrankeerd. 

Artikel L 8 

1. De stukken, bedoeld in artikel L 7, vierde lid, dienen uiterlijk op de 
dag der stemming om vijftien uur in het bezit te zijn van de voorzitter van 
het hoofdstembureau. 

2. De voorzitter van het hoofdstembureau draagt er zorg voor dat de 
tijdig binnengekomen retourenveloppen die voldoende zijn gefrankeerd, 
op de dag der stemming voor negentien uur ongeopend overhandigd 
worden aan de voorzitters van de stembureaus, bedoeld in artikel L 9. 

3. Op de retourenveloppen die te laat zijn binnengekomen, worden 
door de voorzitter van het hoofdstembureau de dag en, indien dit de dag 
van de stemming is, tevens het uur van binnenkomst aangetekend. Deze 
retourenveloppen en de retourenveloppen die niet voldoende zijn gefran-
keerd, worden door de voorzitter van het hoofdstembureau ongeopend in 
een of meer te verzegelen pakken gedaan. Ook de binnengekomen 
stembiljetten en briefstembewijzen die niet in de daarvoor bestemde 
retourenveloppen zijn teruggezonden, worden door de voorzitter van het 
hoofdstembureau in een of meer te verzegelen pakken gedaan. Op deze 
pakken worden vermeld de aanduiding van de kieskring en het aantal 
retourenveloppen, onderscheidenlijk stembiljetten en briefstembewijzen, 
dat het pak bevat. 

4. De voorzitter van het hoofdstembureau zorgt dat de verzegelde 
pakken, bedoeld in het derde lid, worden vernietigd, nadat het centraal 
stembureau de uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld en over de 
toelating van de gekozenen onherroepelijk is beslist. Van de vernietiging 
wordt proces-verbaal opgemaakt. 

Artikel L 9 

1. In de gemeenten waar de hoofdstembureaus zijn gevestigd, wijzen 
burgemeester en wethouders één of, zo nodig, meer stembureaus aan 
welke uitsluitend bestemd zijn voor per brief uit te brengen stemmen. Ten 
aanzien van deze stembureaus zijn artikel I 12 en artikel I 17, voor zover 
dat artikel betrekking heeft op stemhokjes, niet van toepassing. 
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2. Voor de zitting van deze stembureaus kunnen burgemeester en 
wethouders een later aanvangstijdstip bepalen dan het in artikel I 1, 
tweede lid, genoemde. 

3. In plaats van het in artikel I 18, eerste lid, bedoelde uittreksel liggen 
op de tafel van deze stembureaus de verzoekschriften, bedoeld in artikel 
L 4, eerste lid. 

Artikel L 10 

1. De voorzitter van het stembureau opent de retourenveloppe en 
neemt het briefstembewijs en het stembiljet eruit. Hij controleert of de 
verklaring dat de kiezer het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld, is 
ondertekend en of de daaronder geplaatste handtekening overeenstemt 
met de handtekening onder het verzoekschrift, bedoeld in artikel L 4, 
vierde lid. Vervolgens overhandigt hij het briefstembewijs aan het tweede 
lid van het stembureau. 

2. Het tweede lid van het stembureau houdt, door op het verzoekschrift 
zijn paraaf te stellen, aantekening dat de kiezer van zijn kiesrecht gebruik 
heeft gemaakt. 

3. De voorzitter overhandigt vervolgens het stembiljet, zonder het in te 
zien, dichtgevouwen aan het derde lid van het stembureau. 

4. Het derde lid van het stembureau overtuigt zich dat het stembiljet 
de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau draagt en 
steekt het, zonder het in te zien, dichtgevouwen in de stembus. 

Artikel L11 

1. Indien de retourenveloppe niet zowel een geldig briefstembewijs als 
een stembiljet bevat, dan wel de op het briefstembewijs gestelde 
verklaring van de kiezer dat hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld, 
niet door deze is ondertekend, voegt de voorzitter de aangetroffen 
bescheiden, zonder het stembiljet in te zien, wederom in de retourenve-
loppe en legt hij deze, na haar te hebben verzegeld, terzijde. 

2. Indien in een retourenveloppe twee of meer stembiljetten zijn 
gevoegd, doet de voorzitter alle stembiljetten en briefstembewijzen, 
zonder de stembiljetten in te zien, wederom in de retourenveloppe en legt 
hij deze, na haar te hebben verzegeld, terzijde. 

Artikel L 12 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld met betrekking tot het stemmen per brief. 

HOOFDSTUK M 

De stemopneming door het stembureau 

Artikel M 1 

1. Onmiddellijk nadat de stemming is geëindigd, stelt het stembureau 
vast: 

a. het aantal kiezers dat zich heeft aangemeld; 
b. het aantal uitgereikte stembiljetten; 
c. het aantal kiezers dat geweigerd heeft het stembiljet in de stembus 

te steken; 
d. het aantal teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 
e. het aantal niet gebruikte stembiljetten. 
2. Indien het betreft een stembureau als bedoeld in artikel L 9, eerste 

lid, stelt het stembureau onverwijld vast: 
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a. het aantal door het stembureau ontvangen retourenveloppen; 
b. het aantal in de stembus gestoken stembiljetten; 
c. het aantal ingevolge artikel L 11 terzijde gelegde retourenveloppen. 
3. De aantallen, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden door de 

voorzitter aan de aanwezige kiezers bekend gemaakt. 

Artikel M 2 

1. Door het stembureau wordt vervolgens op het uittreksel, bedoeld in 
artikel I 18, eerste lid, of op een daarbij gevoegde verklaring het aantal 
daarop geplaatste parafen vermeld en gewaarmerkt. Deze stukken 
worden in een pak gedaan, dat vervolgens wordt verzegeld. 

2. Daarna worden de ingeleverde kiezerspassen en volmachtbewijzen, 
te zamen met een gewaarmerkte verklaring van het stembureau betreffende 
het aantal geplaatste parafen, in een pak gedaan, dat eveneens wordt 
verzegeld. 

3. Tenslotte worden op overeenkomstige wijze ingepakt: 
a. de niet gebruikte stembiljetten; 
b. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 
c. de ingeleverde oproepingskaarten. 
4. Indien het betreft een stembureau als bedoeld in artikel L 9, eerste 

lid, worden, nadat aan artikel M 1, tweede lid, toepassing is gegeven, de 
verzoekschriften, bedoeld in artikel L 4, vierde lid, te zamen met een 
gewaarmerkte verklaring van het stembureau betreffende het aantal 
gestelde parafen, in een pak gedaan, dat wordt verzegeld. Vervolgens 
worden op overeenkomstige wijze ingepakt de retourenveloppen, bedoeld 
in artikel L 11, alsmede de ingeleverde briefstembewijzen. 

Artikel M 3 

Onmiddellijk na de in artikel M 2 voorgeschreven verzegeling wordt de 
stembus geopend. 

Artikel M 4 

De stembiljetten worden geteld en hun aantal wordt vergeleken met 
het aantal kiezers dat aan de stemming heeft deelgenomen. 

Artikel M 5 

De leden van het stembureau openen de stembiljetten en voegen deze 
lijstgewijze bijeen. Zij kunnen zich bij deze werkzaamheden doen bijstaan 
door plaatsvervangende leden en door ambtenaren van de gemeente, 
daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen. 

Artikel M 6 

Het stembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast: 
a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen; 
b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. 

Artikel M 7 

1. Ongeldig zijn andere stembiljetten dan die welke volgens het 
bepaalde bij of krachtens deze wet mogen worden gebruikt. 

2. Voorts zijn ongeldig de stembiljetten waarop de kiezer niet, door het 
geheel of gedeeltelijk invullen van het witte stipje in een stemvak, op 
ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn 
stem uitbrengt. 
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Artikel M 8 

1. Het stembureau beslist met inachtneming van artikel M 7 over de 
geldigheid van het stembiljet. 

2. De voorzitter maakt de reden van ongeldigverklaring en van twijfel 
over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent onmiddellijk 
bekend. 

3. Indien een van de aanwezige kiezers dit verlangt, moet het biljet 
worden getoond. De kiezers kunnen bezwaren tegen de genomen 
beslissing inbrengen. 

Artikel M 9 

1. Terstond nadat de stemmen zijn opgenomen, maakt de voorzitter 
ten aanzien van iedere lijst bekend, zowel het aantal op iedere kandidaat 
uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen. 
Door de aanwezige kiezers kunnen bezwaren worden ingebracht. 

2. Vervolgens worden de ongeldig verklaarde stembiljetten in een pak 
gedaan, dat wordt verzegeld. Op dit pak worden vermeld: 

a. de naam van de gemeente en het nummer van het stemdistrict; 
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat. 
3. Daarop worden de geldige stembiljetten, lijstgewijs gerangschikt, in 

een of meer pakken gedaan, die worden verzegeld. 
4. Op ieder pak, in het derde lid bedoeld, worden vermeld: 
a. de naam van de gemeente en het nummer van het stemdistrict, 
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat, alsmede, indien de 

biljetten in meer dan één pak worden gedaan, de nummers van de lijsten 
waarop de ingesloten biljetten betrekking hebben. 

Artikel M 10 

1. Nadat alle werkzaamheden, in artikel M 9 vermeld, zijn beëindigd, 
wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt van de stemming en van de 
stemopneming. Alle ingebrachte bezwaren worden in het proces-verbaal 
vermeld. 

2. Het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het 
stembureau getekend. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor het proces-verbaal een model 
vastgesteld. 

Artikel M 11 

1. Het proces-verbaal wordt met de verzegelde pakken, bedoeld in 
artikel M 2, alsmede met die, bedoeld in artikel M 9, door de voorzitter of 
een door hem aan te wijzen ander lid van het stembureau naar de 
burgemeester of een door deze aan te wijzen ambtenaar overgebracht. 

2. Nadat de burgemeester van alle in zijn gemeente gevestigde 
stembureaus het proces-verbaal heeft ontvangen, stelt hij ten aanzien van 
iedere kandidaat en iedere lijst vast het aantal stemmen dat in zijn 
gemeente op die kandidaat, onderscheidenlijk die lijst, is uitgebracht. 

Artikel M 12 

1. De burgemeester draagt er zorg voor dat de processen-verbaal, met 
daarbij gevoegd een opgave van de door hem vastgestelde aantallen 
stemmen, onverwijld naar de voorzitter van het hoofdstembureau worden 
overgebracht. 

2. De burgemeester draagt er zorg voor dat de verzegelde pakken op 
uitnodiging van de voorzitter van het hoofdstembureau onmiddellijk naar 
deze worden overgebracht en dat de niet naar de voorzitter overgebrachte 
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verzegelde pakken worden vernietigd, nadat het centraal stembureau de 
uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld en over de toelating van de 
gekozenen onherroepelijk is beslist. Van de vernietiging wordt proces-
verbaal opgemaakt. 

Artikel M 13 

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld betreffende 
de stemopneming in stembureaus waarin op andere wijze dan door 
middel van stembiljetten wordt gestemd. Deze regels worden zoveel 
mogelijk vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk. 

HOOFDSTUKN 

De taak van het hoofdstembureau betreffende de vaststelling van de 
verkiezingsuitslag 

Artikel N 1 

1. Het hoofdstembureau houdt op de tweede dag na de stemming om 
tien uur een openbare zitting. 

2. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde tijdens de 
zitting. 

Artikel INI 2 

1. Het hoofdstembureau kan op de in artikel N 1 genoemde zitting 
hetzij ambtshalve, hetzij naar aanleiding van een met opgave van redenen 
gedaan verzoek van een of meer kiezers, een nieuwe opneming van 
stembiljetten zowel uit alle als uit een of meer stemdistricten bevelen, 
indien een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus 
fouten zijn gemaakt bij de stemopneming. De burgemeester die de 
desbetreffende stembiljetten onder zich heeft, doet deze op verzoek van 
het hoofdstembureau onverwijld naar het hoofdstembureau overbrengen. 

2. Na ontvangst van de stembiljetten gaat het hoofdstembureau 
onmiddellijk tot de opneming over. Het is bevoegd daartoe de verzegelde 
pakken te openen en de inhoud te vergelijken met de processen-verbaal 
van de stembureaus. 

3. Bij deze opneming zijn de artikelen M 5, M 8 en M 9 van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel l¥ 3 

1. Het hoofdstembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast het 
aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze 
aantallen. Deze som wordt stemcijfer genoemd. 

2. De voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend. 
3. Door de aanwezige kiezers kunnen bezwaren worden ingebracht. 

Artikel N 4 

1. Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, wordt daarvan onmiddellijk 
proces-verbaal opgemaakt. Alle ingebrachte bezwaren worden in het 
proces-verbaal vermeld. 

2. Het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het 
hoofdstembureau getekend. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor het proces-verbaal een model 
vastgesteld. 
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Artikel IM 5 

1. De voorzitter doet, tenzij het betreft de verkiezing van de gemeente-
raad, een afschrift van het proces-verbaal, bedoeld in artikel N 4, terstond 
overbrengen naar het centraal stembureau. Hij doet tegelijkertijd het 
proces-verbaal ter secretarie van de gemeente waar het hoofdstembureau 
is gevestigd, voor een ieder ter inzage leggen. De terinzagelegging wordt 
beëindigd, zodra over de toelating van de benoemden onherroepelijk is 
beslist. 

2. De voorzitter doet de processen-verbaal van de stembureaus en de 
opgave, bedoeld in artikel M 12, eerste lid, alsmede een afschrift van het 
proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau toekomen aan het 
orgaan waarvoor de verkiezing plaats heeft. 

Artikel IM 6 

1. De burgemeester van de gemeente waar het hoofdstembureau is 
gevestigd, draagt zorg voor de bewaring van de verzegelde pakken. Hij 
vernietigt deze pakken, nadat het centraal stembureau de uitslag heeft 
vastgesteld en over de toelating van de benoemden onherroepelijk is 
beslist. 

2. De voorzitter van het orgaan waarvoor de verkiezing heeft plaats 
gehad, kan de processen-verbaal van de stembureaus en de opgave, 
bedoeld in artikel M 12, eerste lid, vernietigen, nadat het centraal 
stembureau de uitslag van de verkiezing heeft vastgesteld en over de 
toelating van de gekozenen onherroepelijk is beslist. 

3. Van een vernietiging als bedoeld in dit artikel wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 

Artikel IM 7 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld betreffende de taak van het hoofdstembureau inzake de vaststelling 
van de verkiezingsuitslag. 

HOOFDSTUK O 

De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau 

§ 1 Algemene bepaling 

Artikel O 1 

Onmiddellijk nadat de afschriften van de processen-verbaal van alle 
hoofdstembureaus zijn ontvangen, gaat het centraal stembureau over tot 
het verrichten van de werkzaamheden ter vaststelling van de uitslag van 
de verkiezing. 

§ 2 De zetelverdeling 

Artikel O 2 

1. Een stel gelijkluidende lijsten als bedoeld in artikel G 12, eerste lid, 
geldt voor de vaststelling van de uitslag van de verkiezing als één lijst. 

2. Het centraal stembureau telt van deze gelijkluidende lijsten te 
zamen de stemcijfers en de aantallen op iedere kandidaat uitgebrachte 
stemmen. 
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Artikel O 3 

Een lijstengroep als bedoeld in artikel G 12, tweede lid, geldt voor het 
bepalen van het aantal daaraan toe te wijzen zetels als één lijst met een 
stemcijfer gelijk aan de som van de stemcijfers van de lijsten waaruit de 
groep bestaat. 

Artikel O 4 

1. Een lijstencombinatie als bedoeld in artikel H 10 geldt voor het 
bepalen van het aantal daaraan toe te wijzen zetels als één lijst, met een 
stemcijfer gelijk aan de som van de stemcijfers van de lijsten waaruit die 
combinatie bestaat. 

2. Een lijstencombinatie wordt slechts in aanmerking genomen, indien 
aan ten minste twee van de verbonden lijsten een zetel zou zijn toegewezen, 
indien zij geen deel zouden hebben uitgemaakt van die combinatie. 
Verbonden lijsten die zelfstandig geen zetel zouden hebben verworven, 
worden geacht geen deel uit te maken van de lijstencombinatie. 

Artikel O 5 

1. Het centraal stembureau deelt de som van de stemcijfers van alle 
lijsten door het aantal te verdelen zetels. 

2. Het aldus verkregen quotiënt wordt kiesdeler genoemd. 

Artikel O 6 

Zoveel maal als de kiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst 
wordt aan die lijst een zetel toegewezen. 

Artikel O 7 

1. De overblijvende zetels, die restzetels worden genoemd, worden, 
indien het aantal te verdelen zetels negentien of meer bedraagt, achter-
eenvolgens toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de zetel het 
grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel hebben. 
Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. 

2. Indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, 
komen bij deze toewijzing niet in aanmerking lijsten waarvan het stemcijfer 
lager is dan de kiesdeler. 

Artikel O 8 

1. De restzetels worden, indien het aantal te verdelen zetels minder 
dan negentien bedraagt, achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten 
waarvan de stemcijfers bij deling door de kiesdeler de grootste overschot-
ten hebben. Hierbij worden lijsten die geen overschot hebben, geacht 
lijsten te zijn met het kleinste overschot. Indien overschotten gelijk zijn, 
beslist zo nodig het lot. 

2. Bij deze toewijzing komen niet in aanmerking lijsten met een 
stemcijfer dat lager is dan 75% van de kiesdeler. 

3. Wanneer alle lijsten die daarvoor in aanmerking komen een restzetel 
hebben ontvangen en er nog zetels te verdelen blijven, worden deze 
zetels toegewezen volgens het stelsel van de grootste gemiddelden als 
bedoeld in artikel O 7, eerste lid, met dien verstande, dat bij deze 
toewijzing aan geen van de lijsten meer dan één zetel wordt toegewezen. 
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Artikel O 9 

Indien aan een lijst die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen heeft verkregen, een aantal zetels is toegewezen, 
kleiner dan de volstrekte meerderheid van het aantal toe te wijzen zetels, 
wordt aan die lijst alsnog één zetel toegewezen en vervalt daartegenover 
één zetel, toegewezen aan de lijst die voor het kleinste gemiddelde of het 
kleinste overschot een zetel heeft verworven. Indien twee of meer lijsten 
voor hetzelfde kleinste gemiddelde of hetzelfde kleinste overschot een 
zetel hebben verworven, beslist het lot. 

Artikel 0 10 

Indien bij de toepassing van de vorige bepalingen aan een lijst meer 
zetels zouden moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn, gaan 
de overblijvende zetel of zetels door voortgezette toepassing van die 
bepalingen over op één of meer van de overige lijsten, waarop kandidaten 
voorkomen aan wie geen zetel is toegewezen. 

Artikel O 11 

1. De verdeling van de aan een lijstencombinatie toegewezen zetels 
over de lijsten welke zijn gecombineerd, geschiedt als volgt. 

2. Het centraal stembureau deelt het stemcijfer van de lijstencombinatie 
door het aantal aan de lijstencombinatie toegewezen zetels. 

3. Het aldus verkregen quotiënt wordt combinatiekiesdeler genoemd. 
4. Zoveel maal als de combinatiekiesdeler is begrepen in het stemcijfer 

van elk van de lijsten waaruit de combinatie bestaat, wordt aan die lijst 
een van de aan de combinatie toegewezen zetels toegewezen. 

5. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten 
van de combinatie waarvan de stemcijfers bij deling door de combinatie-
kiesdeler de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die 
geen overschot hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. 
Indien overschotten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. 

Artikel O 12 

1. De verdeling van de aan een lijstengroep toegewezen zetels over de 
lijsten waaruit de groep bestaat, geschiedt als volgt. 

2. Het centraal stembureau deelt het stemcijfer van de lijstengroep 
door het aantal aan de groep toegewezen zetels. 

3. Het aldus verkregen quotiënt wordt groepskiesdeler genoemd. 
4. Zoveel maal als de groepskiesdeler is begrepen in het stemcijfer van 

elk van de lijsten waaruit de groep bestaat, wordt aan die lijst een van de 
aan de groep toegewezen zetels toegewezen. 

5. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten 
van de groep waarvan de stemcijfers bij deling door de groepskiesdeler 
de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die geen overschot 
hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. Indien overschot-
ten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. 

Artikel 0 13 

1. Indien bij de toepassing van artikel O 11 of artikel O 12 aan een lijst 
meer zetels zouden moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn, 
gaan de overblijvende zetel of zetels door voortgezette toepassing van 
dat artikel over op een van de andere lijsten van de combinatie, onder-
scheidenlijk van de groep, waarop kandidaten voorkomen aan wie geen 
zetel is toegewezen. 
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2. Zijn er na toepassing van het eerste lid nog zetels toe te wijzen, dan 
worden deze toegewezen volgens het stelsel van de grootste gemiddelden 
als bedoeld in artikel O 7. 

Artikel O 14 

De in de voorgaande artikelen bedoelde lotingen vinden plaats in de in 
artikel O 20 bedoelde zitting van het centraal stembureau. 

§ 3 De toewijzing van de zetels aan de kandidaten 

Artikel O 15 

In de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen zijn 
gekozen die kandidaten die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorko 
men, een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan de helft van de 
kiesdeler, voor zover aan de lijstengroep, het niet van een lijstengroep 
deel uitmakend stel gelijkluidende lijsten of de op zichzelf staande lijst 
voldoende zetels zijn toegewezen. Indien aantallen gelijk zijn, beslist zo 
nodig het lot. 

Artikel O 16 

1. Betreft het een lijstengroep dan wordt, indien een aldus gekozen 
kandidaat op meer dan één lijst of stel gelijkluidende lijsten van de 
lijstengroep is vermeld, die kandidaat een zetel toegewezen, die is 
toegewezen aan de lijst of het stel gelijkluidende lijsten waarop hij het 
grootste aantal stemmen heeft verkregen, voor zover aan die lijst of dat 
stel voldoende zetels zijn toegewezen. 

2. Indien aan geen van de lijsten of stellen gelijkluidende lijsten waarop 
de gekozen kandidaat is vermeld, voldoende zetels zijn toegewezen, 
wordt aan hem niettemin een zetel toegewezen op de lijst of het stel 
gelijkluidende lijsten waarop hij het grootste aantal stemmen heeft 
verkregen, en vervalt daartegenover de zetel die met toepassing van 
artikel 0 12 of 0 13 het laatst was toegewezen aan een van de lijsten of 
stellen gelijkluidende lijsten van de groep. 

Artikel O 17 

De aan de lijsten toegewezen zetels die na toepassing van de artikelen 
O 15 en 0 16 nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, worden aan de 
nog niet gekozen kandidaten van de betreffende lijsten toegewezen in de 
volgorde van de lijst. 

Artikel 0 18 

1. Indien een kandidaat met toepassing van artikel O 17 op meer dan 
één lijst gekozen is verklaard, geldt hij als gekozen op de lijst waarop het 
grootste aantal stemmen op hem is uitgebracht. Voor zover aantallen 
gelijk zijn, geldt hij als gekozen op de lijst, ingeleverd in de kieskring met 
het laagste nummer. 

2. Op de andere lijst of lijsten verklaart het centraal stembureau be-
noemd de kandidaten die volgens hoofdstuk W plaatsvervangers van de 
meer dan éénmaal gekozen kandidaten zijn. 

Artikel O 19 

1. Het centraal stembureau rangschikt ten aanzien van iedere lijst de 
daarop voorkomende kandidaten zodanig, dat bovenaan komen te staan 
de kandidaten aan wie een zetel van de lijst is toegewezen, in de volgorde 
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waarin die zetels zijn toegewezen. Behoudens ten aanzien van de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraden met zeven of elf leden, blijft deze 
rangschikking achterwege, voor zover het lijsten betreft waarop geen 
kandidaten gekozen zijn verklaard. 

2. Vervolgens worden, in de volgorde van de aantallen op hen uitge-
brachte stemmen, gerangschikt de op de lijst voorkomende kandidaten 
die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen 
hebben verkregen, groter dan de helft van de kiesdeler, doch die niet met 
toepassing van artikel 0 15 zijn gekozen verklaard. Indien aantallen gelijk 
zijn, beslist de volgorde van de lijst. 

3. Tenslotte worden, in de volgorde van de lijst, gerangschikt de 
overige op de lijst voorkomende kandidaten. 

4. Bij de rangschikking blijft artikel O 18 buiten toepassing. 

§ 4 De bekendmaking van de verkiezingsuitslag 

Artikel O 20 

1. De voorzitter van het centraal stembureau maakt de uitslag van de 
verkiezing zo spoedig mogelijk bekend. De bekendmaking geschiedt in 
een openbare zitting van het centraal stembureau. 

2. Dag en uur van de zitting worden door de voorzitter tijdig bekend 
gemaakt. 

3. De aanwezige kiezers kunnen bezwaren inbrengen. 
4. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde tijdens de 

zitting. 

Artikel O 21 

1. Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, wordt daarvan aanstonds 
proces-verbaal opgemaakt. In dit proces-verbaal worden de uitslag van 
de verkiezing, alsmede alle ingebrachte bezwaren vermeld. 

2. Het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het centraal 
stembureau getekend. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor het proces-verbaal een model 
vastgesteld. 

Artikel O 22 

1. De uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
wordt zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt door plaatsing van een 
afschrift van het proces-verbaal in de Nederlandse Staatscourant. 

2. De uitslag van de verkiezing van de leden van provinciale staten en 
van de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt door 
het proces-verbaal voor een ieder ter inzage te leggen ter provinciale 
griffie, onderscheidenlijk ter gemeentesecretarie. Van de terinzagelegging 
wordt tegelijk openbare kennisgeving gedaan door de commissaris van 
de Koning, onderscheidenlijk de burgemeester. De terinzagelegging 
wordt beëindigd, zodra over de toelating van de gekozen leden onherroe 
pelijk is beslist. 

Artikel O 23 

De voorzitter van het centraal stembureau doet een afschrift van het 
proces-verbaal toekomen aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaats 
heeft gevonden. 
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AFDELING III 

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal 

HOOFDSTUKQ 

Algemene bepalingen 

Artikel Q 1 

1. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van 
provinciale staten. 

2. De leden van provinciale staten komen per provincie in vergadering 
bijeen tot het uitbrengen van hun stem. 

Artikel Q 2 

1. De leden van de Eerste Kamer worden gekozen voor vier jaren. 
2. Zij treden tegelijk af met ingang van de dinsdag in de periode van 21 

tot en met 27 juni in het jaar waarin de leden van provinciale staten 
worden gekozen. 

3. Indien de gewone zittingsperiode van de leden van de Tweede 
Kamer eindigt in hetzelfde jaar als de gewone zittingsperiode van de 
leden van de Eerste Kamer en op 1 november van het daaraan voorafgaande 
jaar nog geen besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer is genomen, 
treden de leden van de Eerste Kamer tegelijk af met ingang van de 
dinsdag in de periode van 23 tot en met 29 augustus. 

4. Indien de eerste samenkomst van de na een ontbinding gekozen 
Eerste Kamer valt voor het tijdstip waarop de zittingsduur van de ontbonden 
kamer zou zijn geëindigd, treden de leden van de nieuw gekozen kamer 
tegelijk op dat tijdstip af. 

Artikel Q 3 

Degene die ter vervulling van een opengevallen plaats tot lid van de 
Eerste Kamer is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in 
wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. 

Artikel Q 4 

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer vindt plaats op de dinsdag in de periode van 3 tot en met 9 mei of, 
in het geval bedoeld in artikel Q 2, derde lid, op de dinsdag in de periode 
van 21 tot en met 27 juni. 

Artikel Q 5 

In geval van ontbinding van de Eerste Kamer vindt de kandidaatstelling 
plaats binnen veertig dagen na de dagtekening van het koninklijk besluit 
tot ontbinding, op een bij dat besluit te bepalen dag. 

HOOFDSTUKR 

De inlevering van de kandidatenlijsten 

Artikel R 1 

1. Op de dag van de kandidaatstelling kunnen bij de commissaris van 
de Koning of een door gedeputeerde staten aangewezen lid van dat 
college, van negen tot zeventien uur, kandidatenlijsten worden ingeleverd. 
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2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en 
wanneer de formulieren voor de kandidatenlijsten, kosteloos, voor de 
leden van provinciale staten verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling 
wordt voor het formulier een model vastgesteld. 

Artikel R 2 

ledere kandidatenlijst wordt ondertekend door ten minste één lid van 
provinciale staten. Hetzelfde lid mag niet meer dan één lijst ondertekenen. 

Artikel R 2a 

Op de lijst kunnen een gemachtigde en desgewenst diens plaatsvervan-
gers worden aangewezen, bevoegd tot het verbinden van de lijst met 
andere lijsten, ingediend in dezelfde provincie, tot een lijstencombinatie. 
Voorts worden op de lijst een of meer personen vermeld die bij verhindering 
van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen, bedoeld in 
artikel S 1, derde lid. 

Artikel R 3 

1. De namen van de kandidaten worden op de lijsten geplaatst in de 
volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven. 

2. Op dezelfde lijst mogen de namen van ten hoogste dertig kandidaten 
worden geplaatst. 

Artikel R 4 

De naam van een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één van 
de lijsten die in eenzelfde provincie zijn ingeleverd. 

Artikel R 5 

De wijze waarop kandidaten op de lijst worden vermeld, wordt geregeld 
bij algemene maatregel van bestuur. 

Artikel R 6 

De gemachtigde van een politieke groepering, aangewezen ingevolge 
artikel G 1, derde lid, onder d, kan aan degene die een kandidatenlijst 
inlevert, de bevoegdheid verlenen boven die lijst de aanduiding van deze 
politieke groepering te plaatsen, zoals die door het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer ingevolge artikel 
G 1 is geregistreerd. Een verklaring van de gemachtigde waaruit deze 
bevoegdheid blijkt, wordt bij de lijst overgelegd. 

Artikel R 7 

1. Bij de lijst wordt overgelegd een schriftelijke verklaring van iedere 
daarop voorkomende kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling 
op deze lijst. 

2. Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden 
ingetrokken. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar en 
wanneer de formulieren voor de verklaringen van instemming, kosteloos, 
verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling wordt voor het formulier een 
model vastgesteld. 

4. Indien de kandidaat zich buiten Nederland bevindt, is de verklaring 
niet aan enig formulier gebonden en kan zij ook telegrafisch of per telex 
geschieden. 
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Artikel R 8 

1. De kandidaat wiens woonplaats buiten Nederland is gelegen, wijst in 
de verklaring van instemming tevens een in Nederland wonende gemach-
tigde aan met vermelding van diens naam, voorletters, woonplaats en 
adres. Indien de kandidaat voorkomt op meer dan één lijst, moet in iedere 
verklaring dezelfde gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigde 
is met uitsluiting van de kandidaat bevoegd tot de handelingen, bedoeld 
in de artikelen V 2, eerste, vierde en vijfde lid, en V 3, eerste en derde lid. 

2. De kandidaat is bevoegd de overeenkomstig het eerste lid gegeven 
volmacht in te trekken. Hij geeft hiervan schriftelijk, telegrafisch of per 
telex kennis aan de voorzitter van het centraal stembureau, zo nodig met 
aanwijzing van een nieuwe gemachtigde. 

Artikel R 10 

1. Kandidatenlijsten, ingeleverd in verschillende provincies, waarop 
dezelfde kandidaten in gelijk aantal en in dezelfde volgorde zijn geplaatst, 
vormen te zamen een stel gelijkluidende lijsten. 

2. Kandidatenlijsten waarboven dezelfde aanduiding van een politieke 
groepering is geplaatst of waarop een of meer dezelfde kandidaten zijn 
geplaatst, vormen te zamen een lijstengroep. 

Artikel R 11 

1. De commissaris van de Koning of het door gedeputeerde staten 
daartoe aangewezen lid van dat college stelt een bewijs van ontvangst ter 
hand aan degene die de lijst inlevert en doet de bij hem ingeleverde 
lijsten onverwijld ter provinciale griffie voor een ieder ter inzage leggen. 

2. Op de tweede dag na de kandidaatstelling doet de commissaris van 
de Koning de lijsten in een pak, verzegelt dit en plaatst op de buitenzijde 
daarvan een verklaring dat het de ingeleverde kandidatenlijsten bevat. In 
de verklaring, die door hem wordt ondertekend, wordt het aantal lijsten 
vermeld. 

3. Het pak wordt na de verzegeling onverwijld overgebracht naar de 
voorzitter van het centraal stembureau. 

HOOFDSTUKS 

Het onderzoek, de verbinding, de nummering en de openbaarmaking van 
de kandidatenlijsten 

§ 1 Het onderzoek van de kandidatenlijsten 

Artikel S 1 

1. Er is voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer een 
centraal stembureau. De Kiesraad treedt als zodanig op. 

2. Het centraal stembureau houdt een zitting tot het onderzoeken van 
de kandidatenlijsten. 

3. Indien bij het onderzoek blijkt van een of meer van de volgende 
verzuimen, geeft het centraal stembureau onverwijld bij aangetekende 
brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs kennis aan degene die de 
lijst heeft ingeleverd: 

a. dat de lijst niet is ondertekend door ten minste één lid van provinciale 
staten, bij de beoordeling waarvan de ondertekenaar die meer dan één 
lijst heeft ondertekend, buiten beschouwing blijft; 

b. dat een kandidaat niet is vermeld overeenkomstig het bepaalde 
krachtens artikel R 5; 
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c. dat ten aanzien van een kandidaat ontbreekt de verklaring dat hij 
instemt met zijn kandidaatstelling op de lijst; 

d. dat ten aanzien van een kandidaat die buiten Nederland woonplaats 
heeft, in zijn verklaring van instemming de aanwijzing van een gemachtigde 
ontbreekt; 

e. dat de verklaring, bedoeld in artikel R 6, ontbreekt. 
4. Uiterlijk op de derde dag na de zitting, bedoeld in het tweede lid, 

kan degene die de lijst heeft ingeleverd, het verzuim of de verzuimen, in 
de kennisgeving aangeduid, herstellen op het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken van negen tot zeventien uur. 

5. Bij verhindering of ontstentenis van degene die de lijst heeft 
ingeleverd, treedt in diens plaats een ingevolge artikel R 2a, tweede 
volzin, op de lijst vermelde vervanger. 

Artikel S 2 

1. Uiterlijk op de tiende dag na de kandidaatstelling beslist het centraal 
stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten en 
over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede 
over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een 
politieke groepering. 

2. Dag en uur van de zitting worden vooraf aangekondigd in de 
Nederlandse Staatscourant. 

Artikel S 3 

Ongeldig is de lijst: 
a. die niet op de dag van de kandidaatstelling tussen negen en zeventien 

uur bij de commissaris van de Koning of het daartoe aangewezen lid van 
gedeputeerde staten is ingeleverd; 

b. die niet overeenkomstig het bepaalde in artikel R 2 is ondertekend; 
c. die niet voldoet aan de voorschriften betreffende de vorm en 

inrichting, geregeld bij algemene maatregel van bestuur; 
d. waarop door toepassing van artikel S 4 alle kandidaten zijn geschrapt. 

Artikel S 4 

1. Het centraal stembureau schrapt, in de volgorde in dit artikel 
aangewezen, van de lijst de naam van de kandidaat: 

a. die niet is vermeld overeenkomstig het bepaalde krachtens artikel 
R5 ; 

b. van wie niet is overgelegd de verklaring dat hij instemt met zijn 
kandidaatstelling op de lijst; 

c. wiens woonplaats buiten Nederland is gelegen, indien de aanwijzing 
van een gemachtigde ontbreekt; 

d. die voorkomt op meer dan één van de in de provincie ingeleverde 
lijsten; 

e. van wie een uittreksel uit het register van overlijden dan wel een 
afschrift van de akte van overlijden is overgelegd; 

f. die op de lijst voorkomt na het ten hoogste toegelaten aantal. 
2. Het centraal stembureau schrapt de aanduiding van een politieke 

groepering, indien een daarop betrekking hebbende verklaring als 
bedoeld in artikel R 6 ontbreekt. 

3. Indien de aanduiding van een politieke groepering niet in overeen-
stemming is met die waaronder zij is geregistreerd, brengt het centraal 
stembureau deze ambtshalve daarmee in overeenstemming. 
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Artikel S 5 

1. In afwijking van artikel 9 van de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen wordt een beroepschrift ingevolge die wet tegen 
een beschikking als bedoeld in artikel S 2, ingediend uiterlijk op de vierde 
dag nadat de beschikking is gegeven of geacht wordt te zijn geweigerd. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van die wet kan het 
beroep worden ingesteld door iedere kiezer. 

2. Ten aanzien van het beroepschrift blijven de artikelen 11 en 12 van 
de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen en de 
artikelen 75 tot en met 77 en 105, tweede lid, laatste volzin, tot en met 
119 van de Wet op de Raad van State buiten toepassing. 

3. Artikel D 8, tweede tot en met vierde lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 

4. De Afdeling rechtspraak van de Raad van State doet uitspraak 
uiterlijk op de zesde dag nadat het beroepschrift is ontvangen. 

5. Indien de uitspraak van de Afdeling strekt tot gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van een beschikking als bedoeld in artikel S 2, voorziet de 
Afdeling in de zaak. 

6. De voorzitter van de Afdeling stelt degene die het beroep heeft 
ingesteld en de voorzitter van het centraal stembureau onverwijld in 
kennis van de uitspraak van de Afdeling en, indien het vijfde lid van 
toepassing is, van de getroffen voorziening. 

Artikel S 6 

1. Indien beroep is ingesteld tegen een beschikking waarbij het 
centraal stembureau een lijst ongeldig heeft verklaard of de naam van een 
kandidaat dan wel de aanduiding van een politieke groepering heeft 
geschrapt op grond van een of meer der verzuimen, vermeld in artikel S 1, 
derde lid, zonder dat het centraal stembureau tevoren overeenkomstig 
in dat artikel bepaalde kennis heeft gegeven van het bestaan daarvan aan 
degene die de lijst heeft ingeleverd, kan deze het verzuim of de verzuimen 
alsnog herstellen ter secretarie van de Raad van State. Artikel S 1, vijfde 
lid, is van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien een verzuim overeenkomstig het eerste lid is hersteld, houdt 
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State bij haar uitspraak daarmee 
rekening. 

Artikel S 7 

1. Van de in de artikelen S 1 en S 2 bedoelde zittingen wordt proces-
verbaal opgemaakt. 

2. De bij de in artikel S 2 bedoelde zitting aanwezige personen kunnen 
bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal 
melding gemaakt. 

3. Bij ministeriële regeling worden voor deze processen-verbaal 
modellen vastgesteld. 

§ 2 De verbinding van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie 

Artikel S 8 

1. Op de derde dag na de kandidaatstelling, tussen negen en zeventien 
uur, kunnen de op de kandidatenlijsten daartoe vermelde gemachtigden, 
door inlevering bij het centraal stembureau van een daartoe strekkende 
schriftelijke gemeenschappelijke verklaring, in eenzelfde provincie 
ingediende lijsten tot een lijstencombinatie verbinden. 
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2. Zodanige verbinding kan slechts worden aangebracht: 
a. indien de combinatie betrekking heeft op alle in de onderscheidene 

provincies vanwege de betreffende groeperingen ingediende lijsten, en 
b. indien de combinatie ten aanzien van alle lijsten geschiedt met 

dezelfde groepering of groeperingen, gemeenschappelijke lijsten van 
zodanige groeperingen inbegrepen. 

3. Bij ministeriële regeling wordt voor de in het eerste lid bedoelde 
verklaring een model vastgesteld. 

Artikel S 10 

Het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de lijstencom-
binaties in de zitting, bedoeld in artikel S 2. 

§ 3 De nummering van de kandidatenlijsten 

Art ike lS 11 

1. In de zitting, bedoeld in artikel S 2, nummert het centraal stembureau 
de kandidatenlijsten, rekening houdend met de stemcijfers van de lijsten 
van de onderscheidene politieke groeperingen bij de laatstgehouden 
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. Bij de nummering gelden 
lijstengroepen, alsmede de niet van een groep deel uitmakende stellen 
gelijkluidende lijsten, als één lijst. 

2. Hel centraal stembureau maakt de lijsten, nadat onherroepelijk is 
beslist over de geldigheid daarvan, uiterlijk op de zevende dag voor de 
stemming openbaar door plaatsing van de lijsten in de Nederlandse 
Staatscourant, gerangschikt naar de provincies met vermelding van hun 
nummers. Daarbij wordt tevens vermeld welke lijsten tot een lijstencom-
binatie zijn verbonden. 

Artikel S 12 

Een beslissing in beroep tot ongeldigverklaring van een kandidatenlijst 
heeft geen gevolg ten aanzien van de nummers, toegekend aan de 
overige kandidatenlijsten. 

HOOFDSTUKT 

De stemming en de stemopneming 

Artikel T 1 

De stemming vindt plaats op de vierendertigste dag na de kandidaat-
stelling. 

Artikel T 2 

1. Op het bij de verkiezing te bezigen stembiljet zijn aan de ene zijde 
gedrukt de lijsten van kandidaten over wie de stemming moet geschieden, 
en aan de andere zijde de naam van de provincie en de handtekening van 
de voorzitter van de staten. 

2. Bij ministeriële regeling wordt voor het stembiljet een model 
vastgesteld. 

3. De voorzitter draagt zorg dat het benodigde aantal stembiljetten 
vóór de aanvang van de stemming in de vergadering aanwezig is. 

Artikel T 3 

De voorzitter benoemt uit de statenvergadering drie leden, die met hem 
als voorzitter het stembureau vormen. 
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Artikel T 4 

1. Een statenlid brengt zijn stem uit door een wit stipje, geplaatst in 
het stemvak vóór de naam van de kandidaat van zijn keuze, in te vullen. 

2. Aan een statenlid wordt op zijn verzoek toegestaan bij volmacht te 
stemmen. Het lid dat van deze bevoegdheid gebruik wenst te maken, 
doet daarvan voor de aanvang van de zitting van de staten waarin de 
stemming zal worden gehouden, schriftelijk aan de voorzitter mededeling, 
onder aanwijzing van een lid van de staten dat bereid is als gemachtigde 
op te treden. Een statenlid mag niet meer dan één aanwijzing als ge-
machtigde aannemen. Bij ministeriële regeling wordt voor deze mededeling 
een model vastgesteld. 

Artikel T 5 

Na het uitbrengen van zijn stem levert het statenlid het stembiljet 
dichtgevouwen bij de voorzitter in. 

Artikel T 6 

1. De voorzitter deelt mee hoeveel stembiljetten zijn ingeleverd. 
2. De stemming is nietig, indien dit aantal groter is dan het aantal in de 

vergadering aanwezige leden, vermeerderd met het aantal aanwezige 
leden die als gemachtigde aan de stemming mogen deelnemen. 

3. In dit geval vernietigt de voorzitter de ingeleverde stembiljetten en 
heeft een nieuwe stemming plaats. 

Artikel T 7 

1. De voorzitter opent de stembiljetten. 
2. Vervolgens deelt hij ten aanzien van elk stembiljet mee voor welke 

lijst en welke kandidaat het geldt. 
3. Nadat een van de leden van het stembureau het stembiljet heeft 

nagezien, houden de beide andere leden aantekening van iedere uitge-
brachte stem. 

Artikel T 8 

1. Ongeldig zijn andere stembiljetten dan die welke volgens het 
bepaalde bij of krachtens deze wet mogen worden gebruikt. 

2. Voorts zijn ongeldig de stembiljetten waarop het statenlid niet door 
het geheel of gedeeltelijk invullen van het witte stipje in een stemvak op 
ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat het lid 
zijn stem uitbrengt. 

Artikel T 9 

In geval van twijfel over de geldigheid van een stembiljet beslist de 
vergadering. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. 

Artikel T 10 

1. Terstond nadat de stemmen zijn opgenomen, maakt de voorzitter 
ten aanzien van iedere lijst bekend, zowel het aantal op iedere kandidaat 
uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen, 
dat stemcijfer wordt genoemd. 

2. Vervolgens worden de ongeldig verklaarde stembiljetten in een pak 
gedaan, dat wordt verzegeld. Op dit pak worden vermeld: 

a. de naam van de provincie; 
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat; 
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3. Daarop worden de geldige stembiljetten, lijstgewijs gerangschikt, in 
een pak gedaan, dat wordt verzegeld. Op dit pak worden vermeld; 

a. de naam van de provincie; 
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat. 

Artikel T 12 

1. Nadat alle werkzaamheden, in artikel T 11 vermeld, zijn beëindigd, 
wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt van de stemming en van de 
stemopneming. 

2. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter en alle leden van het 
stembureau getekend. 

3. Het proces-verbaal wordt met de verzegelde pakken, bedoeld in 
artikel T 10, onverwijld na afloop van de stemming overgebracht naar de 
voorzitter van het centraal stembureau. 

4. Bij ministeriële regeling wordt voor het proces-verbaal een model 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK U 

De vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikel U 1 

Onmiddellijk nadat de processen-verbaal zijn ontvangen, gaat het 
centraal stembureau over tot het verrichten van de werkzaamheden ter 
vaststelling van de uitslag van de verkiezing. 

Artikel U 2 

1. Elke stem geldt, naar gelang van de provincie waar zij is uitgebracht, 
voor een aantal stemmen, gelijk aan het getal dat verkregen wordt door 
het inwonertal van de provincie te delen door het honderdvoud van het 
aantal leden waaruit provinciale staten bestaan. Het quotiënt wordt 
daarna afgerond tot een geheel getal, naar boven, indien een breuk 1/2 
of meer, en naar beneden, indien een breuk minder dan 1/2 bedraagt. Dit 
getal wordt de stemwaarde genoemd. 

2. Als het inwonertal van een provincie geldt het inwonertal volgens de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte gegevens 
betreffende de bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar waarin de 
verkiezing plaatsvindt. 

3. Indien in geval van ontbinding van de Eerste Kamer de gegevens 
betreffende de bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar waarin de 
verkiezing plaatsvindt, nog niet zijn bekend gemaakt, wordt de stemwaarde 
bepaald aan de hand van de gegevens betreffende de bevolkingscijfers 
per 1 januari van het daaraan voorafgaande jaar. 

§ 2 De zetelverdeling 

Artikel U 3 

Ten aanzien van iedere provincie vermenigvuldigt het centraal stembu-
reau de aantallen op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de 
stemcijfers met de voor die provincie geldende stemwaarde. 

Artikel U 4 

1. Een stel gelijkluidende lijsten als bedoeld in artikel R 10, eerste lid, 
geldt voor de vaststelling van de uitslag van de verkiezing als één lijst. 
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2. Het centraal stembureau telt van deze gelijkluidende lijsten te 
zamen de stemcijfers en de aantallen op iedere kandidaat uitgebrachte 
stemmen. 

Artikel U 5 

Een lijstengroep als bedoeld in artikel R 10, tweede lid, geldt voor het 
bepalen van het aantal daaraan toe te wijzen zetels als één lijst, met een 
stemcijfer gelijk aan de som van de stemcijfers van de lijsten waaruit de 
groep bestaat. 

Artikel U 6 

1. Een lijstencombinatie als bedoeld in artikel S 8, geldt voor het 
bepalen van het aantal daaraan toe te wijzen zetels als één lijst, met een 
stemcijfer gelijk aan de som van de stemcijfers van de lijsten waaruit die 
combinatie bestaat. 

2. Een lijstencombinatie wordt slechts in aanmerking genomen, indien 
aan ten minste twee van de verbonden lijsten een zetel zou zijn toegewezen, 
indien zij geen deel zouden hebben uitgemaakt van die combinatie. 
Verbonden lijsten die zelfstandig geen zetel zouden hebben verworven, 
worden geacht geen deel uit te maken van de lijstencombinatie. 

Artikel U 7 

1. Het centraal stembureau deelt de som van de stemcijfers van alle 
lijsten door het aantal te verdelen zetels. 

2. Het aldus verkregen quotiënt wordt kiesdeler genoemd. 

Artikel U 8 

Zoveel maal als de kiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst 
wordt aan die lijst een zetel toegewezen. 

Artikel U 9 

De overblijvende zetels, die restzetels worden genoemd, worden 
achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de 
zetels het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel 
hebben. Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. 

Artikel U 9a 

Indien aan een lijst die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen heeft verkregen een aantal zetels is toegewezen, kleiner 
dan de volstrekte meerderheid van het aantal toe te wijzen zetels, wordt 
aan die lijst alsnog één zetel toegewezen en vervalt daarentegenover één 
zetel, toegewezen aan de lijst die voor het kleinste gemiddelde een zetel 
heeft verworven. Indien twee of meer lijsten voor hetzelfde kleinste 
gemiddelde een zetel hebben verworven, beslist het lot. 

Artikel U 10 

Indien bij de toepassing van de vorige bepalingen aan een lijst meer 
zetels zouden moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn, gaan 
de overblijvende zetel of zetels door voortgezette toepassing van die 
bepalingen over op één of meer van de overige lijsten waarop kandidaten 
voorkomen aan wie geen zetel is toegewezen. 
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Artikel U 11 

1. De verdeling van de aan een lijstencombinatie toegewezen zetels over 
de lijsten welke zijn gecombineerd, geschiedt als volgt. 

2. Het centraal stembureau deelt het stemcijfer van de lijstencombinatie 
door het aantal aan de lijstencombinatie toegewezen zetels. 

3. Het aldus verkregen quotiënt wordt combinatiekiesdeler genoemd. 
4. Zoveel maal als de combinatiekiesdeler is begrepen in het stemcijfer 

van elk van de lijsten waaruit de combinatie bestaat, wordt aan die lijst 
een van de aan de combinatie toegewezen zetels toegewezen. 

5. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten 
van de combinatie waarvan de stemcijfers bij deling door de combinatie-
kiesdeler de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die 
geen overschot hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. 
Indien overschotten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. 

Artikel U 12 

1 . De verdeling van de aan een lijstengroep toegewezen zetels over de 
lijsten waaruit de groep bestaat, geschiedt als volgt. 

2. Het centraal stembureau deelt het stemcijfer van de lijstengroep 
door het aantal aan de groep toegewezen zetels. 

3. Het aldus verkregen quotiënt wordt groepskiesdeler genoemd. 
4. Zoveel maal als de groepskiesdeler is begrepen in het stemcijfer van 

elk van de lijsten waaruit de groep bestaat, wordt aan die lijst een van de 
aan de groep toegewezen zetels toegewezen. 

5. De restzetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten 
van de groep waarvan de stemcijfers bij deling door de groepskiesdeler 
de grootste overschotten hebben. Hierbij worden lijsten die geen overschot 
hebben, geacht lijsten te zijn met het kleinste overschot. Indien overschot-
ten gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. 

Artikel U 13 

1. Indien bij de toepassing van artikel U 11 of artikel U 12 aan een lijst 
meer zetels zouden moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn, 
gaan de overblijvende zetel of zetels door voorgezette toepassing van dat 
artikel over op een van de andere lijsten van de combinatie, onderschei-
denlijk van de groep, waarop kandidaten voorkomen aan wie geen zetel is 
toegewezen. 

2. Zijn er na toepassing van het eerste lid nog zetels toe te wijzen, dan 
worden deze toegewezen volgens het stelsel van de grootste gemiddelden 
als bedoeld in artikel U 9. 

Artikel U 14 

De in de voorgaande artikelen bedoelde lotingen vinden plaats in de in 
artikel U 16 bedoelde zitting van het centraal stembureau. 

§ 3 De toewijzing van de zetels aan de kandidaten 

Artikel U 15 

1. Gekozen zijn de kandidaten van de lijst, daartoe aangewezen door 
overeenkomstige toepassing van de artikelen O 15 tot en met O 18. 

2. De rangschikking van de kandidaten geschiedt overeenkomstig het 
bepaalde in artikel O 19. 
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§ 4 De bekendmaking van de verkiezingsuitslag 

Artikel U 16 

1. De voorzitter van het centraal stembureau maakt de uitslag van de 
verkiezing zo spoedig mogelijk bekend. De bekendmaking geschiedt in 
een openbare zitting van het centraal stembureau. De artikelen O 20, 
tweede tot en met vierde lid, en 0 21 zijn van toepassing. 

2. De uitslag van de verkiezing wordt zo spoedig mogelijk openbaar 
gemaakt door plaatsing van een afschrift van het proces-verbaal van de 
zitting in de Nederlandse Staatscourant. 

3. De voorzitter van het centraal stembureau doet een afschrift van het 
proces-verbaal toekomen aan de Eerste Kamer. 

Artikel U 17 

Het centraal stembureau kan, hetzij ambtshalve, hetzij naar aanleiding 
van een met opgave van redenen gedaan verzoek van een of meer leden 
van de staten van een provincie, tot een nieuwe opneming van stembiljetten 
uit een of meer provincies overgaan. 

Artikel U 18 

1. Zodra de uitslag van de verkiezing is vastgesteld, worden de 
geopende verzegelde pakken, nadat alle stembiljetten weer daarin zijn 
gedaan, opnieuw verzegeld. 

2. Het proces-verbaal, bedoeld in artikel U 16, en de verzegelde 
pakken blijven berusten onder het centraal stembureau. Zodra over de 
toelating van de gekozenen is beslist, worden de verzegelde pakken 
vernietigd. Van deze vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. 

AFDELING IV 

Het begin van en de veranderingen in het lidmaatschap van de vertegen-
woordigende organen 

HOOFDSTUK V 

Het begin van het lidmaatschap 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikel V 1 

1. De voorzitter van het centraal stembureau geeft de benoemde 
schriftelijk kennis van zijn benoeming. De brief, houdende deze kennisge-
ving, wordt uiterlijk op de derde dag na de vaststelling van de uitslag van 
de verkiezing of na de benoemdverklaring aangetekend toegezonden of 
tegen gedagtekend ontvangstbewijs uitgereikt. 

2. Indien de benoemde bij de verkiezing voor de Tweede of voor de 
Eerste Kamer een gemachtigde heeft aangewezen, geschiedt de toezending 
of uitreiking aan die gemachtigde. 

3. De voorzitter geeft tegelijkertijd schriftelijk kennis van de benoeming 
aan het vertegenwoordigend orgaan. Deze kennisgeving strekt de 
benoemde tot geloofsbrief. 
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Artikel V 2 

1. De benoemde draagt er zorg voor dat uiterlijk op de tiende of, bij 
een benoeming in een tussentijds opengevallen plaats, de achtentwintigste 
dag na de dagtekening van de kennisgeving van benoeming het vertegen-
woordigend orgaan van hem, onderscheidenlijk van de gemachtigde, bij 
brief of telegrafisch mededeling ontvangt dat hij de benoeming aanneemt. 

2. Is binnen die tijd de mededeling niet ontvangen, dan wordt hij 
geacht de benoeming niet aan te nemen. 

3. De voorzitter van het vertegenwoordigend orgaan deelt aan de 
voorzitter van het centraal stembureau onverwijld mede, dat de benoemde 
de benoeming heeft aangenomen, dan wel dat hij geacht wordt de 
benoeming niet aan te nemen. 

4. Indien de benoemde de benoeming niet aanneemt, doet hij of zijn 
gemachtigde daarvan binnen de in het eerste lid bedoelde termijn bij 
brief of telegrafisch mededeling aan de voorzitter van het centraal 
stembureau. Deze geeft hiervan kennis aan het vertegenwoordigend 
orgaan. 

5. Zolang nog niet, of nog niet onherroepelijk, tot toelating van de 
benoemde is besloten, kan deze, onderscheidenlijk zijn gemachtigde, bij 
brief of telegrafisch aan het vertegenwoordigend orgaan mededelen dat 
hij op de aanneming van de benoeming terugkomt. Hij wordt dan geacht 
de benoeming niet te hebben aangenomen. De voorzitter van het verte-
genwoordigend orgaan geeft van de ontvangst van deze mededeling 
onverwijld kennis aan de voorzitter van het centraal stembureau. 

Artikel V 3 

1. Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt, legt 
de benoemde, onderscheidenlijk zijn gemachtigde, aan het vertegenwoor-
digend orgaan een door hem ondertekende verklaring over, vermeldende 
alle openbare betrekkingen die de benoemde bekleedt. 

2. Indien de benoemde niet reeds eerder als lid van het vertegenwoor-
digend orgaan is toegelaten, legt hij tevens een uittreksel uit het per-
soonsregister van een gemeente over, waaruit zijn woonplaats, datum en 
plaats van de geboorte, alsmede, indien het betreft een benoeming tot lid 
van de Tweede of Eerste Kamer of provinciale staten, zijn Nederlanderschap 
blijken. 

3. De gemachtigde van de tot lid van de Tweede of Eerste Kamer 
benoemde die buiten Nederland woonplaats heeft, legt in plaats van het 
uittreksel, bedoeld in het tweede lid, een uittreksel uit de geboorteregisters 
over, waaruit datum en plaats van de geboorte van de benoemde blijken, 
alsmede een bewijs van Nederlanderschap betreffende de benoemde. 

4. Indien een tot lid van de gemeenteraad benoemde niet-Nederlander 
is, legt de burgemeester aan de gemeenteraad stukken over waaruit blijkt 
of betrokkene voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 21 , tweede lid, 
van de gemeentewet (Stb. 1931, 89). 

Artikel V 4 

1. Het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing is geschied, 
onderzoekt de geloofsbrief en beslist of de benoemde als lid van dat 
orgaan wordt toegelaten. Daarbij gaat het na, of de benoemde aan de 
vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap 
onverenigbare betrekking vervult, en beslist het de geschillen welke met 
betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen. Indien de 
benoemde voor de eerste samenkomst van het nieuw gekozen orgaan de 
voor het lidmaatschap vereiste leeftijd zal hebben bereikt, wordt daarmee 
bij het nemen van de beslissing rekening gehouden. De wijze waarop het 
onderzoek van de geloofsbrieven van de leden van de Tweede, onder-
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scheidenlijk van de Eerste Kamer geschiedt, wordt geregeld in het 
reglement van orde van de desbetreffende kamer. 

2. Het onderzoek van de geloofsbrief strekt zich niet uit tot de geldigheid 
van de kandidatenlijsten en van de lijstverbindingen. 

3. Betreft het de toelating van degene die is benoemd in een tussentijds 
opengevallen plaats, dan strekt het onderzoek zich niet uit tot punten die 
het verloop van de verkiezing of de vaststelling van de uitslag betreffen. 

4. Ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, kan het 
vertegenwoordigend orgaan een nieuwe opneming van stembiljetten, 
zowel uit alle, als uit een of meer stemdistricten of provincies bevelen. De 
burgemeester die de desbetreffende stembiljetten onder zich heeft, 
onderscheidenlijk de voorzitter van het centraal stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, doet deze op verzoek van 
het vertegenwoordigend orgaan onverwijld naar dat orgaan overbrengen. 
Na ontvangst van de stembiljetten gaat het vertegenwoordigend orgaan 
onmiddellijk tot de opneming over. Het is bevoegd daartoe de verzegelde 
pakken te openen en de inhoud te vergelijken met de processen-verbaal 
van de stembureaus. Bij deze opneming zijn de artikelen M 5, M 8 en M 9 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel V 5 

De ongeldigheid van de stemming in één of meer stemdistricten of 
provincies of een onjuistheid in de vaststelling van de uitslag van de 
verkiezing staat niet in de weg aan de toelating van de leden, op wier 
verkiezing de ongeldigheid of onjuistheid geen invloed kan hebben 
gehad, en, in geval van ongeldigheid van de stemming, de nieuwe 
stemming geen invloed kan hebben. 

Artikel V 6 

1. Indien het orgaan waarvoor de benoeming is geschied, besluit tot 
niet-toelating van één of meer leden wegens de ongeldigheid van de 
stemming in één of meer stemdistricten of provincies geeft de voorzitter 
daarvan onverwijld kennis aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, 
indien het betreft een verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste 
Kamer, aan gedeputeerde staten, indien het betreft een verkiezing van de 
leden van de staten van een provincie en aan burgemeester en wethouders, 
indien het betreft een verkiezing van de leden van de gemeenteraad. 

2. Uiterlijk op de dertigste dag nadat deze kennisgeving is ontvangen, 
vindt in de in het eerste lid bedoelde stemdistricten, onderscheidenlijk 
provincies, een nieuwe stemming plaats en wordt de uitslag van de 
verkiezing opnieuw vastgesteld. De dag van de stemming wordt, indien 
het betreft een verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer, 
vastgesteld door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, indien het 
betreft een verkiezing van de leden van de staten van een provincie, door 
gedeputeerde staten, en indien het betreft een verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad, door burgemeester en wethouders. 

3. Bij deze vaststelling blijft degene die reeds als lid is toegelaten, 
gekozen verklaard, ook indien mocht blijken dat dit ten onrechte is 
geschied. Tegenover hem valt dan af de kandidaat die, indien de toegela-
tene niet gekozen was verklaard, gekozen zou zijn. 

Artikel V 7 

1. Aan de in artikel V 6 bedoelde stemming zijn de kiezers bevoegd 
deel te nemen wier namen voorkomen in de uittreksels, bedoeld in artikel 
I 18, eerste lid, met uitzondering van degenen bij wier naam de aantekening 
«pas», «volmacht» of «brief» is geplaatst. Tevens zijn daartoe bevoegd de 
kiezers wier namen voorkomen op de ingeleverde kiezerspassen, volmacht-
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bewijzen en briefstembewijzen, voor zover de genoemde bescheiden 
gebezigd zijn bij de ongeldig verklaarde stemming. Betreft het een 
stembureau als bedoeld in artikel L 9, dan zijn daartoe bevoegd de kiezers 
wier namen voorkomen op de in artikel L 4, vierde lid, bedoelde verzoek-
schriften. 

2. Personen ten aanzien van wie na de ongeldig verklaarde stemming 
blijkt, dat hun naam ten onrechte ontbreekt dan wel ten onrechte voorkomt 
in de uittreksels, bedoeld in artikel I 18, eerste lid, zijn bevoegd, onder-
scheidenlijk niet bevoegd, aan de in artikel V 6 bedoelde stemming deel 
te nemen. De uittreksels worden daartoe aangepast. 

3. Een voor de ongeldig verklaarde stemming verleende toestemming 
om bij volmacht te stemmen geldt niet voor de in het eerste lid bedoelde 
nieuwe stemming. 

Artikel V 8 

Indien het orgaan waarvoor de benoeming is geschied, heeft besloten 
om één of meer van de benoemde leden wegens de onjuistheid van de 
vaststelling van de uitslag van de verkiezing niet toe te laten, wordt 
daarvan door de voorzitter onverwijld kennis gegeven aan het centraal 
stembureau. 

Artikel V 9 

1. Uiterlijk op de veertiende dag nadat de kennisgeving, bedoeld in 
artikel V 8, is ontvangen, houdt het centraal stembureau een openbare 
zitting en stelt het met inachtneming van de in artikel V 8 bedoelde 
beslissing de uitslag van de verkiezing voor zover nodig opnieuw vast. 

2. De artikelen 0 20 tot en met 0 23 vinden overeenkomstige toepassing. 
3. Het onderzoek van de geloofsbrief van de aldus nieuw gekozen 

verklaarde strekt zich niet uit tot punten, die het verloop van de verkiezing 
raken. 

Artikel V 10 

Indien het orgaan waarvoor de benoeming is geschied, heeft besloten 
de benoemde niet als lid toe te laten op de grond dat hij niet voldoet aan 
de vereisten voor het lidmaatschap of dat hij een met het lidmaatschap 
onverenigbare betrekking vervult, geeft de voorzitter van dat orgaan 
daarvan onverwijld kennis aan de voorzitter van het centraal stembureau. 

Artikel V 10a 

Het lidmaatschap van een tot lid van een vertegenwoordigend orgaan 
benoemde vangt aan zodra zijn toelating onherroepelijk is geworden. 

§ 2 Bijzondere bepalingen betreffende het begin van het lidmaatschap 
van provinciale staten en de gemeenteraad 

Artikel V 11 

De beslissing betreffende de toelating van de bij een verkiezing 
gekozen leden van provinciale staten, onderscheidenlijk de gemeenteraad, 
wordt genomen uiterlijk op de zevenentwintigste dag na de stemming of, 
indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna. Betreft het de 
toelating van benoemden ter vervulling van buiten die tijd opengevallen 
plaatsen dan wordt de beslissing onverwijld genomen. 
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Artikel V 12 

1. Van elke beslissing betreffende de toelating van de tot lid van 
provinciale staten, onderscheidenlijk de gemeenteraad, benoemden, 
geven gedeputeerde staten, onderscheidenlijk burgemeester en wethou-
ders, terstond schriftelijk kennis aan de benoemde. 

2. De niet-toegelatene wordt met de redenen van de beslissing bekend 
gemaakt. 

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien door 
provinciale staten, onderscheidenlijk de gemeenteraad, wegens herhaalde 
staking van stemmen of wegens staking van stemmen in een voltallige 
vergadering over een voorstel omtrent toelating geen beslissing is 
genomen. 

Artikel V 13 

1. In afwijking van artikel 9 van de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen wordt een beroepschrift ingevolge die wet tegen 
een beschikking als bedoeld in artikel V 12, eerste lid, ingediend uiterlijk 
op de zesde dag nadat zij is gegeven of geacht wordt te zijn geweigerd. 
Artikel D 8 is van overeenkomstige toepassing. 

2. Betreft het de toelating van bij een verkiezing gekozen leden van 
provinciale staten, dan doet de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State uitspraak uiterlijk op de twaalfde dag nadat het beroepschrift is 
ontvangen en blijven mede de artikelen 105, tweede lid, laatste volzin, en 
106 van de Wet op de Raad van State buiten toepassing. 

Artikel V I 3 a 

1. Indien op het tijdstip van periodieke aftreding van de leden van 
provinciale staten, onderscheidenlijk van de gemeenteraad, niet de 
goedkeuring van de geloofsbrieven van meer dan de helft van het 
wettelijk voorgeschreven aantal leden onherroepelijk is geworden, 
houden de leden van provinciale staten, onderscheidenlijk van de gemeen-
teraad, zitting, totdat zulks is geschied. Gedurende deze tijd aanvaarden 
de bij de verkiezing gekozen leden hun betrekking niet. 

2. Een plaats die openvalt na het tijdstip van periodieke aftreding, 
wordt vervuld op dezelfde wijze, als zou zijn geschied, indien zij voor 

dat tijdstip zou zijn opengevallen. 

Artikel V 15 

Het in de artikelen V 6, V 8 en V 10 bepaalde vindt eerst toepassing 
wanneer het besluit van provinciale staten, onderscheidenlijk de gemeen-
teraad, onherroepelijk is geworden. 

HOOFDSTUK W 

De plaatsvervanging 

Artikel W 1 

1. Wanneer, anders dan bij de vaststelling van de uitslag van een 
verkiezing, in een opengevallen plaats moet worden voorzien, verklaart de 
voorzitter van het centraal stembureau bij een met redenen omkleed 
besluit, uiterlijk op de veertiende dag nadat dit te zijner kennis is gekomen, 
benoemd de daarvoor in aanmerking komende kandidaat die in de 
volgorde, bedoeld in artikel O 19, het hoogst is geplaatst op de lijst 
waarop degene die moet worden vervangen, is gekozen. Indien het lid in 
wiens plaats moet worden voorzien, ontslag heeft genomen met ingang 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 264, nrs. 1-2 62 



van een bepaald tijdstip, vangt de termijn, bedoeld in de eerste volzin, 
aan op dat tijdstip. 

2. Indien de lijst, bedoeld in het eerste lid, deel uitmaakt van een 
lijstengroep en op een of meer andere lijsten of stellen gelijkluidende 
lijsten van die groep kandidaten voorkomen die op de gezamenlijke lijsten 
waarop zij voorkomen, een aantal stemmen hebben verkregen groter dan 
de helft van de kiesdeler, doch die niet met toepassing van artikel 0 15 
zijn gekozen, verklaart de voorzitter van het centraal stembureau, in 
afwijking van het eerste lid, benoemd diegene van deze kandidaten op 
wie het grootste aantal stemmen is uitgebracht. 

3. Indien een plaats openvalt die door toepassing van het tweede lid 
was vervuld en dat lid niet opnieuw moet worden toegepast, verklaart de 
voorzitter van het centraal stembureau benoemd de kandidaat die ter 
vervulling van die plaats zou zijn benoemd, indien het tweede lid niet van 
toepassing was geweest. 

4. Bij ministeriële regeling wordt een model vastgesteld voor het 
besluit van de voorzitter van het centraal stembureau ter benoeming van 
een lid van een vertegenwoordigend orgaan, noodzakelijk geworden door: 

a. het niet-aannemen van de benoeming door een kandidaat; 
b. het niet-toelaten als lid van een kandidaat op de grond dat hij niet 

voldoet aan de vereisten die voor het lidmaatschap zijn gesteld, of 
c. het openvallen van een plaats in dat orgaan. 

Artikel W 2 

1. Bij de toepassing van artikel W 1 wordt buiten rekening gelaten de 
kandidaat: 

a. die is overleden; 
b. wiens vacature vervuld wordt; 
c. die in de vacature benoemd is verklaard, maar schriftelijk verklaard 

heeft of geacht wordt de benoeming niet aan te nemen, de in artikel V 3 
genoemde stukken niet tijdig heeft ingezonden of bij onherroepelijk 
besluit niet tot het vertegenwoordigend orgaan is toegelaten; 

d. die lid is van het vertegenwoordigend orgaan of als zodanig benoemd 
is verklaard, terwijl over zijn toelating als lid nog niet onherroepelijk is 
beslist; 

e. van wie door de voorzitter van het centraal stembureau een schrifte-
lijke verklaring is ontvangen dat hij niet voor benoeming in aanmerking 
wenst te komen; 

f. die, indien het de verkiezing van de gemeenteraad betreft, niet 
benoembaar is ingevolge het bepaalde in artikel 25a van de gemeentewet. 

2. Een verklaring als bedoeld in het eerste lid, onder e, kan worden 
ingetrokken. 

3. Bij ministeriële regeling wordt een model vastgesteld voor de 
verklaring, bedoeld in het eerste lid, onder e. 

Artikel W 3 

1. Indien bij de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk geen 
kandidaat meer voor benoeming in aanmerking komt op de lijst waarop 
degene is gekozen die moet worden vervangen, en deze lijst te zamen 
met één of meer andere lijsten een lijstengroep, onderscheidenlijk een 
lijstencombinatie, vormt, gaat de zetel door toepassing van artikel 0 13, 
onderscheidenlijk artikel U 13, over op één van die andere lijsten. De 
kandidaat van deze lijst die naar de volgorde, vastgesteld overeenkomstig 
artikel O 19, voor benoeming in aanmerking komt, wordt benoemd 
verklaard. Komt ook op deze lijst geen kandidaat meer voor benoeming in 
aanmerking, dan wordt de plaats aan een andere van de groep, onder-
scheidenlijk de combinatie, deel uitmakende lijst toegekend door verdere 
toepassing van het in dit lid bepaalde, en zo vervolgens. 
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2. Bij de toepassing van het eerste lid komen het eerst in aanmerking 
de lijsten die te zamen met de desbetreffende lijst een lijstengroep 
vormen en vervolgens de lijsten die met die lijst tot een lijstencombinatie 
zijn verbonden. 

Artikel W 4 

1. Indien bij plaatsvervanging van leden van een gemeenteraad met 
zeven of elf leden geen kandidaat meer voor benoeming in aanmerking 
komt op de lijst, waarop degene is gekozen die moet worden vervangen, 
of op de lijsten die met deze lijst een lijstengroep of lijstencombinatie 
vormen, wordt door toepassing van artikel O 10, onderscheidenlijk artikel 
U 10, beslist aan welke van de andere lijsten de plaats zal worden 
toegekend. De kandidaat die op de lijst waaraan de plaats wordt toegekend, 
naar de volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 0 19, voor benoeming 
in aanmerking komt, wordt benoemd verklaard. 

2. Indien bij de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk op 
geen van de lijsten een kandidaat meer voor benoeming in aanmerking 
komt, beslist het centraal stembureau dat geen opvolger kan worden 
benoemd. Bij ministeriële regeling wordt voor het besluit een model 
vastgesteld. 

Artikel W 5 

1. Indien de toepassing van artikel W 3 of artikel W 4 tot een beslissing 
door het lot aanleiding geeft, zal de loting plaats hebben in een zitting van 
het centraal stembureau. 

2. Op de in het eerste lid bedoelde zitting vinden de artikelen 0 20 en 
0 21 overeenkomstige toepassing. 

Artikel W 6 

Indien de voorzitter van een centraal stembureau op dezelfde dag 
kennis krijgt van het openvallen van meer dan één plaats in een vertegen-
woordigend orgaan en als gevolg hiervan een kandidaat op meer dan één 
lijst benoemd zou moeten worden verklaard, wordt deze benoemd met 
overeenkomstige toepassing van artikel 0 18. 

Artikel W 7 

1. ledere benoeming die met toepassing van de bepalingen van dit 
hoofdstuk geschiedt, wordt terstond bekendgemaakt in de Nederlandse 
Staatscourant of, indien het betreft de benoeming van een lid van 
provinciale staten of de gemeenteraad, op de in de provincie, onderschei-
denlijk de gemeente, gebruikelijke wijze. 

2. De voorzitter van het centraal stembureau doet een afschrift van het 
benoemingsbesluit toekomen aan het vertegenwoordigend orgaan. 

Artikel W 8 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld betreffende de voorziening in opengevallen plaatsen in vertegen-
woordigende organen. 
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HOOFDSTUK X 

Het einde van het lidmaatschap 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikel X 1 

1. Zodra onherroepelijk is komen vast te staan dat een lid van een 
vertegenwoordigend orgaan een van de vereisten voor het lidmaatschap 
niet bezit of dat hij een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking 
vervult, houdt hij op lid te zijn. 

2. De voorzitter van het vertegenwoordigend orgaan geeft hiervan 
onverwijld kennis aan de voorzitter van het centraal stembureau. 

3. Een overeenkomstige kennisgeving vindt plaats, indien door het 
overlijden van een lid een plaats in het vertegenwoordigend orgaan is 
opengevallen. 

Artikel X 2 

1. Een lid van een vertegenwoordigend orgaan, tot wiens toelating 
onherroepelijk is besloten, kan te allen tijde zijn ontslag nemen. 

2. Hij bericht dit schriftelijk aan de voorzitter van hetvertegenwoordigend 
orgaan. Deze geeft hiervan onverwijld kennis aan de voorzitter van het 
centraal stembureau. 

3. Op een ingediend ontslag kan niet worden teruggekomen. 

§ 2 Bijzondere bepalingen 

Artikel X 3 

1. Wanneer een lid van de Tweede of van de Eerste Kamer komt te 
verkeren in een van de gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel X 1, 
geeft hij hiervan kennis aan de kamer, met vermelding van de reden. 

2. Indien de kennisgeving niet is gedaan en de voorzitter van de kamer 
van oordeel is, dat een lid van de kamer verkeert in een van de gevallen, 
genoemd in het eerste lid van artikel X 1, waarschuwt hij de belangheb-
bende schriftelijk. 

3. Het staat deze vrij de zaak uiterlijk op de achtste dag na de dagtekening 
van de in het tweede lid bedoelde waarschuwing aan het oordeel van de 
kamer te onderwerpen. 

Artikel X 4 

1. Wanneer een lid van provinciale staten komt te verkeren in een van 
de gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel X 1, geeft hij hiervan 
kennis aan de staten, met vermelding van de reden. 

2. Indien de kennisgeving niet is gedaan en gedeputeerde staten van 
oordeel zijn, dat een lid van provinciale staten verkeert in een van de 
gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel X 1, waarschuwen zij de 
belanghebbende schriftelijk. 

3. Het staat deze vrij de zaak uiterlijk op de achtste dag na de dagtekening 
van de in het tweede lid bedoelde waarschuwing aan het oordeel van 
provinciale staten te onderwerpen. 

Artikel X 5 

1. Wanneer een lid van de gemeenteraad komt te verkeren in een van 
de gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel X 1, geeft hij hiervan 
kennis aan de raad, met vermelding van de reden. 
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2. Indien de kennisgeving niet is gedaan en burgemeester en wethouders 
van oordeel zijn, dat een lid van de gemeenteraad verkeert in een van de 
gevallen, genoemd in het eerste lid van artikel X 1, waarschuwen zij de 
belanghebbende schriftelijk. 

3. Het staat deze vrij de zaak uiterlijk op de achtste dag na de dagtekening 
van de in het tweede lid bedoelde waarschuwing aan het oordeel van de 
raad te onderwerpen. 

Artikel X 6 

Leden van provinciale staten en van de gemeenteraad die hun ontslag 
hebben ingezonden, behouden, ook indien zij ontslag hebben genomen 
met ingang van een bepaald tijdstip, hun lidmaatschap, totdat de goed-
keuring van de geloofsbrieven van hun opvolgers onherroepelijk is 
geworden of totdat het centraal stembureau heeft beslist dat geen 
opvolger kan worden benoemd. 

Artikel X 7 

1. Het lid van provinciale staten dat in strijd met artikel 12 van de 
Provinciewet (Stb. 1962, 17) handelt, kan in zijn betrekking worden 
geschorst door gedeputeerde staten. Dit college onderwerpt de zaak aan 
het oordeel van provinciale staten in hun eerstvolgende vergadering. 

2. Provinciale staten kunnen, na de geschorste in de gelegenheid te 
hebben gesteld zich mondeling te verdedigen, hem van zijn lidmaatschap 
vervallen verklaren. Indien zij daartoe geen aanleiding vinden, heffen zij 
de schorsing op. 

3. Provinciale staten kunnen ook ambtshalve het lid dat in strijd met 
artikel 12 van de Provinciewet handelt, na hem in de gelegenheid te 
hebben gesteld zich mondeling te verdedigen, van zijn lidmaatschap 
vervallen verklaren. 

4. Van de beslissing van provinciale staten, bedoeld in het tweede en 
derde lid, wordt terstond aan de belanghebbende mededeling gedaan. 

5. Indien provinciale staten tot vervallenverklaring hebben besloten, 
blijft deze buiten werking zolang tegen dat besluit een voorziening 
ingevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
openstaat of ingevolge een zodanige voorziening een procedure aanhangig 
is. Ingeval de vervallenverklaring ambtshalve heeft plaatsgevonden, is het 
lid van provinciale staten gedurende deze periode in zijn betrekking 
geschorst. 

6. Indien een lid van provinciale staten op grond van dit artikel onher-
roepelijk van zijn lidmaatschap vervallen is verklaard, doet de commissaris 
van de Koning daarvan mededeling aan de voorzitter van het centraal 
stembureau. 

Artikel X 8 

1. Het lid van de gemeenteraad dat in strijd met artikel 26 van de 
gemeentewet handelt, kan in zijn betrekking worden geschorst door 
burgemeester en wethouders. Dit college onderwerpt de zaak aan het 
oordeel van de raad in zijn eerstvolgende vergadering. 

2. De raad kan, na de geschorste in de gelegenheid te hebben gesteld 
zich mondeling te verdedigen, hem van zijn lidmaatschap vervallen 
verklaren. Indien hij daartoe geen aanleiding vindt, heft hij de schorsing 
op. 

3. De raad kan ook ambtshalve het lid dat in strijd met artikel 26 van 
de gemeentewet handelt, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld 
zich mondeling te verdedigen, van zijn lidmaatschap vervallen verklaren. 

4. Van de beslissing van de raad, bedoeld in het tweede en derde lid, 
wordt terstond aan de belanghebbende mededeling gedaan. 
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5. Indien de raad tot vervallenverklaring heeft besloten, blijft deze 
buiten werking zolang tegen dat besluit een voorziening ingevolge de Wet 
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen openstaat of 
ingevolge een zodanige voorziening een procedure aanhangig is. Ingeval 
de vervallenverklaring ambtshalve heeft plaatsgevonden, is het lid van de 
raad gedurende deze periode in zijn betrekking geschorst. 

6. Indien een lid van de raad op grond van dit artikel onherroepelijk van 
zijn lidmaatschap vervallen is verklaard, doet de burgemeester daarvan 
mededeling aan de voorzitter van het centraal stembureau. 

Artikel X 9 

Ten aanzien van een beroepschrift ingevolge de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen tegen een beschikking als bedoeld in 
de artikelen X 4, X 5, X 7 en X 8 is artikel D 8 van overeenkomstige 
toepassing. 

AFDELING V 

Straf-, slot- en overgangsbepalingen 

HOOFDSTUKY 

Strafbepalingen 

Artikel Y 1 

Degene die stembiljetten, kiezerspassen, volmachtbewijzen of briefstem-
bewijzen namaakt of vervalst met het oogmerk deze als echt en onvervalst 
te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde 
categorie. 

Artikel Y 2 

Degene die opzettelijk als echt en onvervalst gebruikt of door anderen 
doet gebruiken stembiljetten, kiezerspassen, volmachtbewijzen of 
briefstembewijzen, die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de 
valsheid of vervalsing hem, toen hij ze ontving, bekend was, of deze, met 
het oogmerk om ze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te 
doen gebruiken, in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Artikel Y 3 

Degene die stembiljetten, kiezerspassen, volmachtbewijzen of briefstem-
bewijzen voorhanden heeft met het oogmerk deze wederrechtelijk te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Artikel Y 4 

1. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt 
om volmacht te geven tot het uitbrengen van zijn stem, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 
derde categorie. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of 
belofte tot het bij volmacht stemmen laat omkopen. 
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Artikel Y 5 

1. Bij veroordeling wegens een van de in de artikelen Y 1 tot en met 
Y 4 omschreven misdrijven kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, 
onder 1°, 2° en 4°, van het Wetboek van Strafrecht vermelde rechten 
worden uitgesproken. 

2. Bij veroordeling tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar 
wegens een van de in de artikelen Y 1 tot en met Y 3 omschreven 
misdrijven, kan ontzetting van het in artikel 28, eerste lid, onder 3°, 

van het Wetboek van Strafrecht vermelde recht worden uitgesproken. 

Artikel Y 7 

Degene die bij een verkiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, 
wetende dat deze overleden is, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 

Artikel Y 8 

Degene die bij een verkiezing een ander heeft gemachtigd voor hem te 
stemmen en niettemin in persoon aan de stemming deelneemt, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de 
tweede categorie. 

Artikel Y 9 

Degene die stelselmatig personen aanspreekt ten einde hen te bewegen 
hun in een volmachtlegitimatiekaart omgezette oproepingskaart af te 
geven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of 
geldboete van de tweede categorie. 

Artikel Y 10 

De werkgever die de hem bij artikel I 11 opgelegde verplichting niet 
nakomt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 
geldboete van de tweede categorie. 

Artikel Y 11 

De voorzitter, de leden en de opgeroepen plaatsvervangende leden van 
het stembureau die gedurende de zitting buiten noodzaak afwezig zijn 
zonder dat in vervanging is voorzien, worden gestraft met geldboete van 
de eerste categorie. 

Artikel Y 13 

De in de artikelen Y 1 tot en met Y 4 bedoelde strafbare feiten worden 
als misdrijven beschouwd en de in de artikelen Y 7 tot en met Y 11 
bedoelde strafbare feiten als overtredingen. 

HOOFDSTUKZ 

Slot- en overgangsbepalingen 

Artikel Z 1 

1. Wanneer bij of krachtens deze wet voorgeschreven verrichtingen op 
een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zouden vallen, 
treedt de eerstvolgende dag, geen zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag zijnde, daarvoor in de plaats. Deze bepaling is mede van 
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toepassing op het tegelijk aftreden van de leden van vertegenwoordigende 
organen. 

2. Voor zover de bepaling van de tijd voor die verrichtingen aan het 
openbaar gezag is opgedragen, worden daarvoor geen zaterdagen, 
zondagen of algemeen erkende feestdagen aangewezen. 

3. Onder algemeen erkende feestdagen worden verstaan de in artikel 3 
van de Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) als zodanig genoemde 
en de bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dagen. 

Artikel Z 2 

De bij deze wet gevoegde tabellen A en B maken deel uit van deze wet. 

Artikel Z 3 

De benoemdverklaring van plaatsvervangers in plaatsen welke openval-
len in de Tweede en Eerste Kamer, in provinciale staten en in de gemeen-
teraden geschiedt, zolang deze organen nog niet volgens de bepalingen 
van deze wet zijn gekozen, op de wijze als vóór de inwerkingtreding van 
deze wet was bepaald. 

Artikel Z 4 

De Kieswet (Stb. 1951, 290) wordt ingetrokken. 

Artikel Z 5 

De registers, door de Kiesraad en door de centrale stembureaus voor 
de verkiezing van de leden van provinciale staten bijgehouden ingevolge 
artikel G 1, eerste lid, onderscheidenlijk artikel G 2, eerste lid, van de 
Kieswet (Stb. 1951, 290), zoals deze luiden op het tijdstip van inwerking-
treding van deze wet, vervallen met ingang van dat tijdstip. In het 
ingevolge artikel G 1, eerste lid, van deze wet door het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bij te houden 
register schrijft het centraal stembureau ambtshalve als aanduiding in, 
naar keuze van de desbetreffende groeperingen, de naam of de aanduiding 
dan wel, mits niet meer dan 35 letters of andere tekens omvattende, de 
naam en de aanduiding van de politieke groeperingen, wier naam of 
aanduiding was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de 
laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer een of 
meer zetels zijn toegekend. Deze namen of aanduidingen, dan wel 
samenvoegingen daarvan, worden in het register ingeschreven, zoals en 
in de volgorde waarin deze tot dat tijdstip in het register waren opgenomen. 

Artikel Z 6 

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

2. Bij de bekendmaking van deze wet stelt Onze Minister van Justitie 
de nummering van de artikelen, paragrafen en hoofdstukken van deze 
wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen 
van de artikelen, paragrafen en hoofdstukken met de nieuwe nummering 
in overeenstemming. 

Artikel Z 7 

Deze wet kan worden aangehaald als Kieswet. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
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Tabel A bedoeld in artikel E 1 der Kieswet 

Nummer van Gebied waarover de kieskring zich uitstrekt 
de kieskring 

Gemeente waar het 
hoofdstembureau is 
gevestigd 

2. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. . 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

De gemeenten, behorende tot de kieskringen 1, 2, 
4, 5 er, 6 van de provincie Noord-Brabant, volgens 
tabel B 

's-Hertoyenbosch 

De gemeenten, behorende tot de kieskringen 3, 7, Ti lburg 
8 en 9 van de provincie Noord-Brabant, volgens 
tabel B 

De gemeenten, behorende tot de kieskringen 1 tot 
en met 5 van de provincie Gelderland, volgens 
tabel B 

Arnhem 

De gemeenten, behorende tot de kieskringen 6 tot Nijmegen 
en met 10 van de provincie Gelderland, volgens 
tabel B 

De gemeente Rotterdam Rotterdam 

De gemeente 's-Gravenhage 's-Gravenhage 

De gemeenten, behorende tot de kieskringen 3 en Leiden 
4 van de provincie Zuid-Holland, volgens tabel B 

De gemeenten behorende tot de kieskringen 5 tot Dordrecht 
en met 7 van de provincie Zuid-Holland, volgens 
tabel B 

De gemeente Amsterdam Amsterdam 

De gemeenten, behorende tot de kieskringen 2 tot Den Helder 
en met 5 van de provincie Noord-Holland, volgens 
tabel B 

De gemeenten, behorende tot de kieskringen 1 en Haarlem 
7 tot en met 9 van de provincie Noord-Holland, 
volgens tabel B 

De provincie Zeeland Middelburg 

De provincie Utrecht Utrecht 

De provincie Friesland Leeuwarden 

De provincie Overijssel Zwolle 

De provincie Groningen Groningen 

De provincie Drenthe Assen 

De provincie Limburg Maastricht 

De provincie Flevoland Lelystad 

Tabel B bedoeld in artikel E 1 der Kieswet 

Nummer van Gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd 
de kieskring Gebied waarover de kieskring zich uitstrekt 

GRONINGEN 

1. Groningen 
De gemeenten Groningen en Haren 

2. Appingedam 
De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Bierum, 't Zandt, Loppersum, Ten Boer, 
Slochteren, Stedum, Hefshuizen, Termunten, Zuidhorn, Grijpskerk, Oldehove, 
Ezinge, Aduard, Leek, Marum, Grootegast, Oldekerk, Bedum, Winsum, 
Leens, Ulrum, Kloosterburen, Eenrum, Baflo, Warffum, Adorp, Middelstum, 
Kantens en Usquert. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 264, nrs. 1-2 71 



Nummer van Gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd 
de kieskring Gebied waarover de kieskring zich uitstrekt 

3. Winschoten 
De gemeenten Winschoten, Midwolda, Nieuwolda, Finsterwolde, Beerta, 
Nieuweschans, Oosterbroek, Scheemda, Muntendam, Meeden, 
Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Vlagtwedde, 
Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Veendam. 

FRIESLAND 

1. Leeuwarden 
De gemeenten Het Bildt, Boarnsterhim, Ferwerderadeel, Franekeradeel, 
Harlingen, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menaldumadeel, 
Terschelling en Vlieland. 

2. Dongeradeel 
De gemeenten Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en 
Nieuwkruisland en Schiermonnikoog. 

3. Smallingerland 
De gemeenten Achtkarspelen, Opsterland, Smallingerland en 
Tietjerksteradeel. 

4. Heerenveen 
De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf. 

5 Sneek 
De gemeenten Bolsward, Gaasterlan Sleat, Lemsterland, Nijefurd, 
Skarsterlan, Sneek, Wünseradiel en Wymbritseradiel. 

DRENTHE 
1. Assen 

De gemeenten Assen, Anloo, Norg, Roden, Peize, Eelde, Zuidlaren, Vries, 
Smilde en Rolde. 

2. Meppel 
De gemeenten Meppel, Havelte, Nijeveen, Ruinen, Ruinerwold, De Wijk, 
Zuidwolde, Diever, Dwingeloo en Vledder 

3. Hoogeveen 
De gemeenten Hoogeveen, Beilen, Westerbork, Zweeloo, Oosterhesselen, 
Coevorden, Dalen, Schoonebeek en Sleen. 

4. Emmen 

De gemeenten Emmen, Odoorn, Borger, Gieten en Gasselte 

OVERIJSSEL 

1. Zwolle 
De gemeenten Zwolle, Wijhe, Dalfsen, Staphorst, Heino en Nieuwleusen. 

2. Kampen 
De gemeenten Kampen, IJsselmuiden, Steenwijk, IJsselham, Brederwiede, 
Zwartsluis, Hasselt en Genemuiden. 

3. Deventer 
De gemeenten Deventer, Diepenveen, Olst, Raalte, Holten en Bathmen. 

4. Ommen 
De gemeenten Ommen, Avereest. Hardenberg, Gramsbergen, Den Ham en 
Hellendoorn. 

5. Hengelo 
De gemeenten Hengelo, Borne, Markelo, Goor, Rijssen, Diepenheim, Stad 
Delden, Ambt Delden en Haaksbergen. 

6. Almelo 
De gemeenten Almelo, Vriezenveen, Wierden, Tubbergen, Oldenzaal, 
Ootmarsum, Denekamp en Weerselo. 

7. Enschede 
De gemeenten Enschede en Losser. 
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Nummer van Gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd 
de kieskring Gebied waarover de kieskring zich uitstrekt 

GELDERLAND 

1. Arnhem 
De gemeente Arnhem. 

2. Ede 
De gemeenten Renkum, Wageningen, Ede, Scherpenzeel en Barneveld 

3 Harderwijk 
De gemeenten Hoevelaken, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 
Elburg en Oldebroek 

4. Apeldoorn 
De gemeenten Apeldoorn, Voorst, Epe, Heerde en Hattem. 

5. Zutphen 
De gemeenten Zutphen, Gorssel, Warnsveld, Lochem, Vorden, Steenderen, 
Brummen, Rheden en Rozendaal. 

6. Winterswijk 
De gemeenten Winterswijk, Aalten, Wisch, Lichtenvoorde, Zelhem, Ruurlo, 
Groenlo, Eibergen, Neede en Borculo. 

7. Doetinchem 
De gemeenten Doetinchem, Hengelo, Doesburg, Hummelo en Keppel, 
Dinxperlo, Gendringen, Bergh, Didam, Zevenaar, Rijnwaarden, Duiven, 
Westervoort, Angerlo en Wehl. 

8 Nijmegen 
De gemeente Nijmegen 

9. Tiel 
De gemeenten Gendt, Bemmel, Huissen, Eist, Valburg, Heteren, Dodewaard, 
Kesteren, Echteld, Lienden, Maurik, Tiel, Geldermalsen, Neerijnen, Buren, 
Culemborg en Lingewaal. 

10. Wijchen 
De gemeenten Heerewaarden, Wamel, Druten, Beuningen, Wijchen, 
Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Brakel, Ammerzoden, 
Hedel, Kerkwijk, Zaltbommel, Maasdriel en Rossum. 

UTRECHT 

1. Utrecht 
De gemeente Utrecht 

2. Amersfoort 
De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Baarn, Soest, Leusden, 
Woudenberg, Maarn en Renswoude 

3 Zeist 
De gemeenten Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Leersum, Amerongen, 
Rhenen, Veenendaal, Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede, Bunnik, De Bilt 
en Maartensdijk. 

4 Nieuwegein 
De gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Benschop, Polsbroek, 
Oudewater, Willeskop, Montfoort, Linschoten, Snelrewaard, Vleuten-De 
Meern, Harmeien, Zegveld, Kamerik, Kockengen, Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen 
en Waverveen, Abcoude, Nigtevecht, Loenen, Loosdrecht, Breukelen en 
Maarssen. 

NOORD-HOLLAND 

1. Haarlem 
De gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek. 

2. Den Helder 
De gemeenten Den Helder, Texel, Schagen, Sint Maarten, Zijpe, Callantsoog, 
Wieringen, Wieringermeer, Barsingerhorn, Sint Pancras, Langedijk, 
Harenkarspel, Warmenhuizen, Heerhugowaard, Niedorp en 
Anna Paulowna 
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Nummer van Gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd 
de kieskring Gebied waarover de kieskring zich uitstrekt 

3. Hoorn 
De gemeenten Hoorn, Wester-Koggenland, Obdam, Opmeer, 
Noorder-Koggenland, Medemblik, Wervershoof, Wognum. Drechterland, 
Stede Broec, Venhuizen, Andijk, Enkhuizen, Purmerend, llpendam. 
Landsmeer, Beemster, Zeevang, Schermer, Wijdewormer, Edam-Volendam, 
Graft De Rijp, Monnickendam, Katwoude, Marken en Broek in Waterland 

4. Alkmaar 
De gemeenten Alkmaar, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Castricum, 
Egmond, Bergen en Schoorl. 

5. Zaanstad 
De gemeenten Zaanstad, Oostzaan, Wormer en Jisp. 

6. Amsterdam 
De gemeente Amsterdam. 

7. Velsen 
De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. 

8. Amstelveen 
De gemeenten Amstelveen, Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Weesp en Muiden. 

9 Hilversum 
De gemeenten Hilversum, Naarden, Huizen, Nederhorst den Berg, 
's Graveland, Laren, Bussum en Blaricum. 

ZUID-HOLLAND 

1. 's-Gravenhage 
De gemeente 's Gravenhage 

2. Rotterdam 
De gemeente Rotterdam. 

3. Leiden 
De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Koudekerk aan den Rijn, 
Voorschoten, Leidschendam, Voorburg, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, 
Warmond, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout. Voorhout, Lisse, 
Hillegom, Katwijk en Wassenaar 

4 Gouda 
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop, Bodegraven, Hazerswoude, 
Ter Aar, Nieuwveen, Alkemade, Woubrugge, Rijnsaterwoude, Nieuwkoop, 
Zevenhoven, Leimuiden, Gouda, Woerden, Driebruggen, Waddinxveen, 
Reeuwijk, Bergambacht, Vlist, Schoonhoven, Nederlek, Ouderkerk, Krimpen 
aan den IJssel, Zoetermeer, Benthuizen, Pijnacker, Nootdorp, Berkel en 
Rodenrijs, Bergschenhoek, Zevenhuizen, Bleiswijk, Nieuwerkerk aan den 
IJssel, Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Moerkapelle. 

5. Delft 
De gemeenten Delft, Schipluiden, Vlaardingen, Maassluis, Maasland, 
Rozenburg, Naaldwijk, De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Wateringen, 
Rijswijk en Schiedam. 

6 Dordrecht 
De gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, 
Sliedrecht, Hardinxveld Giessendam, Graafstroom, Liesveld, Giessenlanden, 
Gorinchem, Leerdam, Vianen en Zederik. 

7 Ridderkerk 
De gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Heerjansdam, 
Barendrecht, Albrandswaard, Oud-Beijerland, Binnenmaas, 's Gravendeel, 
Strijen, Cromstrijen, Korendijk, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse, 
Westvoorne, Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee 
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ZEELAND 

1. Middelburg 
De gemeenten Middelburg, Arnemuiden, Domburg, Mariekerke en Veere 

2 Vlissingen 
De gemeenten Vlissingen, Valkenisse en Westkapelle 

3 Zierikzee 
De gemeenten Zierikzee, Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, 
Middenschouwen en Westerschouwen. 

4. Tholen 
De gemeenten Tholen en Sint Philipsland. 

5. Goes 
De gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Kortgene, Reimerswaal en 
Wissenkerke. 

6. Oostburg 
De gemeenten Oostburg, Aardenburg en Sluis. 

7. Hulst 
De gemeenten Hulst, Axel, Hontenisse, Sas van Gent en Terneuzen 

NOORD-BRABANT 

1. 's-Hertogenbosch 
De gemeenten 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Den Dungen, 
Sint-Michielsgestel, Schijndel, Vught, Boxtel, Esch, Helvoirt, Liempde, 
Heeswijk-Dinther, Geffen, Nuland, Heesch, Nistelrode en Berlicum. 

2. Gr ave 
De gemeenten Grave, Cuijk en Sint Agatha, Schaijk, Beers, Uden, Mill en 
Sint Hubert, Zeeland, Ravenstein, Boxmeer, Vierlingsbeek, Oploo, Sint 
Anthonis en Ledeacker, Wa nroij, Oeffelt, Haps, Lith, Oss, Berghem en 
Megen, Haren en Macharen 

3. Tilburg 
De gemeenten Tilburg, Goirle, Berkel Enschot, Oisterwijk, Moergestel, 
Diessen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Udenhout, Gilze en Rijen, Dongen en 
Haaren. 

4. Heusden 
De gemeenten Heusden, Aalburg, Woudrichem, Werkendam, Dussen, 
Waalwijk, Sprang-Capelle, Vlijmen en Drunen. 

5. Helmond 
De gemeenten Helmond, Aarle Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, Mierlo, 
Gemert, Bakel en Milheeze, Heeze, Leende, Asten, Deurne, Someren, Budel, 
Maarheeze, Veghel, Erp en Boekei 

6. Eindhoven 
De gemeenten Eindhoven, Geldrop, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre, 

Westerhoven, Sint-Oedenrode, Son en Breughel, Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten, Oirschot, Best, Vessem, Wintelre en Knegsel, Oost-, West- en 
Middelbeers, Bladel en Netersel, Bergeyk, Reusel, Hooge en Lage Mierde, 
Hoogeloon, Hapert en Casteren, Eersel, Riethoven en Luyksgestel. 

7. Breda 
De gemeenten Breda, Nieuw-Ginneken, Teteringen, Prinsenbeek, Etten Leur, 
Rijsbergen, Zundert, Chaam, Alphen en Riel en Baarle-Nassau. 

8. Zevenbergen 
De gemeenten Zevenbergen, Klundert, Willemstad, Standdaarbuiten, Hooge 
en Lage Zwaluwe, Oudenbosch, Oosterhout, 's-Gravenmoer, Waspik, 
Raamsdonk, Geertruidenberg, Made en Drimmelen, Terheijden, Fijnaart en 
Heijningen 

9 Bergen op Zoom 
De gemeenten Bergen op Zoom, Putte, Ossendrecht, Woensdrecht, Huijber-
gen. Halsteren, Nieuw Vossemeer, Steenbergen, Roosendaal en Nispen, 
Rucphen, Hoeven, Dinteloord en Prinsenland, Wouw en Oud en Nieuw Gastel 
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LIMBURG 

1. Maastricht 
De gemeente Maastricht. 

2. Gulpen 
De gemeenten Eijsden, Gulpen, Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg 
aan de Geul, Voerendaal en Wittem. 

3. Sittard 
De gemeenten Beek, Born, Geleen, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, 
Sittard, Stein en Susteren 

4. Heerlen 
De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. 

5. Roermond 
De gemeenten Echt, Herten, Horn, Linne, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, 
Montfort, Ohé en Laak, Posterholt, Roermond, Stevensweert, Sint Odiliënberg, 
Swalmen en Vlodrop. 

6. Weert 
De gemeenten Baexem, Beegden, Grathem, Haelen, Heel en Panheel, 
Heythuysen, Hunsel, Meijel, Nederweert, Neer, Roggel, Stramproy, Thorn, 
Weert en Wessem. 

7. Venlo 
De gemeenten Beesel, Belfeld, Helden, Kessel, Maasbree, Tegelen en Venlo 

8. Horst 
De gemeenten Arcen en Velden, Bergen, Broekhuizen, Gennep, Grubbenvorst, 
Horst, Meerlo Wanssum, Mook en Middelaar, Sevenum en Venray. 

FLEVOLAND 

1. Lelystad 
De gemeenten Lelystad en Dronten. 

2 Almere 
De gemeenten Almere en Zeewolde. 

3. Noordoostpolder 
De gemeenten Noordoostpolder en Urk. 
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