
67ste vergadering Donderdag 13 april 1989 

Aanvang 10.1 5 uur 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 103 leden, te 
weten: 

Aarts, Aiders, Baas-Jansen, Beckers-
de Bruijn, Beinema, J.T. van den 
Berg, Biesheuvel, Blaauw, Blauw, 
Van der Burg, Buurmeijer, Van de 
Camp, Castricum, De Cloe, Dijkstal, 
Doelman-Pel, Dolman, Engwirda, Van 
Erp, Van Es, Esselink, Eversdijk, 
Feenstra, Franssen, Frinking, Frissen, 
Van Gelder, De Grave, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Hageman, Van 
der Heijden, Hennekam, Hermes, 
Hummel, Huys, Jabaaij, Janmaat-
Abee, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Koetje, Kohnstamm, Kok, Kort-
hals, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Laning-Boersema, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, De 
Leeuw, Van Leijenhorst, Lilipaly, 
Linschoten, Lonink, Mateman, Van 
Mierlo, Moret-de Jong, Mulder-van 
Dam, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijhuis, Nijland, Van Noord, Nuis, 
Nypels, Oomen-Ruijten, Van 
Otterloo, Paulis, Reitsma, Rienks, 
Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, 
Van der Sanden, Scherpenhuizen, 
Schutte, Soutendijk-van Appeldoorn, 
Spieker, Stemerdink, Stoffelen, 
Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boon-
acker, E.G. Terpstra, G.H. Terpstra, 
Tommei, Tuinstra, Van der Vaart, Ter 
Veld, Te Veldhuis, Vermeend, De 
Visser, Vliegenthart, Van der Vlies, 
Van Vlijmen, Voorhoeve, Vos, 
Vriens-Auerbach, Wallage, Weisglas, 
Wiebenga en Zijlstra, 

en mevrouw De Graaff-Nauta, 
staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken. 

D 
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer 

mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 

De Cloe, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering; 

Mulder-van Dam, na 11.00 uur; 

Moor en Wöltgens, wegens bezighe-
den elders. 

Deze berichten worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• de brief van het Presidium 

inzake benoeming plaatsvervan-
gend griffiers (21091 , nr. 1). 

De voorzitter: Ik stel voor, overeen-
komstig de voorstellen van het 
Presidium te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van: 
• het wetsvoorste l Wi jz ig ing 

van de begroting van de l a s t e n 
en de baten van de kapitaaluit-
gaven en ontvangsten van het 
Staatsbedri jf der Posteri jen, 
Telegrafie en Telefonie voor het 
jaar 1987 (s lotwet ; eerste 
wijziging) (20833). 

Het wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring 
van de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorste l N ieuwe 
bepalingen inzake het kiesrecht 
en de verkiezingen (Kieswet ) 
(20264) 

(Zie vergadering van 11 april 1989.) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Om in de 
parlementaire stukken de oorsprong 
te vinden van het wetsvoorstel tot 
herziening van de Kieswet, dat 
vandaag wordt behandeld, moet men 
een eind in de tijd terug gaan. Deze 
maand zestien jaar geleden, april 
1973, verscheen het eindverslag van 
de Eerste Kamer over het voorstel tot 
introductie in de Kieswet van de 
figuur van de lijstencombinatie. In 
dat eindverslag betreurden de leden 
van de fractie van de Partij van de 
Arbeid het "dat wederom een vrij 
onbeduidende wijziging van de 
Kieswet wordt voorgesteld". Zij 
meenden, dat men niet steeds maar 
moet blijven sleutelen aan dit 
belangrijke stuk wetgeving, doch dat 
een meer principiële aanpak verre de 
voorkeur zou verdienen. 

Bij de mondelinge behandeling 
verklaarde minister De Gaay Fortman 
zich bereid, een aanvraag tot de 
Kiesraad te richten om advies te 
ontvangen over een meer principiële, 
algemene herziening van de Kieswet. 
Kort daarna richtte mevrouw 
Kappeyne van de Coppello in de 
Tweede Kamer tot de regering 
eenzelfde verzoek. Zij vroeg om een 
nauwkeurig onderzoek per artikel 
over wat er schortte aan de Kieswet 
en naar de vraag of er een discrepan-
tie is tussen de wettekst en de 
praktijk. Zij hoopte dat de Kamer niet 
weer telkens nieuwe kleine stukjes 
zou moeten voegen in de lappende-
ken die de Kieswet met alle inciden-
tele wijzigingen dreigde te worden. 

Intussen was de eerste lezing van 

Tweede Kamer Kieswet 
13 april 1989 
T K 6 7 67-5775 



De Graaff -Nauta 

de grondwetsherziening in volle gang 
en de regering gaf er de voorkeur 
aan, de Kiesraad eerst te vragen, een 
aantal daaruit voortvloeiende 
voorstellen tot wijziging van de 
Kieswet, voor te bereiden. Dat heeft 
de algehele herziening van de 
Kieswet een tijd vertraagd. Tussen 
1977 en 1987 bereikte nog een 
reeks van elf voorstellen tot wijziging 
van de Kieswet het Staatsblad en 
werd er dus, om de woorden van 
mevrouw Kappeyne te gebruiken, 
ijverig doorgebreid aan de lappende-
ken van de Kieswet. Het ging daarbij 
om onderwerpen als: het aantal 
namen op de kandidatenlijsten — ook 
nu nog actueel, stemmen per brief, 
verkiezing van de Eerste Kamer, 
tijdstippen van verkiezingen — ook 
nu weer op de agenda, verlening van 
kiesrecht voor de gemeenteraden 
aan buitenlanders, verlening van 
kiesrecht voor de Tweede Kamer aan 
Nederlanders in het buitenland. 

Toch kwam intussen het werk aan 
de algehele herziening op gang. In 
1985 nam minister Rietkerk een 
voorontwerp van de Kiesraad in 
ontvangst en in oktober 1987, in 
deze kabinetsperiode, kon bij de 
Tweede Kamer een wetsvoorstel 
worden ingediend. 

Mijnheer de voorzitter! Het is 
bewindslieden lang niet altijd 
gegeven dat zij wetsvoorstellen van 
enige omvang, die onder hun 
verantwoordelijkheid zijn ingediend, 
ook in de Staten-Generaal mogen 
verdedigen. Het doet mij genoegen 
dat de behandeling van de kieswet-
herziening in deze Kamer, na een 
gedegen schriftelijke behandeling in 
twee ronden, kan plaatsvinden. 

Voordat ik in het bijzonder op de 
gestelde vragen en de gemaakte 
opmerkingen reageer, wil ik nog even 
stilstaan bij het karakter van deze 
herziening van de Kieswet en bij de 
uitgangspunten die daaraan ten 
grondslag liggen. De leden maakten 
hierover ook opmerkingen. 

In de eerste plaats gaat het om een 
herformulering van de hele Kieswet. 
Daarbij is gestreefd naar een betere 
leesbaarheid en een grotere toegan-
kelijkheid van de wet. Alle artikelen 
van de wet zijn kritisch bekeken en 
waar de bestaande terminologie 
verouderd was, is het taalgebruik 
aangepast. 

In de tweede plaats is nagegaan, 
op welke punten de Kieswet 
vereenvoudigd kon worden Dat 
heeft ertoe geleid, dat in verscheide-
ne gevallen bepalingen geheel zijn 

geschrapt, omdat aan de daarin 
gestelde regels in de praktijk geen 
behoefte meer bestaat. In andere 
gevallen zijn de artikelen van de 
Kieswet naar het Kiesbesluit 
overgeheveld, omdat het om 
administratieve details ging waarmee 
de wetgever zich niet bezig hoeft te 
houden. Ook hierdoor is de toegan-
kelijkheid en het begrijpen van de wet 
vergroot. 

In de derde plaats zijn de bepalin-
gen voor de verschillende verkiezim 
gen zoveel mogelijk geharmoniseerd. 
Verschillen waar geen goede reden 
voor bestaat, zijn opgeheven. Waar 
die redenen wel bestaan, zijn zij 
gehandhaafd. Ik kom op een enkel 
geval nog terug. 

Deze drie doelstellingen bij de 
herziening van de Kieswet — 
herformulering, vereenvoudiging en 
harmonisering — zijn uit een oogpunt 
van verbetering en vereenvoudiging 
van de regelgeving zeker belangrijk. 
Men zou die zo kunnen uitvoeren, dat 
het louter om een kosmetische 
operatie gaat. Dat nu is bij de 
voorbereiding van de herziening van 
de Kieswet bepaald niet het geval 
geweest. Tegelijk met deze acties is 
steeds nagegaan, op welke punten er 
aanleiding bestond om de in de 
Kieswet neergelegde regelingen ook 
inhoudelijk te verbeteren. Daarbij is 
vooral gelet op het nastreven van een 
grotere doelmatigheid bij de 
toepassing van de Kieswet. Voor tal 
van in de praktijk gebleken grotere en 
kleinere problemen en vragen zijn 
oplossingen voorgesteld. 

Ik noemde het streven naar een 
grotere doelmatigheid. Ik moet 
daaraan echter direct toevoegen, dat 
het waarborgen van de uitoefening 
van het actief en het passief 
kiesrecht in de volle zin van het 
woord, bij het beoordelen van de 
mogelijkheden voortdurend een 
belangrijke maatstaf is geweest. Die 
waarborg is in veel detailbepalingen 
van de Kieswet terug te vinden. Er is 
bewust voor gewaakt om deze 
waarborg niet aan de doelmatigheid 
op te offeren. Naar mijn mening is 
met de gepresenteerde voorstellen 
op dit punt een goed evenwicht 
bereikt. 

Voorzitter! Na deze algemene 
opmerkingen over de voorgeschiede-
nis en de strekking van het wetsvoor-
stel, ga ik nu nader in op hetgeen de 
fracties naar voren gebracht hebben. 
Ik zal daarbij de volgorde van 
onderwerpen in acht nemen, die ook 
in het algemene deel van de memorie 

van toelichting en in de gewisselde 
stukken is gevolgd. Voor de duidelijk-
heid hoop ik dit zoveel mogelijk 
bloksgewijs te doen. 

Voordat ik daaraan begin, wil ik 
graag de Kamer danken voor de 
woorden van waardering voor het 
wetsvoorstel en voor degenen die in 
de verschillende stadia daaraan 
hebben gewerkt. Van mijn kant stel ik 
het op prijs, dat de Kamer op zo 
ruime en constructieve wijze 
aandacht heeft besteed aan de 
inhoud van dit wetsvoorstel, zowel in 
de schriftelijke ronde als in de 
mondelinge beschouwingen die hier 
eergisteren zijn gehouden. Ik heb 
algemene instemming beluisterd met 
de uitgangspunten van het voorstel 
en ook, afgezien van wensen op 
bepaalde hoofdstukken, met de wijze 
waarop aan die uitgangspunten vorm 
gegeven is. Ik put daaruit het 
vertrouwen, dat de Kamer het 
wetsvoorstel zal willen aanvaarden 
en bij een wet, die de verkiezingen 
regelt, vind ik een grote meerderheid 
van bijzonder veel belang. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Wiebenga merkte op, dat het 
wetsvoorstel een heel lange voorbe-
reidingsduur gekend heeft, maar dat 
de Tweede Kamer vervolgens een 
degelijke maar vrij snelle procedure 
heeft gevolgd. Op die lange duur zal 
ik niet meer ingaan, na hetgeen ik 
daarover reeds in mijn inleiding heb 
gezegd. De opmerking dat de 
schriftelijke voorbereiding in de 
Kamer degelijk is geweest, onder-
schrijf ik volledig. Het ging inderdaad 
redelijk snel, met name sinds de 
zomer van vorig jaar. 

In dit verband is het aardig een 
vergelijking te trekken met de 
behandeling van de bestaande 
Kieswet in deze Kamer in het 
zittingsjaar 1950/1951. Het ging 
toen om dezelfde situatie. Een geheel 
herschreven nieuwe Kieswet moest 
de oude, ook ontoegankelijk gewor-
den, Kieswet van 1 896 vervangen. 
De Tweede Kamer produceerde een 
voorlopig verslag van acht gedrukte 
bladzijden en daarna nog een blanco 
eindverslag. De memorie van 
antwoord was eveneens acht 
bladzijden lang of kort De hele 
mondelinge behandeling besloeg elf 
bladzijden van de Handelingen. Er 
werden twee amendementen 
ingediend, één over de waarborgsom 
— nu nog actueel — en één over de 
afsluiting met gordijnen van de 
stemhokjes. Het wetsvoorstel werd 
ingediend op 2 maart 1951. De 
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einstemming in de Tweede Kamer 
viel op 23 mei van dat jaar. Snelheid 
van behandeling blijft een relatief 
begrip, mijnheer Wiebenga. 

Hoe zien wij nu het verdere 
tijdschema, met name in verband 
met de Eerste Kamer? Als het 
wetsvoorstel volgende week door de 
Tweede Kamer wordt aangenomen, 
dan lijkt mij inwerkingtreding tegen 
eind oktober haalbaar. De Eerste 
Kamer heeft dan een half jaar. Dat 
lijkt mij een redelijke termijn, maar de 
Eerste Kamer beoordeelt dit uiter-
aard zelf. Ik ben van plan om aan de 
Eerste Kamer te vragen of zij eraan 
wil meewerken om het wetsontwerp 
binnen deze termijn te behandelen. Ik 
heb hierover al een eerste contact 
met de voorzitter van de vaste 
commissie gelegd. 

De heer Schutte vroeg of de heer 
Elzinga de klok heeft horen luiden, 
toen hij in NRC Handelsblad schreef 
dat van ambtelijke zijde bij Binnen-
landse Zaken getwijfeld wordt aan 
tijdige voltooiing van behandeling 
van de Kieswet. Ik weet niet waar die 
opmerking van de heer Elzinga op 
berust. Wat ik wel weet, is dat 
degenen die op het departement aan 
dit project werken dit doen met grote 
toewijding en grote spoed en ook 
geen defaitistische houding aanne-
men over een tijdige voltooiing 
daarvan. Integendeel. 

De heer Leerling heeft daarbij nog 
gevraagd of technische aanpassin-
gen die uit dit wetsvoorstel voort-
vloeien tijdig gereed zijn voor het 
starten van de verkiezingsprocedures 
en of er voldoende tijd is voor 
voorlichting aan politieke partijen en 
aan de kiezers. Ik verwacht op dit 
punt geen problemen. De verande-
ringen zijn niet zo ingrijpend dat een 
zeer lange tijd van voorbereiding 
nodig is. Na aanneming van het 
wetsvoorstel door deze Kamer zullen 
uitvoerende instanties zich al gaan 
voorbereiden op de invoering bij de 
verkiezingen van volgend jaar. Voor 
voorlichting aan kiezers, politieke 
partijen en gemeenten zullen de 
laatste maanden van dit jaar 
beschikbaar zijn. 

De heer Lankhorst heeft gezegd 
dat de voornemens in het wets-
ontwerp met betrekking tot de 
voorlichting in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag wel erg 
voorzichtig zijn geformuleerd. Er zal 
een informatiefolder beschikbaar 
worden gesteld en verkrijgbaar zijn 
via gemeenten op de openbare 
bibliotheken. De mogelijkheid van 

voorlichting via Postbus 51 moet nog 
nader worden bekeken. Verder is van 
bijzonder groot belang een recht-
streekse voorlichting aan gemeenten 
en politieke partijen. Wij zullen dit 
samen verzorgen met het Centraal 
instituut vorming en opleiding 
bestuursdienst, dat zich al bereid 
heeft verklaard om hieraan mee te 
werken. Bovendien dragen bepaalde 
amendementen er ook wel toe bij dat 
een groot aantal burgers weet dat de 
Kieswet gewijzigd wordt. Ter 
voorkoming van misverstanden, dit is 
geen uitnodiging. 

De heer Rienks (PvdA): Wat mij enig 
ongeduld bezorgt, is dat de staatsse-
cretaris zeer veel aspecten bij de 
inwerkingtreding overhoop haalt, 
maar dat ik haar niet hoor over het 
bestuursakkoord met de Vereniging 
van Nederlandse gemeenten, 
waaromtrent in algemene zin 
natuurlijk ook enige afspraken zijn 
gemaakt over de afkondiging en 
inwerkingtreding van wetten. Ik vind 
dat de staatssecretaris hier, streven-
de naar volledigheid, dit aspect niet 
onbesproken kan laten. Ik vind ook 
dat zij, gezien de goede verhoudin-
gen, daar eigenlijk meteen al 
aandacht aan had behoren te 
schenken. Haar eerste opmerking 
was: de wet treedt in werking op 1 
oktober; dat is dus iets dat de Eerste 
Kamer regardeert. Ik begrijp dat 
omstreeks 1 oktober ook dit wets-
ontwerp in het Staatsblad zal 
verschijnen. Dat valt dus ongeveer 
samen. Dan komt er van die drie-
maandelijkse termijn uit het bestuurs-
akkoord niets terecht. Ik vind het 
toch raar dat daar niets over gezegd 
wordt. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Naar aanleiding van een andere 
vraag op een ander punt zou ik daar 
zeker nog een opmerking over 
gemaakt hebben. Nu vraagt de heer 
Rienks daar concreet naar. Ik heb 
gezegd dat wij uitgaan van inwer-
kingtreding per eind oktober. Voor 
die tijd zullen wij al erg veel contact 
met de gemeenten hebben. Daar is 
ook al over gesproken. Wij zullen hen 
inlichten over een aantal zaken. Ook 
zullen wij met hen praten over de 
invoeringstermijn van drie maanden. 
Dat betekent dat wij zeker niet 
verwaarlozen wat in het bestuursak-
koord staat. Na deze behandeling 
zullen wij een aantal activiteiten 
verder starten. Er wordt van onze 
kant zeker aandacht aan besteed. 

De heer Rienks (PvdA): Maar u hebt 
dus geen zekerheid of de gemeenten 
over die procedures met u tot 
overeenstemming kunnen komen op 
dit moment. Ik zeg dit met enige 
nadruk, omdat toch een heleboel 
procedures ingrijpend moeten 
veranderen, wat wellicht ook allerlei 
aanvullende scholing zal moeten 
betekenen. Er zullen cursussen 
gehouden moeten worden, enzo-
voort. De bijzondere problemen van 
de gemeente Den Haag wil ik niet 
aanroeren, maar die zijn natuurlijk 
ook niet eenvoudig. In mijn ogen 
betekent dit dat er wel degelijk nog 
knelpunten kunnen ontstaan. Ik vind 
het eigenlijk niet goed dat de 
staatssecretaris zich hier zo duidelijk 
vastlegt, als in het overleg dat moet 
volgen geen enkele opening meer 
kan komen op basis van een afspraak 
die eerder is gemaakt. Dat heb ik hier 
willen verwoorden. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Nogmaals, wij verwaarlozen dat niet. 
Er is zeer intensief contact. Wij 
maken er ook goede afspraken over. 
Wij hebben nog vorige maand een 
circulaire daarover naar de gemeen-
ten gestuurd. Ik ben van mening dat 
het contact met de VNG wat dit 
betreft goed is, alsook met het 
CIVOB, dat heeft toegezegd zich 
daar graag voor 100% voor in te 
zetten. 

De heer Rienks heeft nog opge-
merkt dat de vraag was gerezen of 
uit de aan het wetsvoorstel toege-
voegde overgangsbepaling, artikel Z 
4b, volgt dat alleen de stemmingen 
volgend jaar op de data van de 
bestaande wet worden gehouden 
dan wel of dit ook geldt voor andere 
verkiezingshandelingen zoals 
kandidaatstelling. In feite heeft de 
heer Rienks zelf het juiste antwoord 
al gegeven. Vanzelfsprekend zullen 
voor het \ ele verkiezingsproces de 
tijdstippen van de bestaande wet 
gelden. De term "periodieke 
verkiezingen" in het overgangsartikel 
Z 4 omvat niet alleen de stemmin-
gen, maar het hele verkiezingsgebeu-
ren. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Dat 
impliceert ook dat de centrale 
kandidaatstelling dan nog niet in 
werking treedt. In het huidige 
wetsvoorstel is daartoe een mogelijk-
heid geopend. In de oude wet zit die 
niet. Als de staatssecretaris uitgaat 
van de tijdsperiode in de bestaande 
wet, dan is het de vraag hoe een en 
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ander zich verhoudt met de andere 
onderdelen van het nieuwe wetsvoor-
stel. Om die reden vraag ik of dit ook 
betekent dat de centrale kandidaat-
stelling niet bij de volgende kamer-
verkiezingen, maar pas bij de 
verkiezingen die daarop volgen, 
ingaat. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Naar mijn mening is dat niet het 
geval. Het gaat hier om de data. Het 
moet duidelijk zijn wat de periodes 
zijn. Dat betekent niet dat alle 
activiteiten die daaromheen hangen 
— als je ver doorredeneert, is dat 
bijna de gehele wet — daarom 
vooruitgeschoven worden. 

De heer Rienks heeft zijn waarde-
ring uitgesproken voor de vele 
wijzigingen die tijdens de schriftelijke 
behandeling zijn aangebracht. Hij 
heeft gezegd dat er goed naar de 
Kamer is geluisterd. Zo hoort het 
ook. Hij stelde wel de vraag of vooraf 
voldoende consultatie heeft plaats-
gevonden. Die vraag gold ook voor 
het voorstel van de commissie-Bies-
heuvel inzake vervroeging van de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Ik vind 
niet dat je kunt zeggen dat de 
voorafgaande consultatie te beperkt 
is geweest. Het voorontwerp van de 
Kiesraad is voor commentaar 
verstuurd aan politieke partijen, 
provincies en gemeenten. Er is 
advies gevraagd aan de VNG, het 
IPO en de Vereniging voor bevol-
kingsboekhouding. Het voorstel van 
de commissie-Biesheuvel is nog 
apart voorgelegd aan de Kiesraad, de 
VNG, het IPO en de politieke partijen. 
De nota Indeling kieskringen is naar 
de VNG, het IPO, de Raad voor het 
binnenlands bestuur en de politieke 
partijen verstuurd. De Kiesraad is na 
die tijd nog een aantal malen om 
advies gevraagd. Het ontwerp is bij 
velen bekend geweest. Men heeft, 
wanneer men daar behoefte aan had, 
ook nog weer nader commentaar 
kunnen leveren. De stukken zijn in 
het geheel verwerkt. Van een tekort 
aan consultatie kan naar mijn mening 
dus beslist niet worden gesproken. 

De heer Rienks (PvdA): Ik heb ook 
niet zozeer geduid op een tekort. De 
staatssecretaris heeft mij in die zin 
misverstaan. Ik heb gevraagd of de 
procedure wel voldoende is geweest 
in het kader van de fragmentarische 
benadering, waarop de staatssecre-
taris nu zelf ook de nadruk legt. Zij 
heeft diverse consultatierondes naar 
aanleiding van diverse ingangen bij 

de politieke partijen gehouden. Men 
kwam voor de vraag te staan of door 
de bomen het bos nog wel te zien 
was. Het afrondende voorstel is als 
zodanig niet meer voorgelegd. Ik vind 
dat wel begrijpelijk, maar het maakt 
het voor de politieke partijen veel 
onduidelijker of de samenhangen 
tussen de verscheidene onderdelen 
voldoende tot hun recht zijn geko-
men. Als het geheel zou zijn voorge-
legd, dan had de staatssecretaris 
well icht nog andere geluiden 
gehoord uit de politieke partijen. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Juist die zaken die voor de politieke 
partijen van wezenlijk belang zijn, zijn 
heel expliciet aan de politieke 
partijen voorgelegd. Ik noem de 
verkiezingsdata en de kieskringinde-
ling. Ik heb geen signalen gekregen 
dat sprake is geweest van een tekort 
aan consultatie. Er zijn telefonisch 
veel vragen gesteld aan de departe-
mentsambtenaren. Wij zijn zeer 
toegankelijk geweest. Ik denk dat het 
voldoende is geweest. 

De heer Rienks heeft ook gevraagd 
of wij op het departement en bij de 
Kiesraad de illusie hebben, dat nu 
geen wijzigingen in de Kieswet meer 
nodig zullen zijn. De heer Leerling 
heeft gevraagd of dit de laatste 
wijziging zal zijn. Met deze herziening 
is de Kieswet in ieder geval up to 
date. Maar de ontwikkelingen gaan 
door. Verdere wijzigingen van de 
Kieswet in de toekomst zijn dus niet 
uitgesloten. Daar is echter geen 
enkel bezwaar tegen. Wij hebben ook 
niet de pretentie dat wij met dit stuk 
wetgeving een eeuwig edict hebben 
gecreëerd. Het is echter wel de 
verantwoordelijkheid van de wetge-
ver om, wanneer er door ontwikkelin-
gen nog bepaalde wijzigingen nodig 
zijn, de uitgangspunten die ik in de 
inleiding heb aangegeven, zo veel 
mogelijk te handhaven en te bewa-
ken. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
voorzitter! Ik was uiteraard niet zo 
naïef dat ik veronderstelde dat er 
nooit meer een wijziging van de 
Kieswet zou komen. Ik heb alleen 
vastgesteld dat het niet de laatste 
wijziging zal zijn. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Dan zijn wij het daarover eens. 

De heer Lankhorst heeft zich 
afgevraagd of de doelstelling dat de 
wet doorzichtiger, beter leesbaar en 
eenvoudiger moet zijn, wel volledig is 

bereikt. Er is veel aandacht besteed 
aan zo helder mogelijke formulerin-
gen. De technisch ingewikkelde aard 
van sommige onderdelen maakt 
evenwel soms formuleringen die enig 
nadenken vereisen, onvermijdelijk. 
Zoals de heer Lankhorst echter zelf al 
opmerkte, gaat het om een wet die 
juridisch sluitende teksten moet 
bevatten. Dat stelt grenzen aan de 
toegankelijkheid. Een wet is nu 
eenmaal geen voorlichtingsfolder. Hij 
heeft zelf gezegd dat het een 
fatsoenlijke wet is. Ik beschouw dat 
als een bijzonder compliment. De 
heer Rienks heeft nog gezegd dat hij 
veel waardering heeft voor de 
compacte en heldere wijze van 
formulering van de wetteksten. Ik 
dank hem voor deze beoordeling. Ik 
leid daaruit af dat de doelstelling van 
toegankelijkheid toch, voor zover 
mogelijk, is bereikt. 

De heer Kohnstamm betreurt het 
dat bij gebrek aan een meerderheid 
niet gekozen is voor het ter discussie 
stellen van het kiesstelsel. Hij vindt 
het jammer dat er niet gesproken kan 
worden van vernieuwing van het 
staatsbestel. Hij zegt met het kabinet 
wat deze discussie over de Kieswet 
betreft: het zij zo! Ik begrijp dat de 
heer Kohnstamm daar graag over zou 
spreken. De realiteit is echter dat 
noch de regering, noch de meerder-
heid van de Kamer op dit moment 
voelt voor de ideeën van D66 om de 
discussie over wijziging van de 
Grondwet te heropenen. Ook de heer 
Wiebenga heeft daarop gewezen. Er 
vindt nu dus geen fundamentele 
discussie plaats over het kiesstelsel, 
maar wel een discussie over 
verbeteringen die binnen de grenzen 
van het kiesstelsel in de regeling van 
de verkiezingen kunnen worden 
aangebracht. Het verheugt mij dat de 
heer Kohnstamm ook aan die 
discussie een bijdrage wil leveren. Ik 
ben het eens met hetgeen de heer 
Lankhorst heeft gezegd, namelijk dat 
de Grondwet van 1 983 het toetsings-
kader voor dit wetsvoorstel is. 

De heer Wiebenga heeft gezegd 
dat het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging, zoals dat in 
1917 is ingevoerd, nog steeds goed 
past bij onze geschakeerde bevol-
king. De heer Schutte heeft daar ook 
op gewezen. Ik ben het daarmee 
eens. Er is geen reden om van dit 
stelsel af te stappen. De heer 
Schutte heeft ook gezegd dat er 
discussie mogelijk is over het 
gewicht dat aan evenredigheid moet 
worden toegekend. Hij heeft een 
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kritisch geluid laten horen over het 
standpunt van de regering dat de 
mate van verwezenlijking van het 
beginsel van de evenredige vertegen-
woordiging aan de wetgever wordt 
overgelaten. Hij heeft ook gezegd dat 
de invoeging in 1938 in de Grondwet 
van de woorden "evenredigheid 
binnen door de wet te stellen 
grenzen" niet betekent dat belang-
rijke reducties op de verwezenlijking 
van dat beginsel geoorloofd zijn. 
Mijnheer de voorzitter! De grondwet-
telijke norm van evenredige verte-
genwoordiging laat verschillende 
vormen van uitwerking toe. Al 
voordat in 1938 de toevoeging werd 
opgenomen, nam de wetgever aan 
dat voor de verkiezingen van de 
Eerste Kamer het stelsel van vier 
afzonderlijke kiesgebieden — het 
gaat daarbij om groepen van 
provincies — in overeenstemming 
was met het grondwettelijke 
beginsel. De toevoeging in 1938 had 
de bedoeling om alle twijfel weg te 
nemen over het feit dat verhoging 
van de kiesdrempel niet in strijd met 
de Grondwet zou zijn. Ik ben daar 
geen voorstander van, maar je kunt 
niet zeggen dat een en ander in strijd 
is met de Grondwet. Grondwettelijk 
gezien is er dus voor de wetgever 
een marge, en volgens ons is dat een 
iets ruimere marge dan volgens de 
heer Schutte. Er is dus geen reden 
om, met een beroep op de Grond-
wet, te pleiten voor het stelsel van 
restzetelverdeling, dat de evenredig-
heid meer benadert dan dat van de 
grootste gemiddelden of de grootste 
overschotten. Op het systeem "Web-
ster kom ik nog terug. 

De heer Schutte (GPV): Het punt 
waarmee ik wat moeite had en heb is 
de wijze van omgaan met de 
mogelijkheden die de Grondwet, 
zeker na de toevoeging van 1938, 
inderdaad biedt. De regering 
benadrukt teveel de vraag, welke 
ruimte zij heeft om af te wijken van 
de evenredigheid. In het licht van 
artikel 4 van de Grondwet zoals het 
sedert 1983 luidt, waarin het 
karakter van het kiesrecht als 
grondrecht is verzekerd, zou de 
benadering meer uit moeten gaan 
van de vraag, hoe maximaal recht 
kan worden gedaan aan het individu-
ele recht van elke burger om op 
gelijke voet mee te werken aan de 
samenstelling van algemeen 
vertegenwoordigende lichamen. Die 
intentie vloeit voort uit artikel 4 van 
de Grondwet, waarbij ik overigens 

erken dat dit ook kan leiden tot 
geringe afwijkingen, zoals dat altijd 
mogelijk is geweest. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Qua uitwerking verschil ik met u niet 
van mening. Het ging mij om de 
vraag, hoe je met een beroep op de 
Grondwet kunt zeggen dat bepaalde 
zaken wel of niet kunnen. De geest 
die daaruit spreekt, lijkt mij erg 
duidelijk. 

De heer Rienks heeft gezegd dat 
een van de uitgangspunten van de 
Partij van de Arbeid ten aanzien van 
het kiesrecht en de verkiezingen is 
dat pluriformiteit qua regelgeving het 
inzicht niet vergroot en dat daar waar 
algemeen kiesrecht geldt, ook de 
consequenties van het omgaan met 
de resultaten daarvan zo enigszins 
mogelijk gelijk dienen te zijn. Hij is 
van oordeel dat de regering deze 
benaderingswijze tot dusverre niet de 
aandacht heeft gegeven die ze 
verdient. Hij heeft daarover een 
aantal vragen gesteld: waarom bij de 
ene overheid wel een zetelverdeling 
geldt die uitgaat van het minimaal 
behalen van de kiesdeler en bij de 
andere overheid niet, waarom er 
verschillende restzetel verdelingen 
zijn enzovoorts. Zijn vraag is derhalve 
of uniformiteit en doorzichtigheid 
hier niet verdergaand hadden moeten 
worden nagestreefd. Hij achtte dat 
een bureaucratiseringsaspect, 
waarbij hij mij aansprak op alles wat 
sedert de commissie-Van Veen en de 
commissie-Vonhoff hierover is 
gezegd, maar waaraan eigenlijk niets 
is gedaan. Mijnheer de voorzitter! Ik 
vind dat de heer Rienks met de 
laatste woorden in feite een heel 
zware last op onze schouders legt. 
Zijn bedoelingen zijn mij duidelijk, we 
verschillen voor een belangrijk deel 
niet van mening. Ook ik ben van 
mening dat uniformiteit, harmonisa-
tie en de doorzichtigheid in de 
regelgeving een heel groot belang 
vertegenwoordigen. Maar de heer 
Rienks zal het toch met mij eens 
moeten zijn dat het wetsvoorstel op 
heel veel punten hiervan blijk geeft. 
Het is echter juist dat dit niet op alle 
punten is gebeurd. Als de regering 
daartoe echt reden zag, zijn onderlin-
ge verschillen gehandhaafd, zoals bij 
de restzetelverdeling. Er zijn ove-
rigens ook andere voorbeelden te 
geven. Het ging hierbij niet om een 
keuze tussen zwart of wit , maar om 
een weging van de verschillende 
argumenten en factoren. De pro's en 
contra's zijn zorgvuldig afgewogen. 

Ik begrijp uit de woorden van de heer 
Rienks dat de fractie van de PvdA op 
het punt van de restzetelverdeling 
een andere afweging heeft gemaakt 
dan de regering. Ik respecteer dat, 
maar deze opmerkingen van de heer 
Rienks doen geen recht aan het 
ontwerp en aan de voorbereiding. Ik 
vind het onjuist om in dit geval te 
spreken van "een onvoldoende 
inspanning van de kant van de 
regering" zoals de heer Rienks 
meende te moeten doen. Dit zijn zeer 
zware woorden. Ik wijs erop dat wij 
onze argumenten hebben gegeven. 

De heer Rienks (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Ik heb de woorden 
"onvoldoende inspanning" gebruikt 
omdat pas in de tweede ronde van 
het schriftelijk verkeer de beroemde 
stofkam is gehanteerd. Dit heeft 
aanleiding gegeven tot een niet 
geringe nota van wijziging. Ik meen 
dat de voorbereiding van meet af aan 
beter had gekund. Dat dit niet is 
gebeurd terwijl er wel om is ge-
vraagd, gaf mij aanleiding tot die 
kwalificatie. Wij kunnen uiteraard van 
mening verschillen over de vraag of 
het geheel toch op zijn pootjes 
terecht is gekomen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Voorzitter! Als dit wetsvoorstel wordt 
vergeleken met de huidige Kieswet, 
dan blijkt dat er bij het eerste 
ontwerp erg veel is uitgehaald. 
Tijdens het werken aan dit voorstel 
zijn de ontwikkelingen echter gewoon 
doorgegaan. Wij werden geconfron-
teerd met vragen waardoor artikelen 
nader bestudeerd moesten worden. 
Wij hebben ons steeds opengesteld 
voor suggesties. De lange tijd van 
voorbereiding heeft dit mede 
mogelijk gemaakt. De heer Rienks 
heeft overigens gelijk wanneer hij 
zegt dat de stofkam er vele malen 
doorgehaald is. ledere keer leverde 
dit wat op. Wat echter telt is het 
uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat wij 
gezamenlijk tevreden kunnen zijn 
over dit onderdeel. 

De heer Rienks heeft vervolgens 
gevraagd of wel voldoende is 
nagegaan of het mogelijk was de 
verschillende bepalingen te handha-
ven. Hij vroeg zich af of een meer 
systematische werkwijze niet beter 
was geweest. Hij verzocht mij nog 
eens uitgebreid uiteen te zetten op 
hoe wij te werk zijn gegaan. Ik hoop 
niet dat de heer Rienks van mij 
verwacht, dat ik per onderdeel van 
de Kieswet uiteen zal zetten wat de 
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mogelijkheden zijn om de bepalingen 
te handhaven. Dan zijn wij wel even 
bezig. Ik meen dat ik kan volstaan 
met een algemene opmerking. De 
voorbereiding van het ontwerp door 
de Kiesraad, de adviesronde die 
heeft plaatsgevonden naar aanleiding 
van dit voorontwerp en de herover-
weging op het departement op grond 
van de adviezen, boden naar mijn 
mening voldoende garantie dat ook 
aan het aspect van de handhaving 
van de bepalingen voldoende 
aandacht is besteed. 

Uit de opmerkingen van de heer 
Rienks over de Kiesraad leid ik af dat 
hij dit college een zeer warm hart 
toedraagt. Hij betwijfelt echter of het 
logisch is dat de Kiesraad vooraan in 
hoofdstuk A een plaats heeft 
gekregen. Je kunt wetten op 
verschillende manieren opbouwen en 
indelen. Ik zal niet zeggen dat 
hoofdstuk A de enige juiste plaats is, 
maar ik vind het wel een goede 
plaats. Ook de verdere indeling in 
afdelingen kon de goedkeuring van 
de heer Rienks niet helemaal 
wegdragen. Ik wijs erop dat de 
Kiesraad zich in zijn voorontwerp 
heeft uitgesproken voor handhaving 
van de bestaande indeling en ik zag 
onvoldoende aanleiding om van dat 
advies af te wijken. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu 
op het Kiesbesluit. Met de voorberei-
ding van het nieuwe Kiesbesluit is, 
parallel aan de behandeling van het 
wetsvoorstel, goede voortgang 
gemaakt. De Kamer heeft het 
voorontwerp ter kennisneming 
toegezonden gekregen. Vorige week 
heb ik het advies van de Kiesraad 
over het voorontwerp ontvangen en 
dat advies heeft de Kamer inmiddels 
ook bereikt. Uit het advies bleek dat 
de raad zich in het algemeen met het 
voorontwerp kon verenigen. Naar 
aanleiding van vragen van de heren 
Rienks en Koetje vermeld ik dat de 
Kiesraad voorstelt, een in het 
ontwerp-Kiesbesluit opgenomen 
bepaling alsnog naar de wet over te 
hevelen. Dit advies heb ik opgevolgd 
en het is opgenomen in de vierde 
nota van wijziging die de Kamer 
begin deze week heeft ontvangen. 
Daarnaast werd nog opneming in de 
wet van een detailpunt in overweging 
gegeven. Dit advies van de Kiesraad 
heb ik niet opgevolgd. Voor het 
overige leidden de opmerkingen van 
de Kiesraad tot aanpassingen van het 
ontwerp-Kiesbesluit zelf. Dit zal er 
wellicht toe leiden dat bij voorbeeld 
voor de stembus niet meer wordt 

voorgeschreven dat deze rond moet 
zijn. Ik hoop dat het ontwerp op zeer 
korte termijn ter advisering voorge-
legd kan worden aan de VNG en de 
Vereniging voor bevolkingsboekhou-
ding. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu 
op het kiesrecht van buitenlanders. 
De heer Rienks heeft gevraagd of het 
wenselijk is, te onderzoeken of het 
kiesrecht van buitenlanders moet 
worden uitgebreid tot de verkiezin-
gen van de provinciale staten. 
Mevrouw Van Es heeft gezegd dat 
het kiesrecht voor migranten op alle 
niveaus moet gelden. In de stukken 
heb ik er al op gewezen dat de vraag 
of aan niet-Nederlanders kiesrecht 
voor Tweede Kamer of provinciale 
staten moet worden verleend, 
uitgebreid aan de orde is gekomen in 
het kader van de algehele grond-
wetsherziening 1983. Verlening van 
kiesrecht voor de Tweede Kamer aan 
niet-Nederlanders werd toen om 
twee bekende redenen afgewezen. 
Verlening van kiesrecht aan buiten-
landers voor provinciale staten werd 
ook afgewezen op grond van het 
argument dat het onjuist zou zijn, 
buitenlanders via het kiesrecht voor 
provinciale staten in staat te stellen, 
indirect invloed uit te oefenen op de 
samenstelling van de Eerste Kamer. 
Ik erken dat deze argumenten in de 
toekomst misschien anders gewaar-
deerd zullen worden, zeker als het 
onderdanen van andere EG-lidstaten 
betreft. In de stukken heb ik al 
gezegd dat naar mijn oordeel nu 
echter onvoldoende aanleiding 
bestaat, het standpunt dat aan 
niet-Nederlanders geen kiesrecht 
voor Kamer of provinciale staten 
di3nt toe te komen, in heroverweging 
te nemen. Ik ben dan ook niet bereid 
om, zoals mevrouw Van Es heeft 
gevraagd, op dit punt een voorstel 
tot grondwetsherziening voor te 
bereiden. 

De heer Koetje is verbaasd over 
het feit dat een ambtelijke werkgroep 
van Binnenlandse Zaken een relatie 
heeft gelegd tussen de uitbreiding 
van het kiesrecht voor niet-Neder-
landse ingezetenen naar andere 
niveaus en Europa 1992. Uit de 
opmerkingen die ik heb gemaakt, zal 
de heer Koetje al gebleken zijn dat 
het bericht in "Het Torentje" 
uitsluitend de mening van een aantal 
ambtenaren weergaf en niet de 
opvatting van de minister of mijn 
eigen standpunt. 

Mevrouw Van Es heeft gevraagd of 
de beperking dat de niet-Nederlander 

alleen kiesrecht heeft indien deze vijf 
jaar in Nederland woont, langzamer-
hand niet moet vervallen. In de 
memorie van antwoord heb ik al 
gezegd dat het vereiste van een 
verblijfsduur van vijf jaar is ingegeven 
door de gedachte dat buitenlanders 
in het algemeen na vijf jaar een 
voldoende sterke binding met de 
Nederlandse samenleving hebben 
om invloed op de politieke besluitvor 
ming uit te oefenen. De wetgever 
heeft deze eis nog maar kort geleden 
vastgesteld, zodat ik onvoldoende 
reden zie, deze nu ter discussie te 
stellen. 

De heer Rienks heeft gevraagd of 
het niet wenselijk is, onderzoek te 
verrichten naar het functioneren van 
de niet-Nederlanders in de gemeen-
teraden. Waarom? Mij lijkt het 
functioneren van raadsleden een 
zaak die primair de kiezers en de 
politieke partijen aangaat. Daarom 
voel ik niet voor het verrichten van 
onderzoek door de overheid naar het 
functioneren van niet-Nederlandse 
gemeenteraadsleden. 

De heer Rienks (PvdA): Naar mijn 
mening maakt de staatssecretaris 
zich hier te makkelijk van af. Ik heb er 
immers ook op geduid dat dit een 
primaire verantwoordelijkheid is van 
de politieke partijen zelf. Ik heb 
alleen gevraagd of het wellicht — ik 
denk hierbij aan het onderscheid dat 
tussen verschillende etnische 
minderheden te maken is — aanbe-
veling verdient, dit aspect na 
ommekomst van de gemeenteraads-
periode te bekijken. Daaruit kunnen 
wellicht conclusies worden getrokken 
die verder niets met de politieke 
aspecten die de politieke partijen 
aangaan te maken hebben. Ik heb dat 
ook genoemd. Ik wil graag dat de 
staatssecretaris het antwoord 
daarop, zo nodig in tweede termijn, 
toespitst. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik zie het nut van een dergelijk 
onderzoek, door de overheid te 
verrichten, echt niet in. Ik ken 
daaraan in de onderzoeksprogram-
mering dan ook absoluut geen 
prioriteit toe. Wij moeten zeer 
beperkt met het budget en met de 
prioriteiten omgaan. De noodzaak 
van een dergelijk onderzoek zie ik 
niet in. Misschien wordt volgend jaar 
wel gevraagd, het functioneren van 
een eenmansfractie te onderzoeken! 
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De heer Wiebenga (VVD): Dat gaat 
heel goed! 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! Ik kom te 
spreken over het kiesrecht van de 
onderdanen van de EG. Naar de 
mening van de heer Rienks moet de 
regering bevorderen dat Nederlandse 
inwoners van andere EG-lidstaten in 
de lidstaten zelf mogen gaan 
stemmen, net zo goed als andere 
onderdanen van de EG die in ons 
land wonen hier zouden moeten 
deelnemen aan de Europese 
verkiezingen. Een dergelijke ontwik-
keling is volgens de heer Rienks een 
tussenfase naar het participeren van 
onderdanen van de EG in ons land 
aan lokale en nationale verkiezingen 
en omgekeerd. 

Mevrouw Van Es heeft gezegd dat 
ook andere EG-landen het kiesrecht 
aan migranten zouden moeten 
geven. Zij heeft gevraagd of ik bereid 
ben, dit te bevorderen. 

Onderdanen van de EG in ons land 
die niet in hun eigen land aan de 
Europese verkiezingen mogen 
deelnemen, kunnen op grond van de 
Wet Europese verkiezingen aan de 
Nederlandse verkiezingen voor het 
Europees Parlement deelnemen. Bij 
de komende verkiezingen zullen 
bepaalde groepen Britten en leren 
aan deze verkiezingen deelnemen. 
Verder mogen ook Italianen die in 
ons land wonen in Nederland aan de 
Italiaanse verkiezingen voor het 
Europees Parlement deelnemen. Al 
jaren wordt gestreefd naar een 
uniforme verkiezingsprocedure voor 
het Europees Parlement. Nederland 
stelt zich hier positief tegenover op, 
maar alle inspanningen ten spijt zijn 
op dit terrein nog geen concrete 
resultaten bereikt. 

Op dit moment wordt gewerkt aan 
een Europese richtlijn tot verlening 
van het kiesrecht aan onderdanen 
van de EG voor de gemeenteraad. De 
Nederlandse regering is van een 
dergelijke richtlijn een enthousiast 
voorstander. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik had op 
mijn vraag een iets uitgebreidere 
reactie verwacht dan de staatssecre-
taris nu geeft. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik ben nog niet klaar. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik voeg er 
dan alleen even aan toe dat mijn 
vraag ook ging over mensen die geen 

onderdaan zijn van de EG. Hiermee 
doelde ik op het lokale kiesrecht in 
andere EG-landen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Inmiddels heeft het Europees 
Parlement over het ontwerp van die 
richtlijn advies uitgebracht en gepleit 
voor toekenning van lokaal kiesrecht 
aan alle buitenlanders. Gelet op de 
Nederlandse situatie heb ik daarte-
gen zeker geen bezwaar. Wel is het 
de vraag of de kans op aanvaarding 
van de richtlijn, als zij voor alle 
buitenlanders zou gelden, niet zou 
afnemen. Ik hoop de vraag hiermee 
voldoende te hebben beantwoord. 

De heer Leerling heeft gewezen op 
de geringe belangstelling bij 
Nederlanders in het buitenland voor 
de verkiezingen. Hij heeft gevraagd 
of ik bereid ben in het geval dat de 
belangstelling andermaal gering is, 
een enquête te laten verrichten onder 
emigranten naar de reden waarom zij 
al dan niet van hun stemrecht 
gebruik hebben gemaakt. Mijnheer 
de voorzitter, het lijkt mij niet een 
taak van de overheid om de redenen 
na te gaan waarom Nederlanders in 
het buitenland al of niet stemmen of 
zich al of niet laten registreren. Ik 
vind dat dit de privacy raakt. Het is 
toch niet zonder betekenis dat het 
hier om een recht gaat. 

De heer Schutte heeft gezegd dat 
de overheid er alles aan zou moeten 
doen om ervoor te zorgen dat 
Nederlanders in het buitenland die 
zich hebben laten registreren, ook 
daadwerkelijk hun stem kunnen 
uitbrengen. 3300 te laat ontvangen 
briefstemmen, zijn er 3300 te veel. Ik 
heb in de stukken al geschreven dat 
ik dat standpunt deel. Ik heb in de 
stukken ook gezegd dat het een reële 
veronderstelling is dat het aantal te 
laat ontvangen briefstemmen onder 
invloed van de wijzigingen in de 
bepalingen over de ondersteuning 
van kandidatenlijsten en over 
beroepen inzake de geldigheid van 
kandidatenlijsten, zal dalen. Verder 
kunnen kiezers in het buitenland door 
van het diplomatieke postverkeer 
gebruik te maken, ervoor zorgen dat 
hun briefstem eerder in Nederland 
terug is. Die mogelijkheid wordt nu in 
het wetsvoorstel heel uitdrukkelijk 
genoemd. Ik kan echter niet de 
garantie geven dat alle briefstemmen 
op tijd terug zijn. Er kunnen ook 
redenen zijn waarop de overheid 
geen invloed kan uitoefenen, bij 
voorbeeld te laten terugzending door 
de kiezer of poststakingen in het 

buitenland. De heer Wiebenga heeft 
daarbij nog gevraagd of de formulie-
ren om per brief te stemmen, ook 
gewoon naar de Nederlandse kiezers 
in Zwitserland worden gestuurd. Ja, 
het formulier zit met een perforatie-
rand vast aan het formulier voor het 
verzoek om als kiezer te worden 
geregistreerd. 

De heer Van Otterloo heeft 
gevraagd of een toereikende 
financiële regeling is getroffen met 
de gemeente Den Haag voor de extra 
werkzaamheden in verband met de 
centrale registratie en het stemmen 
door Nederlandse kiezers in het 
buitenland. De gemeente Den Haag 
heeft ingestemd met de voorgestelde 
financiële regeling. Die regeling komt 
neer op een verhoging van het 
jaarlijkse woonruimtebedrag van 
deze gemeente met 40 cent. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
er na de behandeling van het 
wetsvoorstel voldoende tijd voor de 
gemeente Den Haag is om met de 
technische kant van de centrale 
registratie gereed te zijn voor de 
verkiezingen van 1990. Dat is geen 
probleem. De gemeente Den Haag is 
al bezig om de centrale registratie 
voor te bereiden. Wat dit betreft 
hebben wij op alle punten met de 
VNG en met de gemeente Den Haag 
overeenstemming bereikt. 

En dan het punt van de ongevraag-
de toezending van de registratiefor-
mulieren. Mevrouw Tegelaar heeft 
daar een opmerking over gemaakt. 
Zij heeft gezegd het jammer te 
vinden dat ik nog niet toe ben aan 
het ongevraagd blijven toezenden 
van registratieformulieren aan 
Nederlanders in het buitenland. Zij 
heeft gezegd dat wij dit eigenlijk nog 
een keer zouden moeten doen. De 
heer Wiebenga heeft gezegd dat 
voortzetting noodzakelijk is, dat in de 
begroting voor 1 990 daarvoor gelden 
moeten worden opgenomen. De heer 
Leerling heeft begrip voor ons 
standpunt. De heer Schutte heeft 
gezegd dat wij na de Europese 
verkiezingen van 1989 toch wel met 
de ongevraagde toezending moeten 
stoppen, ook om financiële redenen. 
Ik heb nog steeds niet de overtuiging 
dat ongevraagde toezending de 
deelname in belangrijke mate zou 
bevorderen. Bij de Tweede-Kamer-
verkiezingen van 1986 staken de 
hoge kosten van ongevraagde 
toezending schril af tegen het relatief 
geringe aantal Nederlanders dat zich 
liet registreren. Ik vind dat de 
beschikbare financiële middelen 
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beter kunnen worden gestoken in een 
tijdige en goed opgezette voorlich-
tingscampagne. ik heb al de 
bereidheid uitgesproken om mijn 
standpunt opnieuw te toetsen aan de 
hand van de ervaringen met de 
Europese verkiezingen van dit jaar. Ik 
vind het dan ook prematuur, daarop 
nu vooruit te lopen en nu al te 
beslissen, ook bij de Tweede-Kamer-
verkiezingen van 1 990 tot onge-
vraagde toezending over te gaan. Ik 
vind het ook prematuur om nu al te 
beslissen om hiervoor een post in de 
begroting voor 1990 op te nemen. Ik 
vraag de Kamer, de ervaringen af te 
wachten die bij de Europese 
verkiezingen van dit jaar worden 
opgedaan. Als de ervaringen binnen 
zijn, zal ik de Kamer daarover zo 
spoedig mogelijk inlichten. Dat zal de 
basis zijn om te bekijken of er 
inderdaad voldoende redenen zijn om 
nog een keer tot ongevraagde 
toezending over te gaan. Het zal 
tevens de basis zijn om te bekijken of 
daarvoor voldoende financiële 
middelen beschikbaar moeten 
worden gesteld. 

De heer Rienks (PvdA): Wanneer zal 
de rapportering er komen? 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Dat moet vrij snel kunnen. Het zal 
ook snel moéten. 

De heer Rienks (PvdA): Daarom 
vraag ik het ook. U kunt dus geen 
tijdstip noemen? 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik kan geen concreet tijdstip noemen. 
Ik wil wel proberen, het iets concre-
ter aan te geven. Dat zou ik dan in 
tweede termijn moeten doen. Ik heb 
gezegd dat wij het zo spoedig 
mogelijk zullen doen. Wij hebben 
daar uiteraard gegevens voor nodig. 
Wij hebben er zelf ook belang bij dat 
het rapport er zo snel mogelijk is. Het 
moet dus een hoge prioriteit hebben. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Ik vraag de staatssecretaris, 
het geld dat hiervoor nodig is, in elk 
geval te reserveren. Het is gemakke-
lijker om het gereserveerde bedrag 
niet te besteden dan om het alsnog 
op te voeren. Het is ook mogelijk dat 
het benodigde bedrag al aanwezig is 
in het voorlichtingsbudget. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Het laatste is niet het geval. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Dan herhaal ik mijn eerste 
verzoek. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Het voorlichtingsbudget is niet een 
lekkere pot waarvan kan worden 
gezegd: het zit er toch in, dus als je 
het niet gebruikt, dan doen wij er wat 
anders mee. Het is wel noodzakelijk, 
in de begroting geld op te nemen 
voor voorlichting aan Nederlanders in 
het buitenland. Hierover verschillen 
wij niet van mening. Het gaat nu om 
het extra bedrag dat noodzakelijk is 
voor de toezending van de registra-
tieformulieren. 

De heer Rienks (PvdA): Ik had ook 
nog gevraagd in hoeverre grensover-
schrijdende organisaties een functie 
kunnen krijgen toebedeeld in de 
voorlichting, voor zover dat past in 
de taakstelling van deze organisaties. 
Ik heb daar nog niks over gehoord. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik was nog niet helemaal klaar met 
de beantwoording. Het kan zeker van 
belang zijn om in de grensgebieden 
voldoende uitwisseling te hebben. 
Fundamenteel is dat het verdrag dat 
met België is gesloten over grenso-
verschrijdende samenwerking, nog 
niet in werking is getreden. Dat 
betekent dat deze samenwerkings-
vorm op dit punt minder goed 
functioneert. 

De heer Rienks (PvdA): Ik noemde 
ook de andere kant, namelijk de 
Euregio. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik zal dat er zeker bij betrekken. 

De heer Wiebenga heeft gezegd 
dat er een goede voorlichtingscam-
pagne nodig is. De heer Van den 
Berg vroeg zich af of het niet een 
zaak van de politieke partijen is om 
de deelname te stimuleren. De heer 
Leerling had graag nog wat meer 
helderheid over de voorlichtingscam-
pagne. Het is zeker ook een zaak van 
de overheid om de deelname van 
Nederlanders die in het buitenland 
wonen, te stimuleren. Daarom is het 
nodig, een goede voorlichtingscam-
pagne te voeren. Wij zullen de 
daarvoor benodigde post in de 
begroting opnemen, zoals ik al heb 
toegezegd. Het zou uiteraard ook toe 
te juichen zijn, als ook de politieke 
partijen deelname stimuleren van 
Nederlanders die in het buitenland 
wonen. 

Mijnheer de voorzitter! TV-spots in 
andere landen zou echt te kostbaar 
worden. Ik heb wel gevraagd aan 
Radio Nederland Wereldomroep, om 
informatie over de verkiezingen uit te 
zenden. Dat gebeurt nu ook voor de 
Europese verkiezingen en er is ook 
aan ambassades en aan Nederlandse 
verenigingen een videoband over de 
verkiezingen aangeboden ter 
ondersteuning van hun voorlichtings-
activiteiten. Wij kunnen dat bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen van 
1990 herhalen. Voor de Europese 
verkiezingen zijn publikaties opgeno-
men in het blad van de Nederlandse 
verenigingen in het buitenland en dat 
doen wij ook weer bij de Tweede-Ka-
merverkiezingen van 1990. Ook 
andere voorlichtingsactiviteiten bij de 
Europese verkiezingen lenen zich 
voor herhaling bij de Tweede-Kamer-
verkiezingen, zoals bij voorbeeld het 
plaatsen van advertenties. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu 
toe aan het derde blok over de 
vervroeging van de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Is het wenselijk 
om de Tweede-Kamerverkiezingen te 
vervroegen? De heer Rienks is er 
tegen en hij heeft hiervoor een aantal 
argumenten aangevoerd. De heer 
Lankhorst heeft hier ook over 
gesproken. Mevrouw Van Es is voor 
vervroeging van de verkiezingen. De 
heer Rienks heeft een amendement 
ingediend, waarin hij stelt, dat het 
tijdstip van de verkiezingen eigenlijk 
ongewijzigd moet blijven. 

In de eerste plaats doet het mij 
genoegen, dat ook mevrouw Van Es 
en de heer Lankhorst zich thans voor 
vervroeging van de Tweede-Kamer-
verkiezingen hebben uitgesproken. Ik 
heb geen aanleiding om te veronder-
stellen, dat door vervroeging van die 
verkiezingen de verkiezingscampag-
nes als het ware zouden verschralen 
tot campagnes waarbij kiezers de 
politici uitsluitend op de televisie 
kunnen volgen. Het voorstel geeft 
geen garantie dat het nieuwe kabinet 
nog de belangrijkste beslissingen 
over de nieuwe begroting kan 
nemen. Het voorstel vergroot wel de 
kans, dat het nieuwe kabinet nog 
wezenlijke invloed op de nieuwe 
begroting kan uitoefenen. In de 
memorie van antwoord is ook naar 
voren gebracht dat, als er van wordt 
uitgegaan dat een kabinet voor de 
zomervakantie de belangrijkste 
beslissingen over de begroting 
neemt, mag worden aangenomen dat 
sedert 1946 na vijf van de acht 
periodieke verkiezingen de kabinets-
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formatie een zodanige tijdsduur had 
dat het nieuwe kabinet nog een reële 
invloed op de komende begroting 
had gehad, als de verkiezingen begin 
maart zouden hebben plaatsgevon-
den. De twijfel van de heer Rienks is 
dus niet terecht. 

Het stramien van data van raads-
en statenverkiezingen wordt slechts 
in zoverre doorkruist, dat deze 
verkiezingen, als ze in het zelfde jaar 
als de Tweede-Kamerverkiezingen 
vallen, naar een ander tijdstip worden 
verschoven. Ik zie dat niet als een 
bezwaar. Bij de wijziging van de 
Kieswet in 1985 was het al duidelijk 
dat de toen vastgestelde data van de 
raads- en statenverkiezingen onder 
invloed van de toen nog niet goed 
mogelijke besluitvorming over de 
vervroeging van de kamerverkiezin-
gen, opnieuw ter discussie zouden 
worden gesteld. Mag ik uit de 
uitspraak van de heer Rienks 
opmaken dat hij, indien de vervroe-
ging van de Tweede-Kamerverkiezin-
gen mee had kunnen worden 
beoordeeld bij de wijziging van de 
Kieswet van 1985, wel een voorstan-
der van vervroeging zou zijn ge-
weest? Als dat niet het geval is, 
begrijp ik de relevantie van zijn 
opmerking niet. 

Ik zie niet in waarom het laten 
plaatsvinden van de raads- en 
statenverkiezingen tijdens de 
kabinetsformatie, het formatieproces 
zou vertragen. Verder verwacht ik 
niet, dat de samenstelling van de 
Eerste Kamer het formatieproces 
zodanig zal beïnvloeden. Dat zal 
alleen dan anders kunnen zijn, als de 
beoogde coalitie gebaseerd is op een 
krappe meerderheid die twee 
maanden later bij de statenverkiezin-
gen weer is verdwenen. Ik acht het 
niet waarschijnlijk dat zo'n situatie 
zich snel zal voordoen. Voorzitter! Dit 
alles betekent, dat ik het amende-
ment van de heer Rienks ontraad, 
vanwege de voordelen van de 
vervroeging van de Tweede-Kamer-
verkiezingen. 

Vervolgens is de vraag aan de orde 
welke verkiezingen moeten wijken bij 
samenvallen in hetzelfde jaar. Alle 
sprekers hebben dit punt in hun 
bijdrage aangegeven. Zij gaven hier 
argumenten voor aan en namen een 
standpunt in. Mevrouw Tegelaar 
heeft over die zaak een amendement 
ingediend: amendement op stuk nr. 
43. Het amendement strekt ertoe, de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
te verschuiven naar de maand mei 
indien deze verkiezingen samenvallen 

met de raads- of statenverkiezingen. 
Mevrouw Tegelaar geeft ook aan, dat 
het een belangrijk voordeel is in de 
toekomst van identieke verkiezings-
data te kunnen uitgaan. 

Voorzitter! Eerst een reactie op de 
argumenten die mij minder aange-
spreken. Tijdstippen van raads- en 
statenverkiezingen worden ingevolge 
het wetsvoorstel slechts in een 
bijzonder geval verplaatst. In het 
amendement van mevrouw Tegelaar 
worden die tijdstippen voor alle 
gevallen naar een ander moment 
verplaatst. Ik zie het niet als bezwaar, 
als de tijdstippen opnieuw ten dele of 
geheel zouden worden verschoven. 
Die mogelijkheid was bij de wijziging 
van de Kieswet in 1985 bekend. Ik 
kan echt niet inzien, waarom het feit 
dat de oorzaak van het eventueel 
samenvallen in het onregelmatige 
ritme van de Tweede-Kamerverkie-
zingen ligt, een reden zou vormen om 
de kamerverkiezingen te laten wijken. 
Over het argument, dat vergroting 
van invloed op begrotingsvoorberei-
ding op lokaal en provinciaal niveau 
grotere waarde heeft dan op landelijk 
niveau, kan men verschillend denken. 
Well icht dat aan dit argument op 
lokaal en provinciaal niveau inder-
daad groter gewicht kan worden 
toegekend. Ik kan ook wel enig 
begrip opbrengen voor de opvatting, 
dat de rijksbegroting van meer 
belang is, al mag men uit dat begrip 
geen onderwaardering voor begrotin-
gen van gemeenten en provincies 
opmaken. 

Nog twee argumenten vragen om 
een reactie. Ik erken het bezwaar, dat 
de Eerste-Kamerverkiezingen in de 
zomervakantie kunnen vallen. Het is 
ook wenselijk dat de invloed van de 
landelijke politiek op raadsverkiezin-
gen wordt teruggedrongen. Dat in 
het voorstel van de regering de 
raads- of statenverkiezingen, als zij in 
hetzelfde jaar als de Tweede-Kamer-
verkiezingen vallen, na die verkiezin-
gen plaatsvinden, vind ik een 
belangrijk bijkomend voordeel in 
vergelijking met het amendement van 
mevrouw Tegelaar waarin de raads-
en statenverkiezingen voor de 
kamerverkiezingen worden gehou-
den. Vier woordvoerders, zo consta-
teer ik, voorzitter, hebben dit 
voordeel onderschreven. Weging van 
de verschillende argumenten leidt mij 
ertoe, voorkeur te blijven geven aan 
verschuiving van de raads- of 
statenverkiezingen, wanneer zij 
samenvallen, boven verschuiving van 
de Tweede-Kamerverkiezingen. Als, 

zoals in het amendement van 
mevrouw Tegelaar is aangegeven, 
wordt gekozen voor het wijken van 
de Tweede-Kamerverkiezingen, dan 
bevat het amendement van mevrouw 
Tegelaar daarvoor een goed voorstel. 
Alleen telt het argument dat, bij 
samenvallen van raads- of statenver-
kiezingen, Tweede-Kamerverkiezin-
gen en Europese verkiezingen, er 
meer tijd tussen de Tweede-Kamer-
verkiezingen en de Europese 
verkiezingen is, louter in vergelijking 
met de huidige Kieswet. In vergelij-
king met het wetsvoorstel is het 
enige verschil, dat in plaats van de 
Tweede-Kamerverkiezingen de 
raadsverkiezingen ruim een maand 
voor de Europese verkiezingen zullen 
plaatsvinden. 

Mijnheer de voorzitter! Wat het 
amendement van mevrouw Tegelaar 
als zodanig betreft, vind ik de 
nadelen groter dan de voordelen. 

Hiermee hangt nauw samen een 
onderwerp dat ook ter sprake is 
gebracht in de stukken, namelijk de 
spreiding van de raadsverkiezingen. 
Spreiding van raadsverkiezingen, zo 
zei de heer Kohnstamm, werpt 
waarschijnlijk een veel natuurlijker 
drempel op tegen te grote bemoeie-
nis vanuit Den Haag. De heer 
Lankhorst heeft gezegd dat raadsver-
kiezingen minder landelijk gebruikt 
zullen worden bij spreiding, want dan 
gaat het maar om een deel van het 
electoraat. Het belangrijkste argu-
ment om spreiding van raadsverkie-
zingen af te wijzen, is dat het de 
invloed van de landelijke politiek op 
de raadsverkiezingen niet wezenlijk 
zal veranderen. Als er al sprake is van 
een verandering, dan zou het wel 
eens een vermeerdering in plaats van 
een vermindering van invloed kunnen 
zijn. Ik meen nog steeds dat bij 
spreiding van raadsverkiezingen 
landelijke politici meer tijd en 
aandacht aan die verkiezingen 
kunnen besteden, wanneer zij dat 
wil len. Zij zullen gespreid over vier 
jaar veel meer gemeenten vlak voor 
de raadsverkiezingen kunnen 
bezoeken dan in de huidige situatie. 
De praktijk bij herindelingsverkiezin-
gen geeft, zoals de heren Koetje en 
Wiebenga terecht hebben opge-
merkt, geen aanleiding om te 
veronderstellen dat bij spreiding van 
raadsverkiezingen de invloed van de 
landelijke politiek minder zal worden. 
Ook in campagnes voor dergelijke 
verkiezingen hebben landelijke 
politici een niet onbelangrijke rol 
gespeeld. Ik herhaal mijn standpunt 
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dat het terugdringen van de landelij-
ke invloed een vraagstuk vormt, 
waarvoor de oplossing in de eerste 
plaats bij de politieke partijen — 
landelijk, plaatselijk en regionaal -
en bij de media gezocht zal moeten 
worden. Ik heb met voldoening 
vastgesteld dat de heren Koetje, 
Wiebenga en Van den Berg mij hierin 
zijn bijgevallen. 

De heer Kohnstamm heeft 
gevraagd of ik bereid ben, een studie 
naar spreiding van raadsverkiezingen 
te doen verrichten. Wanneer het 
antwoord niet bevredigend is, zo zei 
hij, dan zal de vaste Commissie voor 
binnenlandse zaken een en ander 
uitvoerig zelf en heel ver weg in het 
buitenland moeten gaan bestuderen! 
Dat zijn eigenlijk dreigende woorden 
van de heer Kohnstamm. Die 
brengen mij eigenlijk in de verleiding 
om hem een onvoldoende bevredi-
gend antwoord te geven. Ik gun hem 
best een heel verre reis. Echter, ik 
ben ondanks die overweging niet 
bereid om een studie naar spreiding 
van raadsverkiezingen te laten 
verrichten. De heer Kohnstamm zal 
uit mijn vorige opmerkingen begre-
pen hebben dat ik het niet een 
deugdelijk middel vind om de 
landelijke invloed op deze verkiezin-
gen terug te dringen. Ter voorkoming 
van misverstand merk ik nog het 
volgende op. Wij moeten met elkaar 
wel erkennen dat er relaties liggen 
tussen wat in de landelijke politiek en 
wat in de politiek op plaatselijk en 
regionaal niveau gebeurt. Het gaat 
om de mate waarin en de wijze 
waarop daarmee wordt omgegaan, 
zowel vanuit het hoge als vanuit het 
lage niveau, in de campagnes die 
worden opgezet. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Mijnheer de voorzitter! De staatse-
cretaris zegt dat bij spreiding van de 
raadsverkiezingen meer landelijke 
politici in de gelegenheid zijn om 
bijeenkomsten te bezoeken. Dat is op 
zichzelf juist. Als alle gemeente-
raadsverkiezingen op hetzelfde 
moment plaatsvinden, is die werking 
natuurlijk vele malen groter door met 
name de vertaling van wat de politici 
doen door de landelijke media. 
Natuurlijk ligt de schuld ten slotte bij 
de politici. De vertaling door de 
landelijke media houdt echter in dat 
de beïnvloeding aanzienlijk groter 
wordt dan bij spreiding. Het gaat dus 
niet zozeer om de mogelijkheid om 
landelijke verkiezingsbijeenkomsten 
te bezoeken. Het gaat om de omvang 

van de nieuwsgaring die gegenereerd 
wordt door het feit dat verkiezingen 
op één moment plaatsvinden. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Dat is ook betrekkelijk. Je krijgt toch 
niet een volledige spreiding van de 
700 gemeenten over vier jaar, maar 
er vindt een bundeling in regio's 
plaats in verband met de consequen-
ties voor regionale samenwerkings-
vormen en dergelijke. Er worden 
periodes van het jaar uitgesloten, 
zoals hartje winter en feest- en 
vakantiemaanden. Dat betekent dat 
je bundelingen krijgt. Naarmate die 
bundelingen groter zijn, zal het voor 
de media ook interessanter worden 
om hieraan aandacht te besteden. 
Afgezien van al die argumenten, vind 
ik dat het een zaak is van landelijke 
politici, landelijke politieke partijen en 
ook van de plaatselijke campagnete-
ams. Die moeten de vraag beant-
woorden: wie nodigen wij uit, met 
wie doen wij het, hoe doen wij het, 
wat is de functie van de lijsttrekker, 
enzovoort. Ik ken een provincie die 
een aantal jaren geleden besloten 
heeft bij een bepaalde verkiezing de 
grenzen dicht te doen. 

De heer Kohnstamm (D66): Dat is 
mooi, maar dat lukte die provincie 
naar ik aanneem niet wat de 
landelijke media betrof. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Die zijn grensoverschrijdend. 

De heer Kohnstamm (D66): Zo is 
dat. Daarmee valt dat argument weg. 
Dan kom ik heel concreet op de 
herindeling van Utrecht-west. 
Anderen hebben het geciteerd. Ik 
heb er ook nogal wat over aangetrof-
fen in de kranten, maar wel na de 
verkiezingen en niet ervoor. Daarmee 
is het bewijs ondubbelzinnig geleverd 
dat het in de voorfase, in de verkie-
zingscampagne als zodanig naar die 
verkiezingen toe bijna geen of in 
ieder geval een aanzienlijk mindere 
rol heeft gespeeld dan als de 
herindeling van Utrecht-west zou 
hebben plaatsgevonden tijdens de 
normale verkiezingen daarna. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik kom op de vervroeging van de 
verkiezingen van de Tweede Kamer 
en met name de stemming op 5 of 6 
mei, tevens de dag voor Hemel-
vaartsdag. Wij hebben in het 
wetsvoorstel een aantal wijzigingen 
aangebracht, onder andere met 

betrekking tot de huidige wet. 
Mevrouw Tegelaar heeft over 5 en 6 
mei gezegd dat de voorgestelde 
wijziging niet verstandig is, omdat de 
dag na Hemelvaartsdag als een vrije 
dag voor een korte vakantie wordt 
opgenomen. Dan zou de opkomst 
kunnen worden geschaad. Zij heeft 
voorgesteld om de huidige regeling 
op dit punt te handhaven in verband 
met het probleem dat ontstaat. Als 
de stemming valt op 5 of 6 mei, 
tevens de dag voor Hemelvaartsdag, 
dan wordt de stemming maar een 
week opgeschoven. De heer Leerling 
heeft dit punt ook aangeroerd. Dit 
betreft echt een geval waarin een 
aantal bijzondere omstandigheden 
zich tegelijk zullen voordoen: het 
samenvallen van verkiezingen in 
hetzelfde jaar; de stemming valt op 4 
mei of op de dag voor Hemelvaarts-
dag. Het zal zich hoogst zelden 
voordoen. Inderdaad is op de dag na 
Hemelvaartsdag een aantal kiezers 
op vakantie. Dat kan de opkomst 
beïnvloeden. Ik ben bereid, als 
daartegen van de kant van de Kamer 
geen bezwaren bestaan, het 
amendement van mevrouw Tegelaar 
over te nemen. 

De voorzitter: Aangezien het 
amendement-Tegelaar-Boonacker 
(stuk nr. 39) door de regering is 
overgenomen, maakt het geen 
onderwerp van beraadslaging meer 
uit. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! De heer Van 
Otterloo heeft gezegd dat het 
stemmen op een andere dag dan 
woensdag voor de kiezers verwar-
rend is. Wij zullen de uitzonderingen 
dan ook zo beperkt mogelijk moeten 
houden. Hij heeft ook gezegd: het 
amendement-Tegelaar is in ieder 
geval beter dan het wetsvoorstel. Ik 
heb minder vrees voor verwarring bij 
de kiezer dan de heer Van Otterloo. 
Door publiciteit over verkiezingen zal 
de kiezer zich niet zo gauw in de 
verkiezingsdag vergissen. Ik denk ook 
niet dat de lagere opkomst bij 
Europese verkiezingen komt door 
vergissingen van de kiezers. In de 
gedachtengang van de heer Van 
Otterloo zouden zij op woensdag 
komen en merken dat zij een dag te 
vroeg zijn. In dat theoretische geval 
zouden zij op donderdag weer 
gekomen zijn. Overigens heb ik op 
andere gronden sympathie voor het 
amendement van mevrouw Tegelaar. 

De heer Rienks is ingegaan op het 
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houden van meer verkiezingen op 
één dag. De regering had zich erop 
moeten bezinnen om dat mogelijk te 
maken. De heer Rienks heeft nu al 
zijn zorgen uitgesproken over de 
verkiezingen van 1994, wanneer er 
drie in één jaar worden gehouden. 
Verschillende verkiezingen op één 
dag heeft een aantal voordelen. Ik 
erken dat. De kans op verkiezings-
moeheid wordt verkleind. De 
opkomst kan hoger zijn. Het levert 
een aantal besparingen op. Daar 
staan echter nadelen tegenover. Het 
kan afbreuk doen aan de zelfstandige 
betekenis van de verkiezingen. Dat 
kan inderdaad leiden tot verwarring 
bij de kiezers. De propaganda voor 
beide verkiezingen zal door elkaar 
lopen. De lijstnummers van partijen 
zullen in veel gevallen niet dezelfde 
zijn. Stembureaus kunnen overbelast 
raken, waardoor fouten kunnen 
worden gemaakt. Gemeenten met 
stemmachines zouden een dubbel 
aantal machines moeten aanschaffen 
of er weer toe moeten overgaan, 
stembiljetten te gebruiken. Weging 
van de voor- en nadelen leidt mij tot 
de conclusie, dat wij moeten 
vasthouden aan het standpunt dat 
het niet wenselijk is, verschillende 
verkiezingen op één dag te combine-
ren. Ik ben niet zo bang voor een lage 
opkomst als in één jaar drie verkie-
zingen moeten worden gehouden. 
Onlangs zijn in Frankrijk in één jaar 
acht verkiezingen gehouden. Ik meen 
mij te herinneren dat de laatste in de 
reeks een opkomst van 7 5 % te zien 
gaf. 

De heer R ienks (PvdA): Er waren 
erbij met een opkomstpercentage 
van onder de 50. Waarom heb ik dit 
aangeroerd? Ik vind het jammer dat 
de staatssecretaris daar niet wat 
meer aandacht aan besteedt. Het is 
een belang van de democratie, dat 
de opkomst zo hoog mogelijk is. Als 
wij die motivering niet weten te 
scheppen, dan hapert er iets. Bij 
meerdere verkiezingen op één dag 
verklein je het risico van een lage 
opkomst ten opzichte van het vrij kort 
na elkaar houden van verkiezingen. 
De weging van het punt dat de 
opkomst zal leiden onder de 
moeheid, vindt in de woorden van de 
staatssecretaris onvoldoende 
weerklank. 

Staatssecretaris De Graa f f -Nau ta : 
Wij zijn het over de uitgangspunten 
eens. Drie verkiezingen in één jaar 
leiden volgens mij niet tot verkie-

zingsmoeheid. Het kan zelfs stimule-
rend werken. Men raakt gewend aan 
de gang naar de stembus. Gelet op 
de nadelen, ben ik geen voorstander 
van het combineren van verkiezingen 
op één dag, hoewel ik de voordelen 
erken. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
om een vervroeging van het tijdstip 
van eerste samenkomst van de 
gemeenteraad van medio juni naar 
eind mei, opdat het nieuwe college 
van B en W meer tijd heeft om zich 
op de begroting voor te bereiden. De 
periode tussen verkiezing en eerste 
samenkomst is in 1985 terugge-
bracht van 90 naar 41 dagen. Uit de 
enquête die daarna door het SBGO is 
gehouden over de gevolgen van die 
verkorting voor de collegevorming 
blijkt, dat een grote meerderheid de 
periode van 41 dagen niet te kort 
vindt. Altijd nog een vijfde vindt het 
wél te kort. Tegen die achtergrond 
heb ik de indruk dat de periode 
tussen verkiezing en eerste samen-
komst te kort zou worden in het 
voorstel van de heer Leerling. 

Ik kom op de kwestie van de 
registratie van de kiezers. De heren 
Kohnstamm en Koetje hebben 
gesproken over de verhouding met 
de WPR en de GBA. Zij maken zich 
hier wat zorgen over. Uit de woorden 
van de heer Kohnstamm heb ik ook 
echte ongerustheid geproefd met 
betrekking tot het element van 
privacybescherming. De stelling lijkt, 
misschien een beetje gechargeerd, te 
zijn: nu hebben wij na jaren eindelijk 
een stelsel van privacybescherming, 
maar de Wet op de persoonsregistra-
ties is nog niet in werking getreden 
of een van de grote persoonsregi-
straties wordt al direct uitgezonderd. 
De werkelijkheid is echter een beetje 
anders en — ik geef dat toe — ook 
nogal complex. 

Ik hoop in het vervolg van mijn 
betoog die ongerustheid te kunnen 
wegnemen en de heer Koetje wat 
meer duidelijkheid te kunnen geven 
over de privacybescherming met 
betrekking tot de kiesrechtgegevens 
tot aan de inwerkingtreding van de 
wet GBA. Op 1 juli treedt de Wet op 
de persoonsregistraties in werking. 
De betekenis van de Wet op de 
persoonsregistraties voor de 
kiezersregistraties is op dat moment 
in wezen nihil, omdat die registraties 
op dat moment nog openbare 
registers zijn. Als zodanig zijn zij 
ingevolge de Wet op de persoonsre-
gistraties van de toepassing van die 
wet uitgezonderd. Die situatie geldt 

in ieder geval tot het moment, 
waarop de nieuwe Kieswet kracht 
van wet zal krijgen. Dan zijn de 
kiezersregistraties namelijk niet meer 
openbaar en kunnen zij ook niet meer 
onder die uitzonderingsgrond vallen. 
Dat de kiezersregistraties op dat 
moment op grond van andere 
overwegingen van de werking van de 
WPR zijn uitgezonderd, is in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
ook al aan de orde geweest. Ik wil 
daar naar aanleiding van de dringen-
de vragen toch nog even op ingaan. 

In de situatie dat de nieuwe 
Kieswet van kracht is, zijn de 
kiezersregistraties niet meer te 
beschouwen als openbare registers 
en zullen zij onder de werking van de 
WPR komen te vallen. Dat zal in deze 
situatie alleen anders zijn voor die 
kiezersregistraties die met inachtne-
ming van de bepalingen in de 
Kieswet en het Besluit bevolkings-
boekhouding op dit punt als het ware 
zijn geïncorporeerd in een persoons-
register. De persoonsregisters zullen 
namelijk op grond van de krachtens 
artikel 54 van de WPR tot stand te 
brengen algemene maatregel van 
bestuur van de toepassing van die 
wet worden uitgezonderd. Dat 
betekent dat daarmee ook de in de 
persoonsregisters geïncorporeerde 
kiezersregistraties van de werking 
van de WPR worden uitgezonderd. 
Het in de wet GBA neergelegde 
stelsel van privacybescherming is 
geënt op de materiële normen die in 
de WPR zijn vastgelegd. Het stelsel 
van privacybescherming in de wet 
GBA omvat zodoende onder meer 
het recht op kennisneming door de 
geregistreerde van op hem betrek-
king hebbende gegevens in de GBA, 
het recht op correctie, op afschrift en 
het vragen van geheimhouding van 
de gegevens. In de wet GBA is ook 
aansluiting gezocht bij de beroeps-
gang, zoals die in de WPR is 
aangegeven. De Registratiekamer is 
belast met het toezicht. Er wordt aan 
gewerkt — dit even tussen haakjes 
- om het wetsvoorstel GBA zo 
spoedig mogelijk bij de Kamer in te 
dienen. 

De kiezersregistraties die niet zijn 
geïncorporeerd in de persoonsregis-
ters zullen vanaf het moment van 
inwerkingtreding van de nieuwe 
Kieswet onder de werking van de 
WPR komen te vallen. Met deze 
kennis en de wetenschap dat na de 
totstandkoming van de wet GBA de 
registratie van de kiesgerechtigdheid 
in de GBA zal plaatsvinden, hebben 
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wij ons bezonnen op de vraag of het 
zinvol is om ook voor de resterende 
tijd de WPR onverkort van toepassing 
te laten zijn op die afzonderlijke 
kiezersregistraties en daarmee in de 
kiezersregistraties in juridisch opzicht 
twee verschillende situaties te laten 
ontstaan. Dat achten wij niet 
wenselijk en ook niet zinvol. Dat 
heeft geleid tot het voorstel om 
direct met de inwerkingtreding van 
de Kieswet via een aanpassing van 
de WPR te bepalen dat die wet niet 
van toepassing zal zijn op de 
kiezersregistraties. Dat betekent niet 
dat met betrekking tot de kiesrecht-
gegevens geen privacybescherming 
van toepassing zal zijn, want de 
Kieswet kent zelf een aantal bepalin-
gen die zijn toegesneden op de 
specifieke betekenis van de kiezers-
registraties, die ook na inwerkingtre-
ding van de wet GBA zullen blijven 
gelden. In dat verband moet gedacht 
worden aan de regeling, voorzien in 
de artikelen D4 tot en met D8 (het 
recht op inlichtingen, het recht op 
verbetering en het recht om in 
beroep te gaan). Met de inwerking-
treding van de wet GBA zal de 
privacybescherming met betrekking 
tot de kiesrechtgegevens worden 
aangevuld op die punten, waarop de 
Kieswet zelf geen specifieke 
bepalingen ken*. Tot aan de inwer-
kingtreding van de wet GBA zullen de 
kiesrechtgegevens uitsluitend onder 
het eigen regime van privacybescher-
ming van de Kieswet komen te 
vallen. 

De heer Kohnstamm heeft 
gevraagd of de regering wil toezeg-
gen dat de Kamer in de gelegenheid 
zal worden gesteld om over de 
genoemde algemene maatregel van 
bestuur op basis van de WPR een 
oordeel te vormen. Mijnheer de 
voorzitter! Het ontwerp ligt op het 
ogenblik voor advies bij de Raad van 
State. Dat advies wordt binnen 
enkele maanden verwacht. De 
algemene maatregel van bestuur zal 
tegelijk met de WPR op 1 juli 
aanstaande in werking treden. Het 
betreft een tijdelijke regeling om 
enige persoonsregistraties van de 
WPR uit te zonderen, waarvoor een 
nadere voorziening bij wet is vereist. 
De desbetreffende voorziening zal te 
zijner tijd als wetsvoorstel aan de 
Kamer worden voorgelegd. Om die 
reden acht ik het niet opportuun om 
aan de minister van Justitie, die voor 
de WPR de eerstverantwoordelijke is, 
te vragen om de AMvB alsnog aan de 
Kamer voor te leggen. 

De heer Kohnstamm (D66): Als ik 
het goed begrijp betekent dit dat er, 
zoals ook uit de stukken al bleek, een 
gat zit tussen het moment waarop de 
WPR van toepassing is en dat, 
waarop de nieuwe privacybescher-
mende maatregelen van de Kieswet 
van toepassing zullen zijn. Dat gat 
wordt gedicht door een AMvB. 
Daarna komt er wetgeving, waarover 
de Kamer een oordeel geeft, en dus 
heeft het volgens u geen zin om die 
AMvB aan de Kamer voor te leggen. 
Omdat het om een nogal groot 
bestand gaat dat wordt uitgezonderd 
van de WPR, ligt het echter voor de 
hand om die AMvB aan de Kamer 
voor te leggen, zodat zij kan beoorde-
len of er nog iets mee moet gebeu-
ren. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Het probleem is dat de AMvB op het 
ogenblik bij de Raad van State ligt. 

De heer Kohnstamm (D66): Ja, dat 
weet ik. Mijn vraag is of wij de AMvB 
daarna voorgelegd krijgen. Ik zie het 
als een soort dubbele "check", zodat 
we de AMvB in ieder geval hebben 
gezien voordat hij in werking treedt. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik zal deze vraag voorleggen aan de 
minister van Justitie. 

De heer Koetje vroeg om een 
uitleg, waarom het wenselijk is dat in 
het Kiesbesluit nog nadere regels 
voor de kiesrechtgegevens worden 
opgenomen. Mijnheer de voorzitter! 
In het ontwerp-Kiesbesluit komt 
inderdaad geen regeling inzake de 
kiesrechtgegevens voor. Ik heb 
inmiddels besloten om in het 
Kiesbesluit alsnog te regelen wat 
on^er kiesrechtgegevens moet 
worden verstaan, want zonder een 
dergelijke regeling kan inderdaad de 
vraag rijzen of, als een burger om 
verbetering van een kiesrechtgege-
ven vraagt, ook inderdaad sprake is 
van een kiesrechtgegeven. Het 
antwoord op die vraag is van belang 
om te kunnen bepalen of op het 
desbetreffende verzoek al dan niet 
de bijzondere verkorte procedure van 
toepassing is die de nieuwe Kieswet 
bevat. 

De heer Koetje heeft in zijn betoog 
aandacht besteed aan de wijze 
waarop in de Kieswet wordt omge-
gaan met het begrip "politieke 
groepering". Zijn constatering dat er 
in de Kieswet sprake is van een 
gemengd systeem, kan ik onder-
schrijven. Aan de ene kant wordt in 

de Kieswet ten principale uitgegaan 
van de individuele kiezers, die 
kandidaten stellen voor het lidmaat-
schap van de vertegenwoordigende 
organen. Aan de andere kant wordt 
in de Kieswet in een aantal bepalin-
gen rekening gehouden met het 
bestaan van politieke groeperingen, 
zonder dat die groeperingen zelf als 
dragers van het passief kiesrecht 
worden aangemerkt. Als dat wel 
gebeurde, zouden inderdaad 
sommige bepalingen van de Kieswet 
minder gecompliceerd geformuleerd 
kunnen worden. 

Toch is bewust op dit punt geen 
vereenvoudiging toegepast. Ik acht 
het van essentieel belang en ook in 
overeenstemming met de Grondwet, 
dat de Kieswet de individuele kiezers 
niet alleen bij de uitoefening van het 
actief kiesrecht, maar ook bij het 
passief kiesrecht voorop blijft stellen. 
Daarmee acht ik wel in overeenstenv 
ming dat bij een aantal procedurele 
voorzieningen rekening wordt 
gehouden met de rol van de partijen 
in het verkiezingsproces. Tegelijk is 
dat, zoals ook de heer Koetje heeft 
opgemerkt, een blijk van erkenning 
van die rol door de wetgever. Dat wij 
daarmee een stap zetten in de 
richting van een wettelijke regeling 
van politieke partijen, ben ik niet met 
hem eens. Een dergelijke regeling 
zou betrekking hebben op de interne 
organisatie en ook op het functione-
ren van politieke partijen. Daar 
komen wij met de in het wetsvoorstel 
neergelegde voorzieningen zelfs niet 
bij in de buurt. 

Voorzitter! Over het punt op welke 
wijze wij nieuwe en kleine partijen in 
de Kieswet benaderen zijn nogal wat 
opmerkingen gemaakt. 

De heer Wiebenga (VVD): Stapt u 
nu over op een ander onderwerp? 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik kom naar aanleiding van een 
andere vraag nog terug op de 
regeling ten aanzien van politieke 
partijen. 

In de stukken is enkele malen de 
vraag aan de orde geweest of in het 
wetsvoorstel geen tendensen te 
bespeuren zijn om het nog niet 
vertegenwoordigde of kleine partijen 
moeilijker te maken. In de mondelin-
ge gedachtenwisseling hebben de 
heren Leerling en Schutte hieraan 
aandacht besteed. De heer Leerling 
constateerde dat het voorstel een 
aantal bepalingen bevat die aan 
nieuwe partijen hogere eisen stellen 
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dan aan reeds vertegenwoordigde 
partijen. Hij merkte op dat die 
bepalingen geen aanleiding mogen 
vormen om in de toekomst op die 
weg verder te gaan, waardoor 
deelname van kleine partijen aan het 
politieke leven moeilijker zou worden. 

Voorzitter! Om te voorkomen dat 
men meent dat hier sprake is van een 
koude sanering van het politieke 
spectrum, zeg ik nog eens concreet 
over welke bepalingen wij het nu 
eigenlijk hebben. Op twee punten 
kent de bestaande wetgeving 
faciliteiten voor reeds in een 
vertegenwoordigend orgaan zitting 
hebbende partijen. Zij zijn vrijgesteld 
van de betaling van een waarborg-
som voor kandidaatstelling en zij 
hebben voorrang bij de nummering 
van lijsten. Hieraan voegt het 
wetsvoorstel nog twee faciliteiten 
toe: bij gelijkluidende lijsten kan de 
kandidaatstelling centraal plaatsvin-
den en deze partijen zijn vrijgesteld 
van het overleggen van ondersteu-
ningsverklaringen. 

Ik ga niet op de afzonderlijke 
faciliteiten in. Ik stel echter wel vast 
dat, wanneer je het geheel overziet, 
je toch moeilijk kunt zeggen dat te 
veel rechten worden toegekend aan 
partijen die al zitting hebben in 
vertegenwoordigende lichamen. De 
door de heer Leerling vragenderwijs 
geopperde veronderstelling dat via 
de herziening van de Kieswet 
impliciet wordt gestreefd naar een 
politiek drie- of vierstromenland, vind 
ik toch wel buiten proportie. Daarvan 
is naar mijn mening absoluut geen 
sprake. De heer Schutte heeft 
gelukkig wat genuanceerder 
geconstateerd dat de positie van de 
kleine partijen in de Kieswet op 
enkele punten relatief ongunstiger is 
dan die van de grote. Hij noemde 
onder andere de restzetelverdeling 
en de kiesdrempel. 

Ons kiesstelsel kent inderdaad 
enkele elementen die erop gericht 
zijn, belemmeringen op te werpen 
tegen een te groot aantal politieke 
partijen in de grote vertegenwoordi-
gende organen. Die belemmeringen 
bestaan al lang. Het wetsvoorstel 
maakt ze niet kleiner, maar ook niet 
groter en van zware barrières is in 
het geheel geen sprake. Wij kennen 
geen hoge kiesdrempel, zoals in de 
Bondsrepubliek, of een districtenstel-
sel, zoals in Engeland en Frankrijk. Ik 
vind dat de kleine partijen in ons 
stelsel wat dit betreft geen ernstige 
reden tot klagen hebben. Dan heb ik 
het echter niet over het amendement 

van de heer Van Otterloo inzake de 
kiesdrempel. Daar kom ik nog op 
terug, want dat is een geval apart. 

De heer Wiebenga is ingegaan op 
voorschriften voor politieke partijen. 
Deze zijn over verschillende wettelij-
ke regelingen verdeeld en dit roept 
de vraag op of een meer samenhan-
gende regelgeving niet wenselijk is. 
De heer Wiebenga vraagt zich af of 
hierover geen advies aan de Kiesraad 
moet worden gevraagd. De voorbeel-
den die hij noemt, wijzen direct in de 
richting van samenbrengen in één 
regeling. Hij noemt onder andere de 
partijregistratie, maar dat is een 
onderwerp dat sterk samenhangt met 
de regeling van de verkiezingen, dus 
dat hoort in de Kieswet thuis. Het 
partijenverbod valt onder de algeme-
ne regeling inzake verboden rechts-
personen in het Burgerlijk Wetboek. 
Specifieke verbodsregeling voor 
politieke partijen is niet wenselijk, 
zoals kort geleden nog door de 
wetgever is beslist. De subsidiëring 
van wetenschappelijke instituten van 
politieke partijen betreft geen 
regeling inzake politieke partijen zelf 
en staat daar ook los van. Daarnaast 
spreekt het niet erg aan, de zendtijd-
verdeling los te maken van de 
algemene regeling van zendtijdverde-
ling. Ik zie dus niet direct reden om 
aan dit onderwerp een studie te 
wijden. Het is in ieder geval geen 
onderwerp dat aan de Kiesraad 
voorgelegd kan worden, omdat diens 
advisering betrekking heeft op 
kiesrecht en verkiezingen, terwijl de 
regelgeving inzake politieke partijen 
buiten dat terrein ligt. 

De heer Leerling heeft gezegd dat 
het Centraal stembureau zich moet 
beperken tot de beoordeling van 
aanduidingen en niet moet overgaan 
tot een inhoudelijke beoordeling van 
politieke groeperingen. Hij vroeg zich 
af of dit niet explicieter in de 
wetstekst opgenomen moet worden. 
Ik wijs de heer Leerling erop dat uit 
de in de wetstekst opgenomen 
gewijzigde redactie van de gronden 
voor afwijzing van registratie heel 
duidelijk blijkt dat het Centraal 
stembureau alleen de aanduidingen 
beoordeelt en niet de groeperingen 
zelf. Ik wijs tevens op het bestaan 
van de artikelen G 1, G 2 en G 3. Ik 
ben van mening dat het overbodig is, 
nog een uitdrukkelijk verbod op 
inhoudelijke toetsing op te nemen. 

De heer Van den Berg heeft 
gezegd dat het dwingend voorschrij-
ven van een bepaalde rechtsvorm 
een nodeloze beperking van de 

vrijheid van politieke groeperingen is. 
Hij vroeg zich af waarom de rechts-
vorm van een stichting niet is 
toegestaan. De eis van rechtsper-
soon met volledige rechtsbevoegd-
heid, zoals in de wet is opgenomen, 
is wenselijk, omdat daarmee een 
drempel wordt opgeworpen tegen al 
te lichtvaardige registraties. Oprich-
ting van een politieke partij wordt 
daardoor een activiteit die wat 
moeite kost, waardoor een zekere 
garantie bestaat dat het om een 
serieuze activiteit gaat. Dit vereiste 
vergemakkelijkt bovendien de 
uitvoering van de registratieregeling. 
Een politieke groepering is daarenbo-
ven een samenwerking van personen 
en daarom ligt het voor de hand de 
verenigingsvorm te eisen. Daarom is 
ook de figuur van een stichting 
oneigenlijk, want een stichting kent 
geen leden. De eisen die het 
Burgerlijk Wetboek aan de vereniging 
met volledige rechtsbevoegdheid 
stelt, zijn toch vrij licht. Ik zie dit dan 
ook niet als een aanslag op de 
vrijheid van politieke groeperingen. 

De heer Van Otterloo heeft het 
amendement op stuk nr. 44 inge-
diend over het blokkeren van 
registratie van aanduidingen van een 
politieke groepering op lager niveau, 
indien reeds een verzoek is ingediend 
voor registratie van een overeen-
stemmende aanduiding op hoger 
niveau. Het lijkt mij onjuist aan een 
verzoek tot registratie op hoger 
niveau waarop nog niet is beslist al 
het rechtsgevolg van afwijzing voor 
een verkiezing op lager niveau te 
verbinden. Pas als over de registratie 
op hoger niveau is beslist, is er op 
grond daarvan reden de lagere 
registratie af te wijzen. Als dit geval 
zich voordoet, is alleen de doorwer-
king naar de gemeente waar de 
registratie plaatsvond onmogelijk. 
Naar andere gemeenten vindt wel 
doorwerking plaats. Naar mijn 
mening leidt de in het amendement 
opgenomen verplichting, ingekomen 
verzoeken om registratie door te 
geven aan het Centraal stembureau 
van Zuid-Holland, tot extra admini-
stratieve lasten. Ik ontraad dan ook 
het aannemen van dit amendement 
op grond van de bezwaren die 
daaraan zijn verbonden. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Dan 
staat het dus iedereen vrij om in de in 
het amendement bedoelde situatie in 
een van de ruim 700 gemeenten in 
Nederland een blokkade te leggen 
voor het gebruik van de naam van die 
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groepering bij de volgende verkiezin-
gen van de gemeenteraad op grond 
van de wetenschap dat een dergelijke 
naam ook landelijk is aangevraagd. 
Dat beperkt de gebruikers van de 
naam die landelijk is aangevraagd 
vervolgens in de mogelijkheden die 
zij op lokaal niveau hebben, indien zij 
niet tijdig in alle gemeenten een 
zelfde verzoek hebben ingediend 
voor de komende gemeenteraadsver-
kiezingen. Ik vind dat een ernstig 
obstakel in het goed verlopen van 
een registratieprocedure van de 
namen. Daar hebben wij problemen 
mee. Ik vind echter dat de staatsse-
cretaris te licht over dat bezwaar 
heen wandelt. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Wij wegen de bezwaren verschillend. 
Ik zie die bezwaren op die manier per 
se niet in. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
de geregistreerde groeperingen na 
de verkiezingen van 1986 over het 
vervallen van hun aanduidingen en 
over het nieuwe stelsel worden 
ingelicht. Voor de verkiezingen van 
de Tweede Kamer houden de zitting 
hebbende groeperingen hun 
registraties. De andere registraties 
vervallen. Bij de verkiezingen van de 
staten vervallen alle bestaande 
registraties. De iandelijke partijen 
kunnen daarna echter profiteren van 
de bestaande doorwerkingsregeling. 
Het lijkt mij echter juist, dat alle 
partijen waarvan de registratie vervalt 
daarvan bericht krijgen. Ik zal de 
centrale stembureaus vragen, 
daarvoor te zorgen. 

De heer Kohnstamm (D66): Als ik 
het goed zie, heeft de voorgestelde 
regeling het effect dat bij voorbeeld 
de registratie van de CPN, die wel 
vertegenwoordigd is in de Eerste 
Kamer, maar niet in de Tweede 
Kamer, vervalt. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ja. 

De heer Kohnstamm spreekt over 
gemeenten, maar in gemeenten 
vervallen zonder meer alle registra-
ties. 

De heer Kohnstamm (D66): Nee, ik 
heb het over de redenering ten 
aanzien van de landelijke registratie 
voor landelijke politieke partijen. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Niet als overgangsmaatregel dus. 

De heer Kohnstamm (D66): In het 
definitieve voorstel van het wetsvoor-
stel betekent het per saldo — dat 
geldt overigens zowel voor de 
waarborgsom als voor de registratie 
— dat voor de CPN, die wel verte-
genwoordigd is in de Eerste Kamer 
en niet vertegenwoordigd is in de 
Tweede Kamer, opnieuw registratie 
moet worden aangevraagd. Het kan 
zijn dat iemand de CPN te vlug af is. 
Dat zou wel raar zijn, maar het kan 
dan wel. Ik vermeld dit even als een 
theoretische mogelijkheid. De CPN 
moet dan opnieuw een waarborgsom 
betalen. Dat zijn de consequenties 
van het voorstel? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ja, de heer Kohnstamm heeft gelijk. 

Is het juist om de eis van volledige 
rechtsbevoegdheid — dit is vermeld 
in het voorstel — wel te stellen voor 
landelijke partijen en provinciale 
partijen en niet voor gemeentelijke 
partijen? De heer Van Otterloo heeft 
gezegd dat hij de eis van volledige 
rechtsbevoegdheid ook voor 
raadsverkiezingen wil stellen. De 
heer Koetje vindt de argumenten van 
de regering wat dit betreft niet sterk. 
De heer Wiebenga heeft gezegd dat 
een gelijke regeling toch meer 
duidelijkheid schept. Er ligt wat dat 
betreft een amendement-Rienks, 
waarin wordt voorgesteld om het 
vereiste van vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid ook te stellen bij 
registratie voor raadsverkiezingen. Ik 
heb op zichzelf tegen uitbreiding van 
het vereiste van rechtspersoonlijk-
heid geen fundamenteel bezwaar. 
Het gaat vaak om groeperingen die 
geen permanente structuur kennen, 
maar die zich ter gelegenheid van 
komende raadsverkiezingen vormen 
rond één of meer personen of naar 
aanleiding van actuele zaken. 
Daarom vind ik de eis van vereniging 
met volledige rechtsbevoegdheid 
toch wat aan de zware kant. Voor 
gemeenten met een stabiel bestand 
aan politieke groeperingen zou de eis 
niet te zwaar zijn. Er zijn echter ook 
gemeenten waar de situatie wat 
meer fluctueert. Ik heb een lichte 
voorkeur voor het voorstel van de 
regering, maar ik laat het oordeel 
over het amendement van de heer 
Rienks verder aan de Kamer over. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
of, als die eis van volledige rechts-
persoonlijkheid op gemeentelijk 
niveau wordt gesteld, de doorwer-
king van de registratie op hoger 
niveau naar het lagere niveau 

voorkomt dat plaatselijke afdelingen 
van een landelijke groepering elk 
afzonderlijk aan die eis moeten 
voldoen. In geval van doorwerking 
behoeft die groepering op het lagere 
niveau niet altijd een verzoek om 
registratie te doen. De eis van 
volledige rechtsbevoegdheid, als die 
wordt gesteld, is dan op het lagere 
niveau niet aan de orde. De plaatse-
lijke afdeling is dus niet verplicht, 
zich als vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid te organiseren. 

Mijnheer de voorzitter, ik kom bij 
het aantal namen op de kandidaten-
lijsten en het voorstel tot selectieve 
verhoging van het maximumaantal 
kandidaten per lijst. Ik zal daar 
tegelijk aan verbinden een relatie met 
de centrale kandidaatstelling. 
Mevrouw Tegelaar heeft daarover 
opmerkingen gemaakt. De heer 
Wiebenga was zeer ingenomen met 
de overneming door de regering van 
zijn voorstel om de regeling van het 
maximumaantal namen per lijst aan 
te doen sluiten bij de regeling die op 
het ogenblik voor gemeenten en 
provincies geldt. Zo zullen nu ook de 
grote partijen gebruik kunnen maken 
van de mogelijkheid van centrale 
kandidaatstelling. Mevrouw Tegelaar 
heeft gezegd dat zij niet afwijzend 
staat tegenover de regeling die is 
voorgesteld. Zij wil niet morrelen aan 
het maximumaantal van 80 kandida-
ten per lijst, omdat zij ook wel ziet 
dat grotere aantallen problemen 
geven. De heer Van Otterloo heeft 
een amendement ingediend, waarin 
voor het maximumaantal namen per 
lijst is gekozen voor veelvouden van 
30, met een absolute bovengrens. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Voor 
de goede orde: 30 plus een veelvoud 
van 25. Dat is essentieel omdat over 
het stembiljet nooit de verwarring 
mag ontstaan of het de eerste lijst 
van lijst 1 betreft of de vierde lijst van 
lijst 1 of lijst 4. Vandaar het verschil 
van 30 en 25. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ja, in ons voorstel zal die verwarring 
ook niet ontstaan, omdat er een 
mogelijkheid is om in te springen. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): In de lay-out? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ja. 

Het gaat er nu in het bijzonder om 
in welke gevallen centrale kandidaat-
stelling mogelijk is. Mevrouw 
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Tegelaar heeft gezegd dat ook de 
grootste partijen de mogelijkheid 
moeten hebben, van centrale 
kandidaatstelling gebruik te maken, 
ervan uitgaande dat een hoger 
maximum aantal kandidaten per lijst 
dan 80 problemen geeft voor de 
stemmachines. Deze mogelijkheid 
zou naar haar mening kunnen 
worden gerealiseerd door voor lijsten 
met 80 kandidaten de eis van 
gelijkluidendheid voor een klein deel 
los te laten. Op die manier zouden de 
extra werkzaamheden beperkt 
kunnen worden. Aan de eis van 
gelijkluidendheid van kandidatenlijs-
ten, in relatie tot centrale kandidaat-
stelling, moet naar mijn mening 
worden vastgehouden, vanuit de 
overweging dat een geheel of 
gedeeltelijk loslaten van de eis de 
hoofdstembureaus voor extra 
werkzaamheden en misschien ook 
voor extra kosten zou plaatsen. 
Uiteraard moet antwoord worden 
gegeven op de vraag of het nodig is. 
Wij moeten er echter ook voor 
waken, de kandidaatstellingsproce-
dure verder te compliceren. De 
regering is de Kamer op het punt van 
de centrale kandidaatstelling een 
heel eind tegemoet gekomen, en wel 
door de inmiddels in het wetsvoorstel 
opgenomen selectieve uitbreiding 
van het maximum aantal kandidaten 
per lijst. Deze zaak heeft een rol 
gespeeld in de memorie van 
antwoord, het eindverslag en de nota 
naar aanleiding van het eindverslag. 
De discussie heeft het karakter van 
een praatje in de slagerswinkel 
gekregen: een onsje meer, nog een 
onsje meer en nog een onsje meer is 
toch ook niet bezwaarlijk? Ik heb de 
indruk dat in de beantwoording in de 
stukken aardig het volle pond is 
gegeven. Wij moeten ons afvragen 
wanneer het moment is aangebroken 
waarop het nog wel wenselijk en 
verantwoord is, nog verder te gaan. 
Vandaar dat ik vind dat aan het 
amendement van mevrouw Tegelaar 
toch wel wat bezwaren zijn verbon-
den. 

De heer Wiebenga zei dat de 
invoering van de centrale kandidaat-
stelling uit het oogpunt van deregule-
ring een enorme verbetering is. Ik 
erken dat. Hij voegde eraan toe dat 
dit eigenlijk teniet wordt gedaan, 
doordat de regering vasthoudt aan 
volledig gelijkluidende lijsten. Het 
laatste is aanvankelijk het enige 
uitgangspunt geweest. De vraag was 
toen: als de lijsten gelijkluidend zijn, 
moet dan niet voor centrale kandi-

daatstelling kunnen worden gekozen? 
Bij het standpunt van de heer 
Wiebenga gelden dezelfde bezwaren 
als de bezwaren die gelden voor het 
amendement van mevrouw Tegelaar, 
maar dan wel in enigszins versterkte 
mate. De taakverzwaring van de 
hoofdstembureaus wordt dan 
immers aanmerkelijk groter. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Van Otterloo vroeg zich af of het bij 
centrale kandidaatstelling niet de 
voorkeur verdient, de zitting een dag 
eerder te houden dan die van de 
andere hoofdstembureaus, om 
dubbele indiening te voorkomen. Hij 
vroeg zich ook af of ik een probleem 
bij de uitvoering zie. Ik ben van 
mening dat politieke groeperingen 
het voorkomen van dubbele indiening 
van lijsten geheel in eigen hand 
hebben. Het wetsvoorstel kent echter 
wel enkele bepalingen die dubbele 
indiening in de praktijk zullen 
voorkomen. Ik zie dan ook geen 
enkele reden voor het vervroegen van 
de zitting van het hoofdstembureau. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Koetje heeft gevraagd of het 
ondersteuningsvereiste ook moet 
gelden voor degenen die aan de 
laatst gehouden verkiezing hebben 
deelgenomen in alle kieskringen. Er 
mag1 immers worden aangenomen 
dat zij over een maatschappelijk 
draagvlak beschikken. Hij heeft mijn 
oordeel nog eens over deze zaak 
gevraagd. 

Voor een geregistreerde groepe-
ring die in alle kieskringen aan de 
laatst gehouden verkiezing heeft 
deelgenomen zonder daarbij een 
zetel te behalen, geldt dat zij ten tijde 
van die verkiezing over een zeker 
maatschappelijk draagvlak beschikte. 
De heer Koetje geeft in dit geval ook 
een voorbeeld. Toch lijkt het niet 
onredelijk om van een dergelijke 
groepering bij nieuwe verkiezingen, 
te vragen om dit opnieuw aan te 
tonen. Immers, welke garantie 
bestaat er dat het maatschappelijk 
draagvlak van vier jaar geleden nog 
steeds bestaat? 

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! 
Dat maatschappelijk draagvlak zou 
wel eens niet meer kunnen bestaan, 
aldus de staatssecretaris. Akkoord, 
maar heeft zij het dan ook over 
dezelfde 192 handtekeningen? Dat 
kun je toch niet echt een maatschap-
pelijk draagvlak noemen? Of bedoelt 
zij de verkiezingsuitslag zelf? Kortom, 
waar heeft zij het dan over: het 
aantal handtekeningen of de 

verkiezingen als beeld van het 
maatschappelijk draagvlak? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
De totaliteit. 

De heer Wiebenga heeft zich 
ermee akkoord verklaard, de 
ondersteuningsverklaringen voortaan 
te laten zetten op de gemeentesecre-
tarie. Hij vraagt zich alleen af, of 
verlaging van het aantal handtekenin-
gen van 25 naar 10 niet te veel is. 
Conform het advies van de Kiesraad, 
meen ik dat 10 ondersteuningsver-
klaringen voldoende zijn. Immers, in 
de nieuwe regelingen is het gewicht 
van een ondersteuningsverklaring en 
de waarde ervan aanmerkelijk hoger. 
Hoger dan een handtekening onder 
een kandidatenlijst in de huidige 
situatie. Je waarborgt namelijk dat de 
groepering een zekere organisatie-
graad bezit. Een hoger aantal vind ik 
een te zware eis en ook een vergro-
ting van de werklast als zodanig. 
Wanneer je dit combineert met de 
voorgeschreven waarborgsom bij 
kandidaatstelling, dan zou dit wel 
eens een te hoge drempel kunnen 
zijn voor nieuwe partijen. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom nu 
toe aan de waarborgsom als zodanig. 
Een vaste waarborgsom voor de 
Tweede Kamer en de provinciale 
staten, zoals voorgesteld in dit 
wetsvoorstel, is geen punt van 
discussie. Dit geldt ook voor de 
invoering van een waarborgsom bij 
gemeenteraadsverkiezingen. Alleen 
mevrouw Van Es en de heer Lank-
horst hebben hiertegen bezwaar 
gemaakt. Ik constateer, dat er nogal 
wat verschil van mening is over de 
vraag, of die waarborgsom voor alle 
gemeenten gelijk moet zijn, hoe hoog 
die waarborgsom dan moet zijn, of er 
gedifferentieerd moet worden en op 
welke manier. De heer Wiebenga 
vindt de waarborgsom voor kleine 
gemeenten te laag, andere geachte 
afgevaardigden vinden deze voor 
grotere gemeenten te laag en een 
volgende zegt, dat de differentiatie 
nergens op gebaseerd is. 

Voorzitter! Bij nota van wijziging is 
bij kandidaatstelling voor raadsver-
kiezingen op voorstel van de Partij 
van de Arbeid voor differentiatie in 
de hoogte van de waarborgsom 
gekozen op grond van de gedachte 
dat ƒ 250 te laag is voor de grotere 
gemeenten om te kunnen fungeren 
als drempel tegen lichtvaardige 
kandidaatstelling. Een vaste waar-
borgsom van ƒ 1000 bij kandidaat-
stelling vind ik voor de kleine en 
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middelgrote gemeenten te hoog. Wij 
lopen het risico dat het instellen van 
een waarborgsom dan zijn doel 
voorbijschiet en niet uitsluitend 
lichtvaardige kandidaatstellingen 
voorkomt. Ik zie ook niet in waarom 
de hoogte van de waarborgsom bij 
verkiezingen in gemeenten met meer 
dan 100.000 inwoners exact gelijk 
zou moeten zijn aan die bij statenver-
kiezingen. Het moet een drempel zijn 
voor lichtvaardige kandidaatstelling, 
maar het mag geen rem zijn op 
serieuze kandidaatstellingen. Ik vind 
dat aan de op dit punt ingediende 
amendenten te veel bezwaren kleven. 
Ik zou graag willen vasthouden aan 
het desbetreffende regeringsvoor-
stel. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Mag 
ik de staatssecretaris vragen, dit punt 
nog iets verder uit te diepen? Ik 
vermag namelijk niet in te zien, 
waarom een waarborgsom voor een 
orgaan als provinciale staten in 
principe zou moeten afwijken van die 
van gemeenteraden als wij praten 
over eenzelfde omvang van een 
populatie. De waarborgsom hebben 
wij in ons amendement in relatie 
gebracht tot de groep waarop een 
beroep wordt gedaan. Zou de 
staatssecretaris kunnen aangeven 
waarom de waarborgsom voor 
provinciale staten hoger moet zijn 
dan die voor gemeenteraden, 
uitgaande van een differentiatie? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Nogmaals, ik kan toch moeilijk inzien 
waarom die hoogte van de waarborg-
som exact gelijk moet zijn aan die 
van de statenverkiezingen. Wij 
hebben daarin een bepaalde orde en 
differentiatie aangebracht. Ik geef de 
heer Van Otterloo toe, dat de keuze 
altijd arbitrair blijft. Men kan als het 
ware niet zeggen: dat is het bedrag 
en dat is de prijs. Ik merk dat er heel 
verschillend over wordt gedacht, 
hoewel iedereen vindt dat er een 
waarborgsom nodig is. De heer Van 
Otterloo kan de argumenten niet 
bikkelhard maken. Ook ik vind dat 
bijzonder moeilijk. Het is een kwestie 
van het maken van een keuze. Ik voel 
echter wel voor een variatie in 
bedragen voor de raadsverkiezingen, 
omdat er sprake is van grote 
verschillen. Ik ben bang dat het in 
kleine gemeenten naast een drempel 
ook een rem zou kunnen zijn. 

De heer Van Otterloo (PvdA): De 
staatssecretaris gebruikte ook het 

woord lichtvaardig. Moet ik nu 
begrijpen, dat de waarborgsom voor 
de provinciale staten hoger is omdat 
men daar eerder een lichtvaardig 
gebruik vreest dan bij gemeenten? 
Anders kan ik niet inzien waarom die 
keuze wordt gemaakt. Er zit nogal 
een verschil in omvang tussen een 
provincie als Flevoland en een 
gemeente als Amsterdam. Deson-
danks wordt de drempel die wordt 
gelegd met de waarborgsom voor 
Amsterdam lager ervaren dan die 
voor Flevoland. Kan de staatssecreta-
ris aangeven, als zij spreekt over 
"arbitrair", wat de ratio is van de 
keuze? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Wij hebben op uw verzoek - en daar 
ben ik het wel mee eens — differenti-
atie aangebracht naar gemeente. Ik 
erken dat er ook bij de provincies 
grote verschillen zijn. Wij hebben 
geen differentiatie naar provincie 
aangebracht. Als men het voor de 
provincies iets meer gelijk wil 
trekken, is dat een keuze. Ik laat de 
keuze graag aan de Kamer over. Ik 
vraag wel heel duidelijk om het doel 
in de gaten te houden en ervoor te 
waken dat de bedragen niet te hoog 
worden, waardoor er neveneffecten 
optreden. Maar het blijft arbitrair! 

De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Ik wil even op het laatste aspect 
ingaan. De staatssecretaris heeft 
zojuist ook mijn amendement inzake 
de gemeentelijke waarborgsom en 
passant behandeld. Zij sprak 
voortdurend over een bedrag van 
f 1000. Ik wijs erop dat in mijn 
amendement een bedrag van ƒ 500 is 
opgenomen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
De heer Wiebenga heeft gelijk, 
voorzitter! 

De heer Lankhorst heeft een vraag 
gesteld over de toegankelijkheid van 
stembureaus voor gehandicapten. Hij 
heeft gevraagd naar de kosten. Die 
kosten zijn heel moeilijk te kwantifi-
ceren. In sommige gevallen kost het 
weinig, in andere gevallen — grote 
gemeenten — kunnen de kosten 
aanzienlijk zijn. Het gaat op het 
ogenblik nog te ver om deze absolute 
eis in de wet vast te leggen. Ge-
meentebesturen moeten dit beoorde-
len. Het is hun verantwoordelijkheid. 
Gemeenteraden kunnen erop toezien 
dat op dit punt al het mogelijke wordt 
gedaan. De heer Wiebenga heeft 
gevraagd hoe de regering oog houdt 

op de uitvoering van de bepaling. Het 
is de verantwoordelijkheid van de 
gemeentebesturen. Ik zie geen 
aanleiding voor een bijzonder 
rijkstoezicht op dit punt. Echter, uit 
de signalen die ik opvang, blijkt dat in 
de gemeenteraden aan deze punten 
in de laatste jaren - er is tweemaal 
een circulaire verstuurd — bijzonder 
veel aandacht wordt besteed. 

Voorzitter! Ik kom dan bij de 
discussie over " r o o d " , over het 
schrijfmateriaal. Het is niet de vraag 
"waar stem je op " , maar "waar stem 
je mee". De kleur rood voor de 
invulling van het stembiljet wordt niet 
langer voorgeschreven. Het gaat er 
alleen om — zo staat in het wets-
voorstel - dat de kiezer op ondub-
belzinnige wijze zijn keus kenbaar 
maakt. Daarbij is de kleur waarmee 
wordt gestemd niet van belang. De 
Kiesraad heeft voorgesteld: schrijf de 
rode kleur voor, maar gebruik van 
een andere kleur is geen reden tot 
ongeldigheid. In de memorie van 
toelichting heb ik gezegd: als er geen 
sanctie meer is op het gebruik van 
een andere kleur, dan moet ook de 
rode kleur niet worden voorgeschre-
ven. De heer Wiebenga zegt: wèl 
voorschrijven, want dat is praktisch. 
Het zou het tellen van de stemmen 
gemakkelijker maken. 

De heer Koetje zegt dat als die 
rode kleur niet meer verplicht is, 
gezorgd moet worden voor goede 
voorlichting. Wanneer er een rood 
potlood ligt, vind ik dat niet zo van 
belang, maar wij zullen hieraan 
aandacht besteden. Zijn opmerking 
dat hierover niets staat in het 
ontwerp-Kiesbesluit is belangrijker. 
Hij heeft gevraagd of dat hierin nog 
wordt opgenomen. Als wij rood in de 
wet voorschrijven dan kan het niet 
anders betekenen dan dat niet rood 
ongeldig is. Dat leidt tot onnodige 
ongeldigverklaringen. Met het oog op 
het tellen van de stemmen moet 
ongetwijfeld in de stemhokjes 
schrijfmateriaal meteen opvallende 
kleur ter beschikking blijven. Er zal 
dus weinig veranderen. Het enige 
punt is: geen ongeldigheid meer. Het 
huidige risico van ongeldigheid 
weegt voor mij zwaarder dan het 
toekomstige risico dat door de 
invulling met een niet opvallende 
kleur, het stembiljet soms als blanco 
kan worden opgevat. Nogmaals, ik 
ben van plan om in het Kiesbesluit 
voor te schrijven dat in het stemhokje 
schrijfmateriaal met een opvallende 
kleur aanwezig is en dat dat ook aan 
de kiezer wordt aanbevolen. 
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De heren Wiebenga en Koetje 
hadden het over een rood potlood. 
Voor de goede orde, enkele jaren 
geleden is het rode potlood al 
vervangen door ander rood schrijf-
materiaal. 

De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Kan de staatssecretaris wat 
suggesties doen voor opvallende 
kleuren? Ik ben daar erg benieuwd 
naar. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Rood, groen, blauw, maar gelet op 
het verleden zullen wij toch in het 
bijzonder aan rood moeten denken. 

De heer Wiebenga (VVD): Ik zie de 
regenboog al voor mij opdoemen 

De heer Van Otterloo (PvdA): 
Voorzitter! Als de staatssecretris dan 
toch aan rood denkt dan begrijp ik 
echt niet waarom niet voor de meest 
eenvoudige en eenduidige weg wordt 
gekozen, namelijk om voor te 
schrijven dat het formulier met rood 
wordt ingevuld en niet dat met een 
potlood, een viltstift of een ballpoint 
moet gebeuren. Wij hechten eraan 
dat het tellen van de stemmen snel 
gebeurt. Het gaat er dus om dat bij 
het tellen van de stemmen zo min 
mogelijk discussie ontstaat over de 
vraag wat de kiezer heeft bedoeld bij 
het invullen van het stembiljet. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Daarom heb ik ook gezegd dat het 
een opvallende kleur moet zijn. Gelet 
op het verleden zou gedacht kunnen 
worden aan rood. Als er gepraat 
wordt over een opvallende kleur, 
laten wij het dan toch alsjeblieft aan 
de gemeenten overlaten om daar zo 
goed mogelijk uitvoering aan te 
geven, want daar is dit in goede 
handen. 

Hier past bij, de vraag over de 
vereenvoudiging van regels voor de 
ongeldigverklaring. De heer Van 
Otterloo vroeg of er geen strijd kan 
ontstaan met de grondwettelijke eis 
van geheime stemming, omdat het 
voorstel de mogelijkheid opent dat 
op het stembiljet wordt aangeduid 
wie de kiezer is. Hij denkt dan even 
verder en zegt dat er misschien op 
de kiezer aandrang wordt uitgeoe-
fend om het uitbrengen van zijn stem 
controleerbaar te maken. Hij denkt in 
dit verband dan ook aan de Eerste-
Kamerverkiezingen. Hij zag nogal wat 
voor zich. Mijnheer de voorzitter! Wij 
hebben nu een versoepelde regeling. 

Deze heeft een aantal voordelen. Een 
en ander is gemakkelijker toe te 
passen, er zijn minder geschillen, en 
er is minder kans dat het stembiljet 
waarop duidelijk een keus wordt 
gemaakt toch ongeldig moet worden 
verklaard. Maar het grondwettelijk 
voorschrift van de geheime stem-
ming houdt niet in dat de kiezer 
verplicht is om ook zijn stem geheim 
te houden. Het voorstel is met dat 
voorschrift niet in strijd. Ik acht een 
aandrang die op de kiezer wordt 
uitgeoefend om zich te identificeren 
en zijn stem controleerbaar te maken, 
toch niet aannemelijk. Bovendien is 
de regeling inzake het opnemen van 
stemmen zo dat niet elk geldig 
stembiljet aan de kiezers moet 
worden getoond. De gevreesde 
controle zie ik in de praktijk dus niet. 
Als het gaat om de controleerbaar-
heid van stemgedrag van statenleden 
dan is dat toch een onvermijdelijk 
gevolg van het kleine aantal kiezers 
waarvan de politieke kleur bekend is. 
Ik acht het niet aannemelijk dat de 
voorgestelde regeling voor ongeldig-
verklaring van de stembiljetten de 
controleerbaarheid zal vergroten. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
heb niet gesproken over theoretische 
mogelijkheden. Ik heb gesproken 
over wat feitelijk heeft plaatsgevon-
den bij verkiezingen voor de Eerste 
Kamer in provinciale staten. Het ging 
er niet om dat het beperkte aantal 
stemmen dat uitgebracht werd 
controleerbaar maakte of er goed 
gestemd werd. Nee, het ging er 
hierbij uitdrukkelijk om of de 
opdracht die men op de een of 
andere wijze had gekregen om op 
een bepaalde kandidaat te stemmen 
ook werd opgevolgd. Dat vind ik in 
strijd met het geheime karakter van 
de stemming. Men moet voor 
zichzelf uitmaken waar men op 
stemt. Zoals wij hier staan zonder last 
of ruggespraak, moet men dat ook 
kunnen doen. Dan gaat het niet om 
een theoretische mogelijkheid, maar 
om wat nu al plaatsvindt. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Maar wij tasten die vrijheid toch niet 
aan? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Nee, 
u opent een andere mogelijkheid. U 
opent een mogelijkheid tot contro-
leerbaarheid, tot het uitoefenen van 
dwang. Mijn verhaal richt zich niet op 
de andere onderdelen. Mijn verhaal 
richt zich erop dat u niet bij voorbaat 

uitsluit dat, waar ontoelaatbare 
dwang wordt uitgeoefend, die dwang 
kan slagen. Het stembiljet wordt nu 
niet meer ongeldig verklaard, maar 
het wordt gewoon meegeteld bij de 
geldige stemmen. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Het is toch in de eerste plaats aan de 
kiezer wat hij met zijn stembiljet 
doet? Ik kan niet alle eventualiteiten 
wat dit betreft uitsluiten. 

De heer Koetje heeft een opmer-
king gemaakt over de stemmachines 
en de regels daarvoor in het Kiesbe-
sluit. Hij heeft gezegd dat het op 
zichzelf in de wet zou horen. Daarom 
is een procedure van gecontroleerde 
delegatie wenselijk. Een gedetailleer-
de regeling van de gang van zaken in 
het stembureau is in de wet op haar 
plaats. Door de ontwikkeling van 
stemmachines is dit voor deze wijze 
van stemmen minder goed mogelijk. 
Dan is regeling bij algemene 
maatregel van bestuur een adequate 
oplossing met als richtsnoer in de 
wet dat regeling zoveel mogelijk 
overeenkomstig de regeling in de wet 
voor het stemmen met stembiljetten 
is. De huidige bepaling in de wet 
over stemmachines is verouderd. Dat 
kan met een bepaling over elektroni-
sche stemmachines weer gebeuren. 
Wel zijn in de wet enkele hoofdprin-
cipes neergelegd. Ik vind dat 
gecontroleerde delegatie een 
uitzondering moet zijn. Als de 
wetgever het onderwerp ter regeling 
aan een AMvB overlaat, dan is er in 
beginsel alleen parlementaire 
controle achteraf. De vraag is of hier 
reden is voor een uitzondering. De 
bepalinc, in de wet dat een regeling 
analoog .noet zijn aan de regeling in 
de wet over stemmen met stembiljet-
ten legt de regering al behoorlijk aan 
banden. De rest is een kwestie van 
technische uitwerking. Het Kiesbe-
sluit is al ter kennisneming aan de 
Kamer overgelegd. De Kamer kan 
dan ook zien dat het alleen om 
gedetailleerde technische uitwerking 
gaat. Gecontroleerde delegatie vind 
ik in dit geval nogal zwaar. De datum 
van inwerkingtreding van het 
Kiesbesluit is nog niet precies te 
voorzien. Vooroverleg met de Kamer 
over dit onderdeel zou problemen 
kunnen opleveren met de tijdige 
inwerkingtreding van deze bepaling 
voor de verkiezingen in 1 990. De 
voorhangprocedure waar de heer 
Koetje over praat zou in ieder geval 
niet moeten gelden bij de komende 
vaststelling van het Kiesbesluit. 
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De heren Rienks, Koetje en 
Wiebenga hebben opmerkingen 
gemaakt over de verdere technologi-
sche ontwikkelingen. Ook in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
hebben wij er nogal wat woorden aan 
gewijd. De regering staat positief 
tegenover invoering van nieuwe 
technieken bij de verkiezingen. 
Alleen, wat zijn nieuwe technieken? 
Het is een nogal vaag begrip. Je kunt 
niet exact aangeven waar je het met 
elkaar over hebt. Het is wel noodza-
kelijk dat nieuwe technieken voor 
100% betrouwbaar zijn, voor ze voor 
toepassing worden toegestaan. Ik wil 
niet bij voorbaat wettelijke mogelijk-
heden tot toepassing openen. De 
heer Schutte heeft daarop ook 
gewezen. De regering wil de verdere 
mogelijkheden onderzoeken. In de 
nota naar aanleiding van het 
eindverslag is een zodanig onderzoek 
ook aangekondigd. Het ministerie, de 
hoofdstembureaus, de Kiesraad en 
de Vereniging bevolkingsboekhou-
ding worden daarbij betrokken. Er zijn 
goede contacten met het Nederland-
se bedrijfsleven. De ontwikkeling van 
nieuwe stemmachines is ook gaande. 
Er is geen sprake van overeenkom-
sten met bedrijven die leiden tot het 
tegenhouden van nieuwe ontwikke-
lingen, zoals de heer Rienks vreesde. 

Dezelfde afgevaardigde heeft 
gezegd dat hij het niet eens is met 
het standpunt van de regering, dat 
de financiële gevolgen voor rekening 
van de gemeenten zijn als stemma-
chines bij een groot aantal lijsten 
onbruikbaar zijn. De beslissing om 
stemmachines te gebruiken is een 
zaak van de gemeenten. De kosten 
komen dus voor rekening van de 
gemeenten. Er is alleen reden voor 
financiële aanspraken tegenover het 
Rijk als er kosten ontstaan als gevolg 
van gewijzigde wetgeving. Het is niet 
waarschijnlijk dat de kans op 
onbruikbaarheid van stemmachines 
groter wordt door wijziging van het 
aantal namen op lijsten. Het risico 
van onbruikbaarheid dat nu al 
bestaat, is voor rekening van de 
gemeenten. 

De heer Van den Berg heeft 
gezegd dat zijn fractie nogal bezorgd 
is over de ontwikkelingen. Kan het 
gebruik van stemmachines niet tot 
vergissingen leiden? Is voorlichting 
nodig om verkeerd gebruik tegen te 
gaan? Er wordt bij de ontwikkeling 
van stemmachines op gelet, dat deze 
zo veel mogelijk gebruikersvriendelijk 
zijn. Voorlichting in stembureaus over 
het gebruik is wettelijk voorgeschre-

ven. Het is een taak van de gemeen-
tebesturen om de kiezers zo goed 
mogelijk op de introductie van 
stemmachines voor te bereiden. 

Ik constateer dat mevrouw 
Tegelaar bezwaar blijft maken tegen 
een combinatie van een stemming 
ingevolge de Kieswet met een lokaal 
raadplegend referendum. De heer 
Van den Berg deelt deze bezwaren. 
Beide afgevaardigden hebben een 
amendement ingediend waarin staat 
dat waar in de Kieswet wordt 
gesproken van een stemming, 
gedoeld wordt op een stemming in 
het kader van een verkiezing van 
leden van een vertegenwoordigend 
orgaan. De heer Wiebenga heeft 
aangegeven dat een combinatie wat 
hem betreft mogelijk moet zijn. Ik 
ben verheugd over dit standpunt. De 
mogelijkheid om op lokaal niveau een 
raadplegend referendum te houden, 
bestaat. In de UCV over het rapport 
van de commissie-Biesheuvel bleek 
een meerderheid van de Kamer geen 
bezwaar te hebben tegen het laten 
voortbestaan van deze mogelijkheid. 
Het staat de gemeenten vrij om op 
dezelfde dag waarop een stemming 
ingevolge de Kieswet wordt gehou-
den, een raadplegend referendum te 
houden. Het wetsvoorstel doet niets 
meer dan het openen van de 
mogelijkheid, beide stemmingen in 
hetzelfde stemlokaal te houden. Het 
wetsvoorstel volgt het voorontwerp 
van de Kiesraad. De argumentatie 
van de heer Van den Berg overtuigt 
mij niet. Immers, wij stellen in artikel 
I 6 niet voor, het raadplegend 
referendum op lokaal niveau te 
regelen. Dat is een zaak van de 
gemeentebesturen. In de toelichting 
op het amendement staat dat uit de 
behandeling van het wetsvoorstel 
van twee jaar geleden zou voortvloei-
en, dat het niet de bedoeling is dat 
ook een combinatie met een 
raadplegend referendum mogelijk 
wordt. In de toelichting op het toen 
ingediende amendement staat echter 
juist dat besluitvorming over een 
eventuele combinatie met raadple-
gende referenda behoort plaats te 
vinden in het kader van de algehele 
herziening van de Kieswet. 

Voorzitter! Ik heb ook nog een 
enkel wetstechnisch bezwaar tegen 
het amendement, namelijk dat de 
definitiebepaling in het begin van het 
hoofdstuk wordt geplaatst. Dat doet 
toch vreemd aan. Gezien de inhoud 
van het amendement wil ik de 
aanvaarding ervan dus ontraden. Ik 
zie namelijk, zoals ik toen ook al heb 

gezegd, geen goede reden om de 
mogelijkheid van een combinatie met 
een raadplegend referendum uit te 
sluiten. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom op 
de kwestie van de kiesdrempel. Ik 
heb al een paar keer gezegd dat ik 
terug zou komen op de stelling dat 
de kiesdeler voor alle verkiezingen 
gelijk zou moeten zijn. Dit punt heeft 
bij de behandeling van de Kieswet 
wel heel onverwacht de gemoederen 
beziggehouden. Daardoor heeft het 
herzieningsvoorstel plotseling de 
voorpagina's van de kranten, het 
TV-journaal en Den Haag Vandaag 
gehaald. Ik heb het voor alle 
duidelijkheid over het voorstel van de 
PvdA-fractie om voor alle verkiezin-
gen de regel in te voeren dat een 
partij ten minste de volle kiesdeler 
moet hebben gehaald. Dit is een 
regel die tot nu toe alleen voor de 
Tweede-Kamerverkiezingen geldt. 

In de stukken heeft dit punt 
eigenlijk maar bescheiden aandacht 
gekregen. De PvdA-fractie voerde 
het in het voorlopig verslag aan als 
een voorbeeld voor haar stelling dat 
in het herzieningsvoorstel de 
uniformering van de bepalingen voor 
alle verkiezingen niet ver genoeg was 
doorgevoerd. In de memorie van 
antwoord heb ik naar aanleiding van 
die opmerking kort uiteengezet 
waarom een verschillende regeling 
op dit punt gerechtvaardigd was. 
Kort gezegd: bij de Tweede-Kamer-
verkiezingen is de kiesdeler procen-
tueel veel lager dan bij de andere 
verkiezingen. Daarom is het redelijk 
bij die verkiezingen de kiesdeler als 
kiesdrempel te hanteren en bij de 
andere verkiezingen niet. Ik had de 
indruk dat dit punt daarmee de 
wereld uit zou zijn. In het eindverslag 
kwam de PvdA-fractie er echter 
uitgebreider op terug. Zij noemde 
mijn argumenten weliswaar juist, 
maar niet overtuigend, omdat zij 
andere argumenten aanwezig achtte 
voor een verhoging van de kiesdrem-
pel voor de raads- en statenverkiezin-
gen tot de volle kiesdeler. Ook die 
argumenten heb ik in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag naar 
mijn mening overtuigend weerlegd. 

Toch is er het amendement-Van 
Otterloo. Van verschillende kanten is 
daarover niet alleen dinsdag het 
nodige naar voren gebracht, maar 
ook al voordat de heer Van Otterloo 
de argumenten voor zijn amende-
ment in deze Kamer had genoemd. 
De kleine fracties hebben naar voren 
gebracht dat zij daar de meeste 
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nadelen van zouden ondervinden. 
Ook van de kant van de fractie van 
D66 is de staf over dit voorstel 
gebroken. Bij de heer Wiebenga 
bespeurde ik enige positieve 
belangstelling voor het voorstel. De 
CDA-fractie heeft zich er nog niet 
over uitgesproken. 

Het standpunt van de regering 
hierover is uit de stukken al bekend. 
Ik herhaal het met genoegen nog een 
keer. Het is op zichzelf een goede 
zaak om de bepalingen voor de 
verschillende verkiezingen zoveel 
mogelijk gelijk te maken. Dat 
bevordert de overzichtelijkheid en 
ook de toegankelijkheid van de 
Kieswet. Uniformering is echter geen 
doel op zichzelf. Het is geen wet van 
Meden en Perzen. Het zal moeten 
wijken, als er andere belangen in het 
spel zijn, waaraan een zwaarder 
gewicht moet worden toegekend. 
Dat is hier het geval. Het gaat hier 
om de belangen van de kleine 
partijen, met name in de kleine 
gemeenten. In die gemeenten 
bestaat door het kleine aantal te 
verdelen raadszetels al een natuurlij-
ke kiesdrempel, die vrij hoog kan zijn. 
Bij de kleinste gemeenteraden, met 
zeven zetels, is de kiesdrempel nu al 
driekwart van 14% van het totale 
aantal stemmen. Dat is dus ruim 
10%, een percentage dat vele malen 
hoger is dan de 0,66% bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Bij de grote gemeenten is het 
verschil inderdaad kleiner, maar toch 
ook nog aanzienlijk. In dat verschil 
ligt mijns inziens een goede reden 
om hier niet tot harmonisering over 
te gaan. Daarbij valt te bedenken dat 
het bij de partijen die nu via de 
restzetelverdeling een plaats in de 
gemeenteraden hebben, om 
verschillende soorten partijen kan 
gaan. Het kunnen persoonlijke lijsten 
zijn, Loesjes, kabouters, en groepe-
ringen van tijdelijke aard, maar vaak 
zijn het ook plaatselijke afdelingen 
van landelijke partijen, eventueel 
zelfs van grote landelijke partijen. Ik 
zie niet in, welk belang ermee 
gediend is om al die partijen in 
sterkere mate dan tot nu toe, van 
vertegenwoordiging op lokaal niveau 
uit te sluiten. Ik zeg "ik zie niet in.. ." . 
Ja, ik kan wel wat bedenken, maar 
vanuit het enge belang gedacht vind 
ik die argumenten in feite van 
onwaarde. Ik vind ze ook praktisch 
niet echt houdbaar. 

Behalve de principiële kant van de 
zaak is daarbij ook niet zonder belang 
de vraag, hoeveel raadszetels bij het 

amendement-Van Otterloo op het 
spel staan. Met de heer Kohnstamm 
zou ik verwacht hebben dat de 
indiener zijn amendement zelf op het 
nodige feitenmateriaal zou hebben 
gebaseerd; dat is niet het geval. Nu 
stelde de heer Van Otterloo mij de 
vraag, of de schatting juist is dat het 
om ongeveer 1 50 raadszetels zou 
gaan. Mijnheer de voorzitter! Ik had 
die getallen niet beschikbaar, omdat 
er geen sprake was van "tel uit je 
winst" , en omdat het ook bij de 
voorbereiding geen rol speelde. Er 
was voor mij dus geen aanleiding om 
die vraag te verwachten. Ik heb 
inmiddels een beperkt onderzoek 
gedaan naar de gevolgen van het 
amendement, waarvoor we slechts 
één dag en twee nachten beschik-
baar hadden. Dat onderzoek gaat 
over drie provincies: Groningen, 
Noord-Brabant en Zuid-Holland. Als 
voorbeelden noem ik enkele getallen 
uit het lijstje dat ik voor me heb. In 
Groningen zouden uit 19 raden 
partijen verdwijnen, in Noord-Brabant 
uit 16 en in Zuid-Holland uit 24. 
Mijnheer de voorzitter! Ik zal niet alle 
cijfers noemen, het lijkt mij zinvoller 
om u te vragen, het overzicht als 
noot aan de Handelingen toe te 
voegen. Verder wil ik straks graag 
hiervan een kopie aan de verschillen-
de afgevaardigden verstrekken. 

De voorzitter: Dat laatste doen wij 
wel ! Ik neem aan, dat tegen het 
opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaren bestaan. 

(De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)1 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mijnheer de voorzitter! In Groningen 
zou het GPV verdwijnen uit 8 van de 
19 gemeenteraden waarin die partij 
is vertegenwoordigd, in Noord-Bra-
bant verliest D66 8 van haar zetels 
en in Zuid-Holland vallen GPV en PPR 
terug van 3 vertegenwoordigingen in 
gemeenteraden op 1 gemeenteraad. 
Ik wil nog één saillant punt noemen: 
de gemeenteraad van Midwolda in 
Groningen. Deze raad telt 11 zetels, 
verdeeld over 6 fracties: Partij van de 
Arbeid 4, CDA 3, CPN 1, RPF 1 en 2 
plaatselijke groeperingen van elk 1. 
Als het amendement-Van Otterloo in 
1 986 in de wet was verwerkt, telde 
de raad nu twee fracties: de PvdA 
met zes zetels en het CDA met vijf. 
Ook vermeldenswaard is, dat de 
PvdA dan met ruim 3 6 % van de 
stemmen de absolute meerderheid in 

de raad zou hebben;een wenkend 
perspectief. Mijnheer de voorzitter! Ik 
vind dat wij een wijziging van de 
Kieswet die zulke gevolgen heeft, 
niet moeten aanbrengen. Ik ontraad 
de Kamer dan ook de aanneming van 
dit amendement. Ik doe dit kort 
gezegd op grond van het argument: 
niet weren maar accepteren. Ik geef 
toe dat er sprake is van een gradueel 
verschil. Nu geldt een drempel van 
7 5 % van de kiesdeler en in het 
amendement van de heer Van 
Otterloo wordt een drempel van 
100% voorgesteld. Er zijn allerlei 
zware argumenten ook buiten deze 
Kamer genoemd, zoals: de democra-
tie wordt om zeep geholpen en alle 
kleine partijen verdwijnen. Voorzitter! 
Ik vind dat wij heel realistisch moeten 
zijn. Je moet goed duidelijk maken 
waar het over gaat. 

Bevordert aanneming van dit 
amendement de efficiency? Mis-
schien wel, maar het is een illusie te 
denken dat de democratie ooit 
efficiënt kan zijn. Het is niet het 
meest efficiënte systeem. Alle 
partijen kunnen, wanneer de 
efficiency de zorg is, daaraan op hun 
wijze een bijdrage leveren. De 
democratie is veelzijdig, democratie 
is kleurrijk; soms is democratie een 

'*zwakte, heel vaak een kracht. 

De heer Van Otter loo (PvdA): De 
opmerkingen in de trant van " te l uit 
je winst" horen naar mijn idee hier 
niet thuis. Ik heb juist betoogd dat 
het ons niet ging om het binnenhalen 
van welke absolute meerderheid dan 
ook. Ik werp die suggestie verre van 
mij. Ik vind de vraag of de represen-
tativiteit va.i de raad in een kleine 
gemeente wordt aangetast als er een 
beperking geldt, op zichzelf valide. 
Dit heeft niet zozeer te maken met de 
vraag of wij het hebben over 7 5 % 
van 14%, als wel met de vragen wat 
de gevolgen zijn voor de totale 
verdeling en of er in kleine gemeen-
teraden sprake van is dat een 
beperkter deel van de bevolking 
wordt vertegenwoordigd dan thans 
het geval is. Ik had op dit punt meer 
informatie van de staatssecretaris 
verwacht. Het is heel gemakkelijk een 
voorbeeld te geven van gemeentera-
den met zeven of elf zetels. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Dat was ook alleen bij wijze van 
voorbeeld. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Ik zei 
ook dat het gemakkelijk was. Via de 
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Mevrouw De Graaff-Nauta, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 

gemeentelijke herindeling zullen een 
aantal van die gemeenten successie-
velijk verdwijnen, waarna deze 
voorbeelden niet meer kloppen. Maar 
afgezien daarvan, vraag ik de 
staatssecretaris het volgende. Zij 
heeft zojuist enkele beperkte cijfers 
gegeven, die overigens niet afwijken 
van de cijfers die ik heb gehanteerd. 
Kan zij aangeven welke cijfers gelden 
voor gemeenteraden met meer dan 
19 zetels en welke voor raden met 
minder dan 19 zetels? 

Staatssecretaris D e Graaff -Nauta: 
Voorzitter! Ik zou graag willen dat de 
heer van Otterloo eerst het lijstje 
bestudeert, dat ik zojuist heb 
overhandigd. Daarna kan hij beslis-
sen of er meer gegevens nodig zijn. 
Ik heb het voorbeeld van Midwolda 
er 20 maar uitgepikt, zonder dat ik 
daar mijn betoog aan opgehangen 
heb. Met de argumenten die ik heb 
gegeven, heb ik voldoende aange-
toond dat op het lokaal niveau deze 
maatregel niet genomen moet 
worden. De consequenties zijn te 
zwaar en er zijn te weinig argumen-
ten die voor verandering pleiten. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik ben het met de 
staatssecretaris eens dat er principië-
le argumenten zijn, maar ik ben zo 
vrij, ook naar de cijfers te vragen. De 
staatssecretaris zei dat in één dag en 
twee nachten de gegevens van drie 

provincies zijn berekend. Is het 
misschien mogelijk, nog één dag en 
twee nachten te nemen en de 
gegevens van de andere provincies 
ook uit te rekenen? Het lijkt mij nog 
steeds goed, de berekeningen van 
alle provincies voor ons te hebben, 
voordat wij tot stemming overgaan. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ik zal mijn best doen. Ik begin 
overigens uit provinciale kranten van 
gisteren en eergisteren al wel te 
proeven dat men daar ook aan het 
rekenen is. Ik wil hiermee niet zeggen 
dat men het wel voor ons zal doen, 
maar uit die berekeningen kunnen wij 
ook al heel wat gegevens halen. 
Bovendien vind ik de gegevens die 
wij nu ter beschikking hebben 
gesteld, toch een goed beeld geven 
van de gevolgen. Ik zal echter 
bekijken wat ik nog kan doen. 

De heer Lankhorst (PPR): Als dat 
nodig is. Er komt toch nog een 
tweede termijn? 

De heer Kohnstamm (D66): Kan de 
staatssecretaris aangeven op welke 
termijn een verdere berekening 
verwacht kan worden? 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Er is de laatste dagen heel hard 
gewerkt en daarom vind ik het erg 
moeilijk, een harde toezegging te 
doen. Bovendien vraag ik mij af of 

die cijfers werkelijk noodzakelijk zijn. 
Ik zal mijn best doen en proberen, 
deze week nog cijfers te produceren. 
Ik hoop dat de leden het niet 
bezwaarlijk vinden, de cijfers van 
provinciale kranten te gebruiken, als 
blijkt dat zij ook het nodige hebben 
gedaan. 

De heer Rienks (PvdA): Maar dan 
moet er wel een controle uitgevoerd 
worden. 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Ja, zeker. 

Ik kom nu op de lijstencombinaties. 
De heer Koetje ging akkoord met 
handhaving en uitbreiding van die 
figuur. De heer Van Otterloo was van 
mening dat deze eigenlijk afgeschaft 
moest worden. Hoewel het in het 
algemeen juist is dat met de 
invoering van de figuur van lijsten-
combinaties de beoogde samenbun-
deling van partijen niet daadwerkelijk 
wordt gerealiseerd, kan de mogelijk-
heid van lijstencombinaties wel 
degelijk worden gezien als een 
aanzet tot samenbundeling. Dat die 
sedert 1973 nog niet van de grond is 
gekomen, doet hieraan niet af. Tal 
van factoren zijn immers bepalend 
voor de vraag of bestaande groepe-
ringen wel of niet zullen opgaan in 
nieuwe. Voorbeelden daarvan 
bestaan echter wel degelijk. De 
figuur van lijstencombinaties vindt 
dus toepassing en voorziet klaarblij-
kelijk in een behoefte. Dat vind ik 
belangrijk. Ik ontraad dan ook het 
amendement-Van Otterloo op stuk 
nr. 30, wegens de daaraan verbon-
den bezwaren. 

De heer Wiebenga heeft gezegd 
dat combinatie van lijsten veeleer is 
benut voor het verwerven van een 
extra zetel. Volgens hem is het 
voorgekomen dat een tot een 
combinatie behorende partij met 
minder stemmen dan een andere 
partij toch een zetel meer verwierf. 
De regeling is naar zijn mening 
bovendien erg ingewikkeld. Uit het 
oogpunt van deregulering zou 
schrapping de voorkeur verdienen, 
maar als het gehandhaafd blijft, vindt 
de heer Wiebenga de doortrekking 
naar raadsverkiezingen een logische 
en evenwichtige stap. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Kohnstamm is akkoord gegaan met 
handhaving en met uitbreiding tot de 
raadsverkiezingen. Hij wil echter een 
verbeterde regelgeving. Anderen 
hebben ook gezegd dat zij het eens 
zijn met wat is voorgesteld. 
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Ik ga nog even in op de andere 
regelgeving. In het wetsvoorstel is de 
regelgeving uit de huidige Kieswet 
grotendeels gehandhaafd. De 
belangrijkste voorwaarden zijn in de 
stukken aangegeven; ik ga die niet 
herhalen. De heer Kohnstamm heeft 
gezegd dat je aan de vorming van 
lijstencombinaties geen andere 
beperkingen moet stellen dan die, 
welke uit administratief oogpunt 
strikt noodzakelijk zijn. Hij bepleit 
daarbij een gewijzigde regeling. Zij 
heeft twee belangrijke elementen: 

• de stemmen uitgebracht op een 
combinatie, komen ten goede aan de 
lijst van de combinatie die wel aan de 
eis van het hebben van een eigen 
zetel heeft voldaan en 
• je moet minder beperkingen stellen 
aan het aangaan van een lijstencom-
binatie. 

Het overnemen van de eerste 
suggestie van de heer Kohnstamm 
lijkt mij niet wenselijk. Dat is ook het 
standpunt van de meerderheid van 
de Kiesraad. Het is aanvaardbaar dat 
de wetgever lijstencombinaties via de 
methode van restzeteltoedeling een 
zekere premie toekent in de vorm van 
een bescheiden zetelwinst. Als wij de 
suggestie van de heer Kohnstamm 
overnemen, wordt die premie echter 
te hoog. Dan komen wij te veel in de 
richting van gelijkschakeling van een 
lijstencombinatie met één lijst. De 
figuur van de lijstencombinatie zou 
dan overgewaardeerd worden. Is bij 
invoering van die suggestie de 
uitbreiding van de mogelijkheid tot 
lijstencombinatie bij raadsverkiezin-
gen nog wel verantwoord? Tegen de 
suggestie van de heer Kohnstamm 
pleit voorts dat daarvan geen 
stimulans uitgaat om tot een 
bundeling van groeperingen over te 
gaan. Ik vind het evenmin wenselijk, 
zijn andere suggesties over te 
nemen. De eisen van registratie en 
deelnemen in alle kieskringen zijn 
gesteld in navolging van de huidige 
Kieswet. De registratie is toch in feite 
een lichte eis. 

Aan het amendement van de heer 
Kohnstamm op stuk nr. 21 zijn naar 
mijn mening bezwaren verbonden. 
Het aannemen van het amendement 
op stuk nr. 23 wil ik ontraden. Wij 
hebben daaraan geen behoefte. De 
verruiming van de mogelijkheden tot 
vorming van lijstencombinaties 
vinden wij niet wenselijk. 

Voorzitter! Moet je de voorkeurs-
drempel verlagen? Volgens de heer 
Wiebenga moet een en ander 
worden gehandhaafd zoals het is 

voorgesteld. De heer Schutte is van 
mening dat de drempel niet te laag 
gesteld moet worden. De heer 
Kohnstamm — hij heeft over dit 
onderwerp een amendement 
ingediend — is echter van mening 
dat de voorkeursdrempel verlaagd 
moet worden naar 25% van de 
algemene kiesdeler. Hij heeft 
hiervoor ook een aantal argumenten 
genoemd. Het is belangrijk, zo zegt 
hij, de kiezers een grotere invloed te 
geven en dat kan worden gereali-
seerd door het invoeren van die 
25%. 

De kiezers bepalen in de eerste 
plaats de getalsverhouding, waarin 
partijen vertegenwoordigd zijn. 
Daarnaast hebben zij maar een 
beperkte invloed op de volgorde van 
verkiezing van kandidaten. Dat 
partijen een belangrijke invloed 
hebben op de samenstelling van 
vertegenwoordigde organen kan naar 
mijn mening niet als negatief worden 
beoordeeld. Duidelijke voorkeuren 
van de kiezers moeten gehonoreerd 
worden. Aan het effect geven aan 
voorkeurstemmen bij het behalen van 
de halve kiesdeler wordt naar mijn 
mening op een goede wijze vorm 
gegeven. Men kan zich afvragen of 
bij een lagere drempel het evenwicht 
tussen de invloed van de kiezers en 
de invloed van partijen wordt 
verstoord. Daarnaast vraag ik mij af, 
of verlaging van de drempel wel echt 
het goede instrument is om de 
belangstelling voor de politiek te 
vergroten, zoals mevrouw Van Es dat 
heeft aangegeven. Ik ontraad dan 
ook aanvaarding van dat amende-
ment. 

Ik kom bij een ander punt dat de 
heer Kohnstamm heeft genoemd, 
nameiijk het systeem-Webster. De 
heer Van Otterloo heeft gezegd dat 
wij het huidige systeem moeten 
handhaven. Mevrouw Tegelaar heeft 
over dit systeem verder geen 
opmerkingen gemaakt. De heer 
Wiebenga heeft gezegd dat hij met 
veel belangstelling de discussie over 
de methode-Webster, het D66-voor-
stel, heeft gevolgd. De methode 
benadert nauwkeuriger de evenredi-
ge vertegenwoordiging en is ook 
voor de verschillende verkiezingen 
toepasbaar. Hij heeft ook nog 
gewezen op het systeem van 
restzetelverdeling en op de daarbij te 
hanteren ondergrens. Mijnheer de 
voorzitter, over dat laatste heb ik al 
gesproken. Je kunt inderdaad niet 
ontkennen dat het systeem-Webster 
op de punten eenvormigheid en 

uniformiteit scoort. De Kiesraad, die 
toch in meerderheid dit systeem 
heeft afgewezen, heeft dit ook 
erkend. Maar, zoals de heer Kohn-
stamm ook stelde ter zake van de 
vraag welke verkiezingen wijken in 
geval van samenvallen, wat het 
zwaarst telt, moet het zwaarst 
wegen. De regering acht in dezen 
andere in de stukken genoemde 
overwegingen zwaarwegender dan 
de aspecten eenvormigheid en 
uniformiteit. De heer Kohnstamm 
begrijpt de afwijzing door de regering 
van het systeem-Webster, in 
navolging van de meerderheid van de 
leden van de Kiesraad, toch niet. Hij 
vindt de gebezigde argumentatie, 
onder opsomming van een negental 
overwegingen, niet sterk. Ik denk niet 
dat het zinvol is om nog eens in te 
gaan op alle door de heer Kohn-
stamm genoemde overwegingen. In 
de stukken zijn die punten, pro's en 
contra's, vrijwel zonder uitzondering 
aan de orde gekomen. Aan de in de 
memorie van antwoord en in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
door mij opgesomde argumenten ter 
afwijzing van dit systeem, heb ik 
thans niets of nauwelijks nog iets 
nieuws toe te voegen. Misschien dit: 
ik heb toch niet de indruk dat zich 
voor het systeem-Webster een 
kamermeerheid aftekent. Dat 
betekent dus dat een kamermeerder-
heid niet lijkt te kiezen voor wijziging 
van het huidige systeem voor de 
restzetelverdeling. 

Over het grondwettelijk beginsel 
van evenredige vertegenwoording 
heb ik al gesproken. Ik heb dus aan 
het amendement-Kohnstamm op 
stuk nr. 22 geen behoefte. Ik wil dan 
ook aanvaarding daarvan ontraden. 

Als het gaat om het criterium voor 
hertelling en de overheveling van de 
bevoegdheid hiertoe van het 
hoofdstembureau naar het Centraal 
stembureau, zoals de heer Van 
Otterloo in zijn bijdrage heeft 
aangegeven en waarvoor hij ook een 
amendement heeft ingediend op stuk 
nr. 36, zou ik willen zeggen dat ik 
daar geen behoefte aan heb. Ik zou 
wat dat betreft het oordeel aan de 
Kamer willen overlaten. De voorge-
stelde aanscherping van het criteri-
um zal in de praktijk eigenlijk weinig 
verschil maken. Ook in de formule-
ring van het wetsvoorstel is het 
hoofdstembureau bij ernstig 
vermoeden van fouten niet verplicht 
om tot hertelling te besluiten. De 
beslissing kun je in de praktijk 
moeilijk los zien van de mogelijkheid 
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van het van invloed zijn op de 
zetelverdeling. Hoofdstembureaus 
zullen, naar je mag aannemen, 
daartoe ook alleen overgaan als het 
gaat om fouten van enige importan-
tie die mogelijkerwijs van invloed zijn 
op de zetelverdeling. Als overigens 
het criterium komt te luiden zoals het 
door de PvdA is voorgesteld, is het 
ook juist om de bevoegdheid van het 
hoofdstembureau naar het Centraal 
stembureau over te hevelen. 

De heer Wiebenga heeft nog 
gezegd dat hij het betreurt dat ik de 
suggestie afwijs om ten behoeve van 
de kiezers in het buitenland een 
aantal ambassades en consulaten 
aan te wijzen als briefstembureaus. 
Hij vindt de kans groter dat brief-
stemmen daar tijdig arriveren. Het 
bezwaar dat in de stukken is 
genoemd, namelijk dat de vaststel-
ling van de verkiezingsuitslag 
vertraging zou ondervinden of dat de 
verruiming van de tijd voor het 
inzenden van de briefstem weer voor 
een deel teniet zou worden gedaan, 
is nog niet weggenomen. Ik twijfel er 
ook aan of het inrichten van brief-
stembureaus op ambassades de 
organisatie van de verkiezingen niet 
zou compliceren. Het is echter 
mogelijk dat na verdere bestudering 
blijkt dat aan de suggestie van de 
heer Wiebenga toch meer voor- dan 
nadelen zijn verbonden. Ik ben 
bereid, deze zaak om advies voor te 
leggen aan de Kiesraad. 

Dan is er het punt van de termijn-
verkorting bij ontbinding van de 
Kamer. De heer Wieb " g a vroeg zich 
af of er altijd een interim-kabinet 
noodzakelijk is. Zo niet, dan zou er 
tijdwinst kunnen worden geboekt. De 
heer Wiebenga vroeg, hierop 
commentaar te geven. Verkorting van 
termijnen is binnen ons kiesstelsel 
niet goed mogelijk. Dat is op zichzelf 
jammer. Het is helaas onvermijdelijk. 
De mogelijkheden voor verkorting zijn 
verschillende keren bekeken, steeds 
met hetzelfde negatieve resultaat. Ik 
ben het wel eens met de zienswijze 
van de heer Wiebenga over de 
interim-kabinetten. Het is een zaak 
van de politieke praktijk. Die leent 
zich niet voor geschreven regels. Je 
moet de toekomstige ontbindings-
praktijk afwachten. Ik hoop overigens 
dat het geen drukke praktijk zal 
worden! 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom tot 
de indeling in kieskringen. Mevrouw 
Tegelaar zei dat zij het voorstel geen 
verbetering vindt, omdat de omvang 
van de kieskringen uiteen zal lopen. 

Zij vond dat de overgang van het 
Westland, Delft en Rijswijk naar de 
kieskring Leiden geografisch gezien 
niet voor de hand ligt. Zij vond het 
geen kleine aanpassingen meer. De 
heer Wiebenga heeft gezegd dat hij 
bezwaar heeft tegen wijziging van de 
kieskringindeling waar die behoefte 
niet wordt gevoeld, zoals in Noord-
en Zuid-Holland. Hij heeft ook gezegd 
dat hij met de Raad voor het 
binnenlands bestuur van oordeel is 
dat de kieskringindeling niet moet 
worden gebaseerd op de Wet 
gemeenschappelijke regelingen of de 
functie van de kieskringen ten 
behoeve van de verkiezingen. Hij 
heeft gewezen op organisatorische 
bezwaren. Er is een amendement-Te-
gelaar/Wiebenga ingediend om de 
grenzen tussen de kamerkieskringen 
Leiden en Dordrecht en de kieskrin-
gen Haarlem en Den Helder ongewij-
zigd te laten. Ik kan hierop antwoor-
den dat de indeling in kieskringen 
allereerst is bedoeld voor de 
organisatie van de verkiezingen. 
Waar wij meer eenheid in de 
gebiedsindeling kunnen aanbrengen 
op het terrein van het openbaar 
bestuur in zijn totaliteit, daar zouden 
wij dat niet moeten laten. Daarom is 
voorgesteld, de indeling in kieskrin-
gen zoveel mogelijk te laten aanslui-
ten bij de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, zonder daar een dogma 
van te maken. Ik ben van mening dat 
wij er ook geen dogma van hebben 
gemaakt. Tegen de achtergrond van 
de behoefte om de WGR-indeling 
zoveel mogelijk te volgen, kun je je 
afvragen of de wijzigingen die bij 
amendement zijn voorgesteld, in 
zekere zin niet wat willekeurig zijn. Ik 
laat het oordeel over het amende-
ment echter graag aan de Kamer 
over. 

Ik kom tot enkele slotopmerkingen. 
Er is gevraagd of je andere verkiezin-
gen ook in de Kieswet moet regelen. 
Door verschillende sprekers is de 
Wet Europese verkiezingen ge-
noemd. De heer Rienks heeft er de 
waterschapsverkiezingen aan 
toegevoegd. Hij heeft zich afge-
vraagd of de afbakening naar andere 
wetgeving wel voldoende voorwerp 
van zorg is geweest. De Kieswet 
regelt het kiesrecht van in de 
Grondwet genoemde verkiezingen en 
regelt ook het verloop van de 
verkiezingen. Dat zijn afgebakende 
onderwerpen. Ik meen dat het niet 
aan de inzichtelijkheid van de 
wetgeving bijdraagt wanneer wij er 
heel andere onderwerpen bij halen, 

zoals onverenigbaarheden, rechtspo-
sitionele aspecten en sociale 
verzekeringsaspecten, welke de heer 
Rienks noemde. Waterschapsverkie-
zingen zijn van een geheel eigen 
karakter en de regeling wijkt dan ook 
sterk af van de Kieswet. Daarom vind 
ik het niet wenselijk om die in de 
Kieswet op te nemen. 

Mijnheer de voorzitter! De heer 
Rienks heeft gevraagd om verlenging 
van de openstelling tot 20.00 uur. Hij 
meent dat mijn argumenten in de 
stukken pover zijn. Ik heb in de 
stukken de argumenten van de Partij 
van de Arbeid om de stembureaus 
een uur langer open te stellen, 
allemaal behandeld en afgewezen. Ik 
vind mijn reactie daarin niet pover en 
ik wil ze nog wel eens herhalen. De 
meeste kiezers kunnen bij de huidige 
openingstijden voor of na werktijd 
stemmen. Voor anderen geldt de 
wettelijke faciliteit dat de werkgever 
maximaal twee uur beschikbaar moet 
stellen om te kunnen stemmen. Men 
kan ook gebruik maken van de 
mogelijkheid, te stemmen in een 
ander stembureau. Langere openstel-
ling is dan ook van weinig betekenis 
voor de opkomst of voor het aantal 
volmachtstemmers. Een grotere 
spreiding acht ik niet waarschijnlijk. 
Grote toeloop komt van kiezers die 
voor of na hun werk gaan stemmen. 
Het is ook betwistbaar of de leden 
van het stembureau bij grote drukte 
de bepalingen van de Kieswet minder 
na zullen leven. Ik meen ook, dat een 
langere openstelling het recruteren 
van stembureauleden moeilijker kan 
maken. Vervolgens is de einduitslag 
een uur later beschikbaar. De 
sluitingstijden in de ons omringende 
landen variëren van 1 8.00 uur, 1 9.00 
uur tot 20.00 uur; 21.00 uur en 
22.00 uur komen ook voor. Ik vind 
het toch belangrijk dat er in de 
praktijk, wat dit betreft, geen 
klachten worden gehoord. Men vindt 
onze openstellingstijd voldoende en 
royaal genoeg. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
ik het stemmen op zondag nog eens 
onder de aandacht van de Europese 
collega's wil brengen. Ik wil hierover 
het volgende zeggen. Zoals ik in het 
binnenland terughoudend ben 
tegenover besturen van gemeenten 
en provincies, zo lijkt het mij ook 
beter om mij tegenover het buiten-
land van aanbevelingen te onthou-
den. Men weet dat wij op de werkdag 
stemmen. Bovendien wil ik hieraan 
toevoegen, dat ik ook geen behoefte 
heb aan aanbevelingen uit het 
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buitenland om de zondag als 
stemdag te overwegen. 

Het stemmen op zondag is door de 
fractie van de Partij van de Arbeid 
niet meer ter sprake gebracht. 
Verschillende sprekers hebben zich 
hiertegen verklaard. Ik zie dan ook 
geen reden om er nog veel over te 
zeggen en nog minder om die 
mogelijkheid te overwegen. Wij 
moeten rekening houden met de 
opvattingen van anderen. Een 
bijkomende vraag is, of het gunstig 
zou zijn voor de opkomst. 

De heer Rienks heeft nog ge-
vraagd, of het bepaalde in het eerste 
lid van artikel W 1 met zich brengt 
dat, wanneer ontslag wordt genomen 
met ingang van een bepaald ti jdstip, 
niet een andere procedure moet 
worden gevolgd dan wanneer dat 
tijdstip niet bepaald is. Hij verzocht 
een nadere toelichting ten aanzien 
van dit verschil. Regel is, dat de 
voorzitter van het Centraal stembu-
reau iemand in een vacature 
benoemd verklaart binnen veertien 
dagen nadat het ontstaan van de 
vacature hem ter ore is gekomen. 
Dat is neergelegd in de eerste zin van 
artikel W 1. De tweede zin bepaalt, 
dat, wanneer iemand met ingang van 
een bepaald tijdstip ontslag heeft 
genomen, de termijn van veertien 
dagen op een later moment begint te 
lopen, namelijk eerst vanaf dat 
tijdstip. Een dergelijke bepaling 
ontbreekt in de Kieswet van nu. In de 
memorie van toelichting bij dit 
wetsvoorstel heb ik uiteengezet, dat 
die bepaling thans wordt voorgesteld 
om een beperkte mogelijkheid tot 
ontslag op te termijn te realiseren. 
Hieraan was in de praktijk behoefte, 
omdat de bestaande regeling niet 
uitsloot dat iemands lidmaatschap 
eerder eindigde dan hijzelf beoogde 
en in zijn ontslagbrief aangaf. De 
thans in dit wetsvoorstel opgenomen 
regeling voorkomt intussen niet, dat 
het lidmaatschap nog enige tijd blijft 
duren na de ontslagdatum. Ik erken 
dat hieraan bezwaren kunnen zijn 
verbonden; het is echter een 
onvermijdelijke consequentie van ons 
systeem. In dat systeem past het 
niet, iemand op termijn te benoemen 
tot lid van een vertegenwoordigend 
orgaan, noch een geloofsbrievenon-
derzoek uit te voeren van iemand die 
nog niet tot lid benoemd is verklaard. 

Mijnheer de voorzitter! Met 
betrekking tot de benoeming van 
voorzitters van het stembureau heeft 
de heer Van Otterloo gezegd, dat in 
artikel E 4 is bepaald, dat B en W 

tijdig voor iedere verkiezing de leden 
van elk stembureau benoemen en 
een voldoend aantal plaatsvervan-
gende leden. In het wetsvoorstel is 
niets bepaald ter zake van de 
benoeming van de voorzitters van de 
stembureaus. In de memorie van 
antwoord is opgemerkt dat aan de 
stembureaus kan worden overgela-
ten, zelf een voorzitter te kiezen. De 
fractie van de Partij van de Arbeid 
heeft tegen deze procedure bezwaar. 
De fractie pleit voor een bepaling, 
dat de voorzitters tevoren worden 
aangewezen. 

Voorzitter! Ik geef de heer Van 
Otterloo toe, dat de in de memorie 
van antwoord gegeven interpretatie 
van mijn kant achteraf minder 
gelukkig geweest is. Voorkomen 
moet worden, dat hierover onduide-
lijkheid bestaat met alle gevolgen van 
dien. Ik stel mij op het standpunt, dat 
het niet noodzakelijk is, hiervoor de 
tekst van het desbetreffende artikel 
te wijzigen. Ook de nu voorgestelde 
tekst biedt B en W de mogelijkheid 
voorzitters van de stembureaus, 
tevens lid, te benoemen. 

Het laatste punt van mijn betoog 
betreft de zaak van verkiezingen en 
herindeling. De heer Koetje heeft in 
dezen verschillende problemen 
opgevoerd. Inzake de li jstnummering 
bepaalt de wet ARGI dat de kieswet-
telijke regeling niet van toepassing is. 
Dat artikel van de Kieswet wordt bij 
herindelingen buiten toepassing 
verklaard. De fractie van het CDA 
wijst erop dat een en ander betekent, 
dat de nummering van alle lijsten 
plaatsvindt bij loting, waardoor er 
een wonderbaarlijke situatie kan 
ontstaan. Het onderwerp dat de heer 
Koetje noemt, gaat eigenlijk de 
merites van dit voorstel enigszins te 
buiten. Het gaat om een regeling die 
in de wet ARGI is opgenomen. De 
regeling waarin de CDA-fractie in dit 
verband denkt, lijkt mij, voor zover ik 
het kan beoordelen, niet onredelijk. 
Mij hebben ook wel klachten bereikt 
over die willekeurige gang van zaken. 
Ik zeg de heer Koetje toe dat ik mij 
over zijn voorstel zal buigen. Daarbij 
zal ik ook betrekken zijn suggestie tot 
aanpassing van de momenteel in 
behandeling zijnde wetsvoorstellen 
voor herindeling. 

De heer Koetje had nog twee 
opmerkingen in relatie tot de 
herindelingsverkiezingen. Men moet 
goed weten waaraan men toe is, als 
twee gemeenteraadsverkiezingen in 
één jaar dreigen plaats te vinden. Dit 
hoort echter eerder thuis in de wet 

ARGI dan in de Kieswet. De wet 
ARGI kent bepalingen die van de 
Kieswet afwijken en die specifiek op 
de herindelingsverkiezingen zijn 
toegesneden. Over de vraag of het 
wenselijk is om in de wet ARGI 
daarvoor een structurele regeling op 
te nemen, kan ik nu nog geen 
concrete uitspraken doen. Er zitten 
verschillende haken en ogen aan. Ik 
zal mij hierop nader beraden. Wij 
moeten ook een relatie leggen met 
hetgeen in de verschillende herinde-
lingswetten is opgenomen. Nage-
gaan moet worden of de situatie juist 
is. De laatste vraag van de heer 
Koetje heeft wel een directe relatie 
met de Kieswet. Bij inwerkingtreding 
van de nieuwe Kieswet in november 
kan een complicatie ontstaan in 
relatie tot mogelijk in november 
plaatsvindende herindelingsverkiezin-
gen. De heer Koetje zegt dat het 
duidelijk moet zijn dat voor die 
verkiezingen de huidige Kieswet 
geldt. Ik ben het met die opmerking 
eens. Ik zeg de Kamer toe dat ik op 
korte termijn met wijzigingsvoorstel-
len ter zake zal komen. 

Voorzitter! Hiermee ben ik aan het 
einde gekomen van mijn beantwoor-
ding in eerste termijn. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 13.33 uur 
tot 15.00 uur geschorst. 

D 
De voorzitter: De ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de 
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op 
die lijst heb ik voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als 
aan het einde van de vergadering 
daartegen geen bezwaren zijn 
ingekomen, neem ik aan, dat de 
Kamer zich met de voorstellen heeft 
verenigd. 

Regeling van werkzaamheden 

De voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen in 
de vergaderingen van 25, 26 en 27 
april: 

1. het voorstel van rijkswet Goedkeu-
ring van de op 26 september 1986 te 
Wenen tot stand gekomen Verdragen 
inzake vroegtijdige kennisgeving van 
een nucleair ongeval en de verlening 
van bijstand in het geval van een 
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nucleair ongeval of een calamiteit 
met radioactieve stoffen (Trb. 1986, 
125, 126, 164 en 165) (20247, 
R1336); 

2. het verslag van op 1 en 16 maart 
1989 gehouden mondeling overleg 
over de Stormvloedkering Nieuwe 
Waterweg (20317), met spreektij-
den van vijf minuten; 

3. de gezamenlijke behandeling van: 
• het voorstel van wet van het lid 
Kohnstamm tot wijziging van de 
artikelen 293 en 294 van het 
Wetboek van Strafrecht (1 8331); 
- het wetsvoorstel Regelen met 
betrekking tot het zorgvuldig 
medisch handelen door een arts die 
zich beroept op overmacht bij 
levensbeëindiging op uitdrukkelijk en 
ernstig verlangen van een patiënt 
(20383); 

4. de gezamenlijke behandeling van: 
- het voorstel van rijkswet Goedkeu-
ring van het op 20 mei 1980 te 
Luxemburg tot stand gekomen 
Europese Verdrag betreffende de 
erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen inzake het gezag 
over kinderen en betreffende het 
herstel van het gezag over kinderen 
alsmede goedkeuring van het op 25 
oktober 1980 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Verdrag inzake de 
burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van 
kinderen (20461, R1345); 
• het wetsvoorstel Uitvoering van het 
op 20 mei 1980 te Luxemburg tot 
stand gekomen Europese Verdrag 
betreffende de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen 
inzake het gezag over kinderen en 
betreffende het herstel van het gezag 
over kinderen, uitvoering van het op 
25 oktober 1 980 te 's-Gravenhage 
tot stand gekomen Verdrag inzake de 
burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van 
kinderen alsmede Algemene 
bepalingen met betrekking tot 
verzoeken tot teruggeleiding van 
ontvoerde kinderen over de Neder-
landse grens en de uitvoering 
daarvan (20462) (indien de 
voorbereiding zal zijn voltooid). 

De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Mag ik even weten wat de gezamen-
lijke agendering van beide euthana-
sievoorstellen concreet betekent? 
Het initiatiefvoorstel is hoofdzakelijk 
in een UCV behandeld. Plenair wordt 
dus de beraadslaging hierover 

geopend. Kunnen wij ons dan zowel 
tot de regering als tot de indieners 
van het initiatiefvoorstel richten? 

De voorzitter: Zo is het. Ik merk nog 
op dat het mijns inziens het beste is 
dat de regering bij het antwoord het 
eerst spreekt en dan de initiatiefne-
mer. Wij hebben indertijd naar 
aanleiding van de jeugdhulpverlening 
vastgelegd in het Reglement van 
orde dat de initiatiefnemer altijd het 
eerst spreekt, maar hier zijn twee 
afwijkingen van die algemene regel, 
namelijk twee voorstellen tegelijker-
ti jd, een van de regering en een van 
de initiatiefnemer en, zoals de heer 
Schutte zei, het voorstel van de 
initiatiefnemer is grotendeels reeds 
in behandeling geweest. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik heb daar geen enkel 
bezwaar tegen. Het lijkt mij dat er zo 
geprocedeerd kan worden. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

• het wetsvoorste l N ieuwe 
bepalingen inzake het kiesrecht 
en de verkiezingen (Kieswet) 
(20264) 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Kohnstamm (D66): 
Mijnheer de voorzitter! Allereerst 
hartelijke dank aan de staatssecreta-
ris voor haar uitvoerige en bij tijd en 
wijle zeer overtuigende betoog. Een 
aantal punten is niet helemaal naar 
bevrediging of overtuigend beant-
woord. Op die punten kom ik nader 
terug. 

Allereerst een korte opmerking 
over de volgorde van de te houden 
verkiezingen. Zoals bekend is, zullen 
in het voorstel van het kabinet bij 
samenloop van die verkiezingen, 
eerst de Tweede-Kamerverkiezingen 
en pas daarna gemeenteraads- of 
provinciale-statenverkiezingen 
worden gehouden. Enkele mogelijk-
heden zijn in bespreking geweest. In 
hoofdzaak steunt mijn fractie op dit 
punt datgene wat is neergelegd in dit 
wetsvoorstel. Wij hebben dus geen 
andere wensen. Wij steunen ook de 
redenering van de staatssecretaris. 

Meer problemen heb ik met de 
beantwoording door de staatssecre-
taris van mijn verzoek om de 
suggesties die door de heren 
Scholten en Elzinga zijn gedaan, 
namelijk een grotere spreiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen over de 
jaren heen, te bezien. De staatsse-
cretaris heeft in het wat speelse 
besluit van mijn betoog over de 
spreiding van de raadsverkiezingen 
aanleiding gevonden om mij een 
goede en verre reis toe te wensen, 
waarvoor overigens dank. Maar 
inhoudelijk zijn wij daarmee al met al 
in eerste termijn niet gek veel verder 
gekomen dan een welles-nietes-dis-
cussie. Dat betreur ik. Ik heb ook per 
interruptie duidelijk gemaakt dat wij 
wel argumenten zien die in ieder 
geval nader onderzoek ruimschoots 
rechtvaardigen. De mededeling dat 
het toch vooral een kwestie is van 
mentaliteit van media en politieke 
partijen snijdt naar mijn gevoelen 
geen hout. De essentie is dat de 
huidige mentaliteit gestimuleerd en 
in ieder geval niet geremd wordt 
door het huidige wettelijke regime 
van alle raadsverkiezingen op één 
dag. Per interruptie hebben de 
staatssecretaris en ik die discussie 
voortgezet. Ik meen het daar nu 
inhoudelijk bij te kunnen laten met 
dien verstande dat ik op grond van 
die redenering, nu die verre reis op 
dit ogenblik misschien wat ingewik-
kelder in elkaar te steken is dan een 
amendement... 

Staatssecretaris De Graaff-Nauta: 
Er moet geen misverstand over 
ontstaan. Ik heb niet gesproken over 
een enkele reis. 

De heer Kohnstamm (D66): Nee, 
dan zou ik hier niet zo vriendelijk 
staan. Dat misverstand is in ieder 
geval niet bij mij gerezen. Niettemin 
heb ik de eer, een motie aan de 
Kamer voor te dragen. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat van verschillende 
zijden voorstellen zijn gedaan tot 
permanente spreiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen ; 

overwegende, dat een dergelijke 
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spreiding de zelfstandigheid van 
gemeenteraadsverkiezingen ten 
goede zou kunnen komen; 

verzoekt de regering, een onderzoek 
te doen plaatsvinden naar de 
mogelijkheid van het invoeren van in 
de tijd gespreide gemeenteraadsver-
kiezingen en de Kamer van de 
resultaten daarvan op de hoogte te 
stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Kohnstamm. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 50 (20264). 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik wil een aantal opmer-
kingen maken over de lijstcombina-
ties. Ik herinner aan de opmerking 
van mijn fractie in de voorliggende 
stukken. Bij invoering van het 
systeem-Webster, waarover ik 
overigens nog verder kom te 
spreken, zouden wij de nu inderdaad 
wat ingewikkelde figuur van de 
lijstcombinatie in feite inhoudelijk 
minder nodig hebben. De evenredig-
heid en het systeem-Webster maken 
overigens dat eventuele combinaties 
wat minder baat hebben bij het 
aangaan van combinaties. De 
belangrijkste reden is dat de 
evenredigheid, de vertaling en het 
systeem als zodanig combinaties 
minder nuttig en nodig maken. 

Verder valt het mij steeds op dat 
met de kreet "polit ieke samenbunde-
l ing" steeds stilzwijgend wordt 
gedoeld op een daadwerkelijke fusie 
van partijen. Ik herinner eraan dat de 
memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel tot invoering van de 
lijstcombinaties uitdrukkelijk twee 
mogelijkheden tot bundeling noemt: 
niet alleen en zelfs niet zozeer een 
daadwerkelijk samengaan van 
partijen als wel het openen van de 
mogelijkheid om per verkiezing de 
krachten te bundelen. Die laatste 
vorm is, dunkt mij, juist voor de 
gemeentepolitiek van belang, 
aangezien coalities en samenwer-
kingsverbanden daarin over het 
algemeen een iets flexibeler karakter 
hebben dan op landelijk niveau. 

Wat mijn twee amendementen op 
dit punt betreft, handhaaft de 
staatssecretaris haar standpunt zoals 
reeds ingenomen in de schriftelijke 
voorbereiding. Zij ontraadt beide 
amendementen in een betrekkelijk 

geserreerd gehouden betoog. Door 
de wijze waarop zij dat doet, dreigt 
mijns inziens uit het oog te worden 
verloren dat met name het amende-
ment op stuk nr. 21 van grote 
principiële betekenis is. Daar wil ik 
de aandacht van de staatssecretaris 
voor vragen. Het wetsvoorstel leidt er 
in navolging van de huidige situatie 
toe dat reststemmen op een 
lijstcombinatie als het ware ontkleurd 
worden en vanaf dat moment bij elke 
willekeurige lijst kunnen belanden. Ik 
schetste al de vreemde situaties 
waar dat toe kan leiden: de stem 
door de CPN-kiezer op de CPN 
uitgebracht die ten slotte ten gunste 
komt van het CDA of de stem 
uitgebracht op de SGP waardoor een 
zetel naar de PvdA gaat. Ik stel het 
hoog op prijs als de staatssecretaris 
juist op dat punt een nadere reactie 
zou willen geven. Is zij het niet met 
mij eens dat wij het aan de kiezer 
verplicht zijn, ervoor te zorgen dat, 
als zijn stem rekentechnisch niet bij 
de partij van zijn voorkeur kan 
terechtkomen, die stem dan toch ten 
minste bij een verwante groepering 
belandt? Mij gaat het dus niet om de 
hoogte van de premie die partijen 
kunnen verdienen als zij proberen 
zich te bundelen via een combinatie, 
maar om het recht doen aan de kleur 
die de kiezer aan zijn stem heeft 
gegeven. Mij gaat het dus niet om de 
vraag of het eerlijk of oneerlijk is voor 
de partijen die er garen bij kunnen 
spinnen, maar om de vraag of het 
niet uiterst unfair is ten opzichte van 
die kiezers (ongeveer 3% bij elke 
verkiezing) die hun stem in het 
geheel niet of, erger, bij een concur-
rerende partij zien terechtkomen. 
GraLg hoor ik op dit punt nog een 
leactie. 

Ik dank de staatssecretaris voor 
haar pogingen om mij op het punt 
van het privacyregime van het 
kiesregistratiebestand gerust te 
stellen. Helemaal is zij daarin nog 
niet geslaagd, al was het maar omdat 
wij allen weten dat niets zo blijvend 
kan zijn als een tijdelijke maatregel. 
Op mijn concrete verzoek, de 
betrokken algemene maatregel van 
bestuur aan de Kamer voor te 
leggen, heeft de staatssecretaris 
toegezegd, daarover met de minister 
van Justitie te zullen overleggen. Ik 
dank haar voor die toezegging. Mag 
ik het erop houden, dat wij die AMvB 
te zien krijgen, tenzij wij nadrukkelijk 
van de staatssecretaris horen dat 
daarover een probleem is gerezen? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
U hoort naar aanleiding van deze 
toezegging in ieder geval van mij. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Eigenlijk bedoelde ik te zeggen dat ik 
ervan uitga, dat wij die AMvB te zien 
krijgen, tenzij er bezwaren rijzen. Ik 
hoop dat ik de toezegging van de 
staatssecretaris aldus mag interpre-
teren. 

De staatssecretaris heeft gerea-
geerd op het amendement van 
mevrouw Tegelaar en de heer Van 
den Berg op stuk nr. 42. De indieners 
willen het gemeenten onmogelijk 
maken om een lokaal raadplegend 
referendum qua plaats te combine-
ren met een stemming geregeld in de 
Kieswet. De argumentatie van de 
staatssecretaris op dit punt onder-
schrijf ik volledig. Ik vind de poging 
van de indieners om het lokaal 
referendum na de stemming over de 
restanten van de commissie-Bies-
heuvel van afgelopen dinsdag nog 
een trap na te geven, eerlijk gezegd 
wel heel weinig verheffend. Daaren-
boven vind ik het een vorm van 
centralistisch denken die zijn weerga 
in deze discussie niet kent. Het dient 
geen enkel redelijk doel. 

In eerste termijn heeft de staatsse-
cretaris helaas geen reactie gegeven 
op dat deel van mijn betoog dat 
betrekking had op wijziging van de 
lijstvolgorde na verkiezingen, zoals 
het CDA dat pleegt te doen. De 
staatssecretaris heeft een lang 
betoog moeten houden. Ik kan mij 
voorstellen dat zij niet op alle punten 
is ingegaan. Dat belet mij echter niet 
er nog iets over te zeggen. Zoals 
tijdens de schriftelijke voorbereiding 
is gebleken en zoals ik ook dinsdag 
heb gezegd, zien wij de oplossing 
van deze kwestie niet in het wijzigen 
van de wet. Ook de staatssecretaris 
heeft in haar schriftelijke beantwoor-
ding gezegd dat dat niet tot de 
mogelijkheden behoort. Wij hebben 
bekeken of er op dat punt, vooral wat 
de machtigingen betreft, een 
regeling denkbaar is. Zo'n regeling 
blijkt niet sluitend te creëren. In de 
discussie over een wet gaat het niet 
alleen om de concrete wetstekst, 
maar ook om de interpretatie van de 
wet, die voor een belangrijk deel 
mede bepaald wordt door de 
discussies hier en de parlementaire 
geschiedenis van de totstandkoming 
van wetten. Op grond van het 
voorgaande kan ik niet anders dan 
die authentieke interpretatie op dit 
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punt uit te lokken door de Kamer een 
motie voor te leggen. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in het voorstel 
voor een nieuwe Kieswet een stelsel 
van facultatieve enkelvoudige 
voorkeur wordt voorgesteld; 

overwegende, dat er ten aanzien van 
de toepassing van dit stelsel inzake 
de benoemingsprocedure bij 
tussentijdse opvolging verschillende 
opvattingen bestaan; 

spreekt als haar mening uit, dat een 
correcte toepassing van het stelsel 
van facultatieve enkelvoudige 
voorkeur niet toestaat dat doelbe-
wust wordt bevorderd dat bij 
tussentijdse opvolging van de na 
verkiezingen vastgestelde lijstvolgor-
de wordt afgeweken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door het lid Kohnstamm. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 51 (20264). 

De heer Koetje (CDA): Voorzitter! Ik 
wil de heer Kohnstamm toch nog een 
vraag stellen op dit punt. Hij heeft in 
eerste termijn met name gedoeld op 
de praktijk, waarin er sprake was van 
bloedgroepen. Derhalve was het 
volgens de inzichten van mijn partij 
nodig om te werken met deze 
verklaring. Geldt die situatie ook 
zonder afspraken over de bloedgroe-
pen? 

De heer Kohnstamm (D66): Ja, 
voorzitter. De interpretatie die ik geef 
aan de letterlijke tekst van de wet, 
betekent dat het in beginsel contra 
legem is, indien machtigingen 
worden afgegeven op de wijze 
waarop dat binnen het CDA gebrui-
kelijk is. 

Voorzitter! Ik kom op de discussie 
met onder andere de Partij van de 
Arbeid over de kiesdrempel en het 
amendement van de heer Van 
Otterloo op dat punt. De partijvoor-
zitter en de fractievoorzitter van de 
Partij van de Arbeid wil len, zo is mij 
althans gebleken, dat de heer Van 

Otterloo het amendement intrekt dat 
hij gedurende 48 uur met een voor 
mij waarneembare minachting voor 
zijn tegenstanders heeft verdedigd. 
Als hij dat moet doen, dan is dat 
natuurlijk wel even slikken. Mogelijk 
kan het hem echter tot troost zijn dat 
hij, als zijn fractie tot intrekking zou 
besluiten, in feite een kennelijk 
gekoesterde traditie binnen de 
socialistische partij handhaaft. Op 1 
februari 1933 sprak zijn illustere 
voorganger Van den Bergh bij de 
behandeling van de wijziging van 
enige bepalingen der Kieswet 
namelijk de volgende woorden: "Ik 
moet dadelijk erkennen dat ik bij de 
indiening van het amendement 
eigenlijk heb voorgesteld wat ik 
jarenlang mondeling en schriftelijk 
heb bestreden." 

Voorzitter! Ik weet niet welke 
volgorde beter is, die van de heer 
Van Otterloo of die van de heer Van 
den Bergh. Misschien is geen var. 
beide wel goed. Voorlopig hoop ik 
evenwel dat de soepelheid van geest 
van socialistische woordvoerders 
over de Kieswet er in 56 jaar tijd niet 
op achteruit is gegaan. Ik wacht het 
af. 

Ik kom nu tot een beoordeling van 
het nu feitelijk nog voorliggende 
amendement, de salto mortale van 
de Partij van de Arbeid. Laat ik mij 
eens als advocaat van de Partij van 
de Arbeid opstellen! Kindermoord, zo 
zegt de officier van justitie Opland in 
de Volkskrant van dinsdag. Die 
stelling lijkt misschien niet helemaal 
houdbaar tegen de nieuwe lijn van de 
Partij van de Arbeid, maar dan rest 
toch in ieder geval de mogelijkheid 
van een strafbare poging tot 
kindermoord. Maar dat nu hangt in 
hoge mate af van de vraag of het 
amendement als zodanig een 
deugdelijk middel kan zijn voor het 
voltooien van het delict kindermoord. 
Dat hangt weer in hoge mate af van 
de vraag of de VVD en het CDA 
bereid zouden zijn om dat amende-
ment te steunen en zodoende 
medeplichtig of medepleger te 
worden bij die kindermoord. Zij 
hebben daar voorlopig, in mijn ogen 
even laf als behendig, over gezwegen 
en de Partij van de Arbeid in ieder 
geval op dit punt de kastanjes uit het 
vuur laten halen. Dus is er in mijn rol 
als advocaat van de Partij van de 
Arbeid voorlopig geen zekerheid of 
er sprake is van een deugdelijk 
middel. Ik kan dus niets anders doen 
dan voorlopig vrijspraak bepleiten. Ik 
hoor echter wel graag wat er aan 

deze zijde van de Kamer mee gaat 
gebeuren. 

De heer Alders (PvdA): Voor wie 
geldt die vrijspraak? 

De heer Kohnstamm (D66): Ik zei 
dat ik niet anders kon doen dan 
voorlopig vrijspraak te bepleiten. 
Verder geldt die vrijspraak ten 
opzichte van de beschuldiging die ik 
uit de tekening van Opland heb 
gememoreerd, te weten kinder-
moord. 

Hoe ziet de zaak er vandaag uit? 
Allereerst complimenteer ik de 
staatssecretaris met haar voortreffe-
lijke betoog op dit punt, waarmee zij 
haar lokale en regionale politieke 
achtergronden volledig tot hun recht 
heeft laten komen. Ik ben het op dit 
punt compleet met haar eens. Maar 
er is wel verduidelijking nodig over 
de kiesdrempels. Feitelijk zijn er op 
dit ogenblik, en ook in het voorstel 
van het kabinet, drie kiesdrempels. 
Ten eerste die voor de Tweede 
Kamer van eenmaal de kiesdeler. Ten 
tweede de de facto kiesdrempel voor 
Eerste Kamer, provinciale staten en 
gemeenteraden van 19 zetels en 
meer. Dit is een de facto kiesdrempel 
van 0,83% van de kiesdeler. Voor 
zover wij dat hebben kunnen nagaan, 
is er nog nooit iemand op basis van 
de restzetelproblematiek van het 
grootste gemiddelde in de Eerste 
Kamer, provinciale staten of een raad 
gekozen met minder dan 0,83% van 
de kiesdeler. Ten derde ten slotte de 
kiesdrempel voor kleine gemeenten: 
75% van de kiesdeler. 

Juist vanwege het relatieve 
verschil om gekozen te worden — de 
cijfers zijn inmiddels genoegzaam 
bekend — is er inhoudelijk gezien 
geen goede reden tot harmonisatie, 
of die reden zou moeten zijn gelegen 
in handhaving van de kiesdrempel 
voor de Tweede Kamer onder 
gelijktijdige harmonisatie van de 
kiesdrempels voor de kleine gemeen-
ten enerzijds en die van grote 
gemeenten, provinciale staten en 
Eerste Kamer anderzijds op 75%. 

Dat brengt me op Webster en op 
hetgeen daarover in het debat naar 
voren is gebracht. Mijnheer de 
voorzitter! In mijn eerste termijn heb 
ik gezegd te overwegen, u te vragen 
om hierover een noot aan de 
Handelingen te mogen toevoegen. 
Het bedoelde stuk was te lang, maar 
ik heb begrepen dat u nu bereid bent, 
de noot aan de Handelingen toe te 
voegen. 
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De voorzitter: Dat is juist. Ik neem 
aan, dat tegen het opnemen van een 
noot in de Handelingen geen 
bezwaren bestaan. 

(De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.)2 

De heer Kohnstamm (D66): 
Mijnheer de voorzitter! Voor alle 
duidelijkheid herhaal ik nog even de 
essentie van het restzetelverdelings-
systeem. Er zijn twee systemen die 
beide onrechtvaardige en onbedoel-
de uitwerkingen hebben. Het 
systeem voor de kleine gemeenten is 
dat van de grootste overschotten, 
met een gunstig effect voor de kleine 
partijen. Het systeem voor de grotere 
gemeenten is dat van het grootste 
gemiddelde, wat gunstig is voor de 
grote partijen. Het staat onomstote-
lijk vast dat Webster neutraal is ten 
opzichte van de omvang van de 
partijen, waarmee een onrechtvaar-
digheid van het huidige systeem 
wordt rechtgezet. Je zou dus denken: 
doen! Bovendien is het een systeem 
dat uniform is voor alle verkiezingen. 
Ik citeer op dit punt de heren Rienks, 
Van Otterloo, de PvdA in de stukken 
en de staatssecretaris, een wat 
eentonig rijtje, maar ik laat het toch 
maar even horen. 

Collega Rienks zei afgelopen 
dinsdag: "Een ander principe dat 
hoort in de moderne benadering van 
de overheid is: geen franje waar die 
niet nodig is. Wij hebben dit zo 
vertaald in dit wetsontwerp dat 
pluriformiteit in de regelgeving, als 
die niet duidelijk een doel dient, 
achterwege moet blijven." 

De heer Van Otterloo: "Ook in de 
schriftelijke voorbereiding heeft de 
fractie van de Partij van de Arbeid 
aangegeven dat zij voor alle verkie-
zingen dezelfde regels wil doen 
gelden. Geen onderscheid maken in 
regels voor de verschillende verkie-
zingen, waar dat niet strikt noodzake-
lijk is." De PvdA in het eindverslag: 
"Het streven naar een grote door-
zichtigheid en toegankelijkheid van 
de Kieswet wordt het meest gediend 
met een uniforme regeling van de 
verschillende verkiezingen". En dan 
de staatssecretaris: De bepalingen 
voor de verschillende verkiezingen 
zijn zoveel mogelijk geharmoniseerd. 
Verschillen waarvoor geen goede 
reden bestaat zijn opgeheven. Waar 
die redenen wel bestaan, zijn zij 
gehandhaafd. Het is op zichzelf een 
goede zaak om de bepalingen voor 
de verschillende verkiezingen zoveel 

mogelijk gelijk te maken. Dat 
bevordert de overzichtelijkheid en 
ook de toegankelijkheid van de 
Kieswet. 

Voorzitter! De staatssecretaris 
heeft over het systeem-Webster 
gezegd dat zij erkent dat dit voorstel 
"scoor t " . Zij heeft overigens geen 
argumenten genoemd en verwezen 
naar de stukken, die mij, mijn fractie 
en een aantal andere woordvoerders 
in deze Kamer absoluut niet ver-
mochten te overtuigen. Later heeft zij 
een nieuw argument aan de discussie 
toegevoegd. Zij zei dat zij niet de 
indruk had dat er een kamermeerder-
heid voor dit voorstel zou zijn. 

Kortom, mijnheer de voorzitter, het 
systeem is beter, het scoort en het is 
bovendien uniform en rechtvaardig, 
maar de politieke noodzaak lijkt te 
ontbreken. Dit is intellectueel een 
uiterst onbevredigende reactie op 
een verzoek mijnerzijds en contrair 
aan de uitgangspunten die in hun 
algemeenheid zijn ingenomen door 
de beide woordvoerders van de PvdA 
en door het kabinet. Ik verzoek de 
fractie van het CDA haar stilzwijgen 
op dit punt in heroverweging te 
nemen. Ik heb tot slot een verzoek 
aan het kabinet. Als het kabinet 
opnieuw aan het rekenen slaat, kan 
het dan ook het systeem-Webster en 
de kiesdrempel daarbij betrekken? 
Mij dunkt dat de uiteindelijke 
beoordeling tot op grote hoogte van 
die resultaten kan afhangen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor haar duidelijke en grondige 
beantwoording. Ik heb ook waarde-
ring voor de wijze waarop de 
verdediging tot nu toe heeft plaats-
gevonden. Ik denk dat van de zijde 
van de regering aan alle voorwaarden 
is voldaan om tot een goed resultaat 
te komen. 

Ik maak melding van mijn waarde-
ring voor een aantal opmerkingen 
van de staatssecretaris over de 
algemene betekenis van het kies-
recht en over de positie van het 
kiesrecht in relatie tot de Grondwet. 
Ik heb met nadruk gezegd, dat wij er 
goed aan doen ernaar te streven 
maximaal recht te doen aan de 
strekking van de Grondwet, ook als 
het gaat over artikel 4. Dit artikel 
gaat over het grondrecht, zoals dat 
sinds 1983 is geformuleerd, om op 
gelijke voet deel te nemen aan de 

samenstelling van vertegenwoordi-
gende lichamen. 

De staatssecretaris heeft ook 
verzekerd dat het tijdschema om eind 
oktober deze wet in het Staatsblad te 
publiceren nog steeds haalbaar lijkt. 
Dat is hoopgevend. De heer Koetje 
heeft terecht aandacht gevraagd 
voor de situatie die zich tussentijds 
kan voordoen bij gemeentelijke 
herindelingen. De staatssecretaris is 
hierop ingegaan. Het is goed om 
duidelijk te laten blijken, dat het idee 
dat deze wet nog gehanteerd kan 
worden bij eventuele herindelingsver-
kiezingen in november niet realistisch 
is. Dit is vooral van belang voor de 
provincies, die met de voorbereiding 
zijn belast. 

Ik heb ook waardering voor de 
reactie van de staatssecretaris op de 
uitspraken van professor Elzinga. Wij 
mogen er duidelijk van uitgaan dat er 
over het algemeen geen sprake zal 
zijn van technische problemen op het 
departement om de wijzigingen van 
dit wetsvoorstel in te voeren voor de 
verkiezingen van 1990, als het 
tijdschema gehaald wordt uiteraard. 

Voorzitter! In de eerste termijn van 
het debat zijn verscheidene voorstel-
len gedaan uit een oogpunt van 
deregulering en harmonisatie van 
wetgeving. Dit zijn twee belangen, 
die bij wetgeving steeds — en dus 
ook bij de Kieswet — van betekenis 
zijn. Het wetsvoorstel vertoont er dan 
ook terecht sporen van. Maar wij 
moeten oppassen dat het argument 
van harmonisatie niet als dekmantel 
gaat fungeren voor het verwijderen 
uit de wetgeving van elementen 
waarmee sommigen toch al niet 
gelukkig zijn. De staatssecretaris 
heeft hier ook op gewezen. Dat geldt 
in het algemeen al voor elke wet, 
maar in versterkte mate voor de 
Kieswet die — in de woorden van de 
regering - in al haar onderdelen 
vorm geeft aan het fundamentele 
grondwettelijke recht van de burgers 
om de leden van algemeen vertegen-
woordigende lichamen te kiezen. De 
brede reacties uit de samenleving — 
hierin zijn de woorden van de heer 
Kok te herkennen — op het amende-
ment van de PvdA inzake de 
kiesdrempel, illustreren haarscherp 
dat de publieke opinie heel goed 
aanvoelt welke belangen op het spel 
staan, als een politieke meerderheid 
maatregelen voorstelt die vooral 
politieke minderheden treffen. 
Daarom zou het van grote betekenis 
zijn als de Kamer in deze tweede 
termijn voor ieder duidelijk maakte 
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dat ook de belangen van minderhe-
den bij de Kamer als medewetgever 
in goede handen zijn. De reacties 
geven namelijk aan dat bij velen 
vertrouwen in de werking van ons 
parlementaire stelsel niet bij voorbaat 
aanwezig is, maar steeds weer 
verworven moet worden. 

Er zijn nu twee voorstellen aan de 
orde, die beide zijn beargumenteerd 
vanuit het streven naar harmonisatie 
en deregulering en die duidelijk 
eenzijdig tegen de kleine partijen zijn 
gericht. Het gaat namelijk om de 
kiesdrempel en een eventueel verbod 
op lijstencombinaties. Als wij over 
deze voorstellen spreken en tegelij-
kertijd willen voorkomen dat het 
beeld bevestigd wordt dat een 
kamermeerderheid erop uit zou zijn, 
kleine partijen extra te benadelen, is 
het van groot belang, de beide 
voorstellen niet alleen op hun eigen 
merites, maar ook in het geheel van 
ons kiesstelsel te beoordelen. 

De staatssecretaris heeft in haar 
antwoord nog eens bevestigd dat in 
ons huidige kiesstelsel inderdaad 
enkele elementen aanwezig zijn die 
nadelig zijn voor kleinere groeperin-
gen en in het bijzonder voor de 
kleinste groeperingen. De belangrijk-
ste elementen geef ik nog eens aan. 
In de eerste plaats het stelsel van de 
grootste gemiddelden bij de kamer-
en statenverkiezingen en de verkie-
zingen voor de gemeenten met meer 
dan 20.000 inwoners. In de tweede 
plaats de extra kiesdrempel bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Uit 
enige partijpolitieke ervaring meen ik 
te kunnen aangeven hoe gewichtig 
dat kan zijn, aangezien de eerste 
vertegenwoordiger van het GPV die 
ooit dacht gekozen te zijn voor dit 
Huis, er nooit in gekomen is dankzij 
het feit dat hij 25 stemmen tekort 
kwam. In de derde plaats de dubbele 
benadeling van de kleinere partijen 
bij de samenstelling van de Eerste 
Kamer, die wordt gekozen door de 
provinciale staten, beide volgens het 
stelsel van de grootste gemiddelden. 
Daar staat tegenover dat misschien 
sprake is van een lichte bevoordeling 
van een aantal kleine gemeenten, dat 
overigens steeds kleiner wordt als 
gevolg van de herindeling. In de 
vierde plaats het punt van discussie, 
namelijk de lijstencombinatie. 

Het totaalbeeld is duidelijk en de 
staatssecretaris heeft bevestigd dat 
er sprake is van enig voordeel voor 
grotere groeperingen. De vraag is, 
hoe je hiermee omgaat in een debat 
over een nieuwe Kieswet, dat 

mogelijkheden biedt tot wijzigingen 
op onderdelen. Moet een partij dan 
proberen, bestaande nadelen voor de 
eigen positie ongedaan te maken — 
ongeacht of het dan om een grote of 
een kleine partij gaat - of moet 
worden uitgegaan van de situatie die 
al vele jaren bestaat en alleen 
worden gekomen tot veranderingen 
als er sprake is van evidente 
onrechtvaardigheden? In eerste 
termijn heb ik al gekozen voor de 
laatste benadering, omdat er in het 
verleden genoeg gelegenheden 
geweest zijn om over de concrete 
bevoor- of benadeling te spreken, 
hetgeen niet geleid heeft tot 
wetswijziging. Naar mijn mening is 
het ook niet zinnig als ieder fractie 
voor zichzelf probeert, alsnog gelijk 
te krijgen. Wij moeten in ieder geval 
voorkomen dat de nadelige positie 
die op enkele onderdelen voor de 
kleine partijen bestaat, zal worden 
vergroot. In dat geval kom je wel 
degelijk op gespannen voet te staan 
met artikel 4 van de Grondwet, 
waarin wordt gesproken over het 
grondrecht om op gelijke voet deel te 
nemen aan verkiezingen. 

Het oorspronkelijke voorstel van de 
PvdA tot verhoging van de kiesdrem-
pel voor staten- en raadsverkiezingen 
heb ik in eerste termijn met principië-
le en praktische argumenten 
bestreden. Voor wie het nog niet 
wist, is inmiddels duidelijk geworden 
dat dit amendement vérstrekkende 
gevolgen kan hebben voor vooral 
kleine partijen met een sterke 
spreiding van de aanhang over het 
gehele land. Dat dit inmiddels tot 
nadere bezinning heeft geleid, zoals 
uit persberichten blijkt, is uiteraard 
als winst te beschouwen. Of de 
gedachte van de heer Kok — ik moet 
de heer Kok op dit punt aanspreken; 
het zijn immers de laatste berichten 
die ons via de media hebben bereikt 
— om de strekking van het amende-
ment te beperken tot de provincies 
en de grotere gemeenten gelukkig 
gekozen is, betwijfel ik sterk. Immers, 
de principiële bezwaren tegen extra 
barrières alleen voor kleine partijen 
worden niet weggenomen door het 
aantal inbreuken te beperken. Het 
voorstel kan er ook toe leiden dat 
kleine partijen met een aanhang tot 
5% van de kiezers uit staten en 
raden verdwijnen. Ik sluit mij daarom 
aan bij de woorden van de fractie-
voorzitter van de Partij van de Arbeid 
in een van die gemeenten, namelijk 
Hilversum. Naar aanleiding van de 
plannen van zijn politieke vriend in dit 

huis verklaarde hij tegenover de 
media dat lokale politiek en landelijke 
politiek niet vergelijkbaar zijn en dat 
kleine partijen en eenmansfracties in 
de raad — het ging hierbij om een 
gemeente van ongeveer 100.000 
inwoners - een heel duidelijke 
functie hebben. 

De toegang tot de provinciale 
staten wordt extra belemmerd. Dat 
heeft niet alleen gevolgen voor de 
samenstelling van die staten, maar 
ook voor de samenstelling van de 
Eerste Kamer. Bij de verkiezingen 
voor de Eerste Kamer geldt reeds 
een dubbele benadeling van de 
kleine partijen, omdat de restzetels 
zowel bij de statenverkiezingen als bij 
de verkiezingen voor de Eerste 
Kamer door diezelfde staten worden 
verdeeld volgens het stelsel van de 
grootste gemiddelden. Volgens de 
gedachte van de heer Kok zou er dan 
ook een derde benadeling voor kleine 
partijen aan toegevoegd moeten 
worden. Zelfs als men een beetje 
bevoordeling voor grote partijen 
mooi meegenomen vindt, is een 
driedubbele bevoordeling toch echt 
te veel van het goede. 

Voor de raadsverkiezingen zou een 
kiesdrempel in gemeenten met meer 
dan 20.000 inwoners neerkomen op 
een tweede benadeling van kleine 
partijen naast het nadeel dat zij 
ondervinden als gevolg van het 
stelsel van de grootste gemiddelden. 
Bovendien kan zich een heel 
merkwaardige situatie voordoen als 
het inwonertal van een gemeente 
deze grens overschrijdt. Partijen die 
tot dan toe dank zij het stelsel van de 
grootste overschotten een restzetel 
bezitten, zullen als gevolg van de 
groei van het aantal inwoners en de 
daarmee samenhangende groei van 
het aantal raadzetels en zelfs bij een 
groei van hun stemmenpercentage 
geen zetel winnen of op hetzelfde 
niveau blijven. Neen, zij zouden die 
zetel zelfs kunnen verliezen! Wie de 
redelijkheid daarvan kan verklaren die 
moet dat maar doen. 

Ik vind de gedachte van de heer 
Kok om nog een reden merkwaardig. 
Het oorspronkelijke amendement-
Van Otterloo — het ligt nog steeds 
optafe l — werd uiteindelijk vooral 
gemotiveerd met een verwijzing naar 
de gewenste harmonisatie. Dat was 
dan ook de enige charme van dat 
amendement. Indien toch een 
tweedeling wordt aangebracht 
tussen kleine gemeenten enerzijds en 
provincies en grote gemeenten 
anderzijds, is van harmonisatie geen 
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sprake meer. Elk inhoudelijk argu-
ment is daarmee dan ook aan een 
kiesdrempel ontvallen. Ik meen dan 
ook dat de Partij van de Arbeid het 
aan haar eigen argumentatie 
verplicht is, de gedachte aan een 
kiesdrempel helemaal te vergeten. 

Dan kom ik te spreken over de 
lijstencombinatie. Het is waar dat een 
van de oogmerken bij de invoering 
van deze mogelijkheid niet is 
gerealiseerd. Als men daaronder wil 
verstaan dat met behulp van de 
mogelijkheid van lijstencombinatie de 
vorming van grotere partijen wordt 
bevorderd, na de discussie die deze 
week werd gevoerd over de mogelijk-
heden van de wetgever, partijen al 
dan niet tot samenwerking te 
brengen, kun je je overigens afvragen 
of dit oogmerk van de aanvang af wel 
zo zuiver is geweest. Het lijkt mij veel 
belangrijker dat door middel van dit 
instrument duidelijkheid aan de 
kiezer wordt geboden. Door lijsten 
met elkaar te combineren maken de 
deelnemende partijen duidelijk dat, 
wat hen ook moge scheiden, zij 
dichter bij elkaar staan dan andere 
partijen. In die zin hebben met name 
de kleine christelijke fracties en de 
kleine linkse partijen, zowel landelijk 
als provinciaal, bijgedragen aan het 
scheppen van duidelijkheid en aan 
een zekere samenbundeling. In de 
praktijk is deze vorm van samenwer-
king — die krachtens zelfstandige 
besluitvorming van partijen tot stand 
komt — niet zelden een opstap 
geweest naar nauwere vormen van 
samenwerking. Gelet op de beperkte 
rol die de wetgever kan en mag 
vervullen met betrekking tot politieke 
bundeling kunnen wij naar mijn 
mening volhouden dat het instrument 
van de lijstencombinatie niet alleen 
functioneert maar ook aan zijn doel 
beantwoordt. 

Er is gevraagd of lijstencombinatie 
wel tot een evenredige uitkomst 
leidt. Hierover wil ik allereerst 
opmerken dat het instrument van de 
lijstencombinatie moet worden 
gezien in relatie tot het stelsel van 
restzetelverdeling. Dit stelsel werkt 
immers — dit geldt niet voor de 
kleinste gemeenten — in het nadeel 
van de kleine partijen. Lijstencombi-
natie kan dan onder omstandigheden 
een kleine correctie vormen op dat 
nadeel. Hoe het in de praktijk kan 
uitwerken kunnen wij in ons eigen 
midden waarnemen. Immers, zowel 
de heer Lankhorst als de heer Van 
den Berg, die beiden een substantië-
le bijdragen leveren aan dit debat, 

danken hun verkiezing mede aan het 
feit dat partijen die min of meer 
verwant zijn aan hun partijen, een 
lijstencombinatie zijn aangegaan met 
respectievelijk de PPR en de SGP. 
Kun je dan zeggen dat de verkie-
zingsuitslag wordt vertekend als de 
50.000 stemmen die GPV en RPF 
samen over hadden bij de laatste 
kamerverkiezingen, bij voorrang ten 
goede komen aan de SGP? Zou dat 
niet veel beter aansluiten bij de wil 
van de kiezers van GPV en RPF dan 
wanneer die stemmen uiteindelijk ten 
goede zouden komen aan een 
willekeurige andere partij? U kunt het 
ook anders benaderen. Bij de 
kamerverkiezingen zijn altijd heel wat 
restzetels te verdelen. Niet zelden 
gebeurt het dat de grootste partijen 
daarbij drie of vier restzetels krijgen. 
Dat is toch een duidelijke inbreuk op 
strikte evenredigheid. Deze is zeker 
niet beter te motiveren dan de 
geringe correctie die zich onder 
omstandigheden kan voordoen 
dankzij een lijstencombinatie. In mijn 
eerste termijn heb ik er al op 
gewezen dat de uitbreiding van de 
mogelijkheid van lijstencombinatie op 
zichzelf logisch is, maar dat de 
feitelijke betekenis ervan gering zal 
zijn. Immers, alleen bij toepassing 
van het stelsel van de grootste 
gemiddelden kan onder omstandig-
heden een lijstencombinatie iets 
opleveren. Aan de uitbreiding hecht 
ik dan ook niet zo, maar wie op 
harmonisatie prijsstelt kan daar, 
dunkt mij, moeilijk bezwaar tegen 
maken. 

Voorzitter, ik heb bepleit, voorstel-
len welke gevolgen kunnen hebben 
voor de krachtsverhoudingen tussen 
partijen, niet geïsoleerd te beoorde-
len. De staatssecretaris heeft in haar 
antwoord nog eens bevestigd dat het 
kiesstelsel al vanouds enkele 
elementen bevat die belemmeringen 
opwerpen voor kleine partijen. Zij 
voelt er niet voor, daaraan nu iets te 
doen. Ik heb dat in mijn eerste 
termijn gerespecteerd. Ik wil ook 
onderstrepen wat zij aan het begin 
van haar antwoord heeft gesteld, 
namelijk dat het van belang is dat 
een wet die de verkiezingen regelt, 
met een grote meerderheid wordt 
aanvaard. Partijpolitieke overwegin-
gen behoren juist aan zo'n wet 
vreemd te zijn. Ik wil daarom een 
beroep doen op de Kamer, geen 
voorstellen in te dienen of te steunen 
die duidelijk als effect hebben dat de 
situatie van bijna-evenwicht tussen 
grote en kleine partijen onevenwich-

tig wordt. Het streven naar harmoni-
satie is daarvoor onvoldoende 
argument. Dit beroep doe ik uiter-
aard in de richting van de indieners 
van amendementen inzake een 
kiesdrempel en lijstencombinatie, 
maar het geldt natuurlijk ook 
anderen. Ik denk ook aan de heer 
Wiebenga, die heeft laten blijken niet 
bij voorbaat negatief te staan 
tegenover een verbod van lijstenconv 
binatie. Ik hoop dat hij het voorstel 
nog eens wil plaatsen in de totale 
context van grote en kleine partijen in 
ons kiesstelsel en zich daarbij wil 
voegen in de liberale traditie van 
respect en opkomen voor kleine 
groeperingen in de politiek. Hij heeft 
evenals ik terecht herinnerd aan de 
rol die de liberale staatsman Cort van 
der Linden heeft vervuld bij de 
totstandkoming van het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging en 
aan het principiële standpunt dat 
deze toen innam. Ik zou daar de 
namen van Toxopeus en mevrouw 
Kappeyne van de Coppello aan willen 
toevoegen. Ik heb nog eens nagele-
zen wat zij indertijd hebben gezegd 
toen het ging over een mogelijke 
verhoging van de kiesdrempel. Zo 
radicaal zijn de voorstellen die nu 
voorliggen, inderdaad niet. Maar ten 
principale is de inzet wel dezelfde. Ik 
hoop dan ook dat de huidige liberale 
fractie de lijn zal volgen van voorgan-
gers van liberale huize. 

• 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer 
de voorzitter! Ook ik dank de 
staatssecretaris voor haar antwoord. 
Het was meer dan fatsoenlijk, om in 
mijn eigen terminologie te blijven. Op 
bijna alle opmerkingen is de staatsse-
cretaris ingegaan. Bijna alle vragen 
zijn beantwoord. 

Zij heeft alleen niet gereageerd op 
mijn opmerkingen over het aan 
banden leggen van uit de de hand 
gelopen kosten die verbonden 
kunnen zijn aan verkiezingen. Ik heb 
gewezen op het buitenland, waar hier 
en daar al sprake is van een kapitaal-
democratie. Maar ik heb er nu wel 
vrede mee dat dit onderwerp bij deze 
Kieswet niet verder aan de orde 
komt. Ik zal er zeker bij een andere 
gelegenheid nog eens op terugko-
men. 

Eerst een heel klein punt, namelijk 
het al of niet met rood invullen van 
het stembiljet en mijn reactie op het 
amendement op stuk nr. 48 van de 
PvdA. Toen ik het amendement zag, 
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heb ik even overwogen om met een 
eigen amendement te komen en om 
het woordje " r o o d " door "g roen" te 
vervangen. Eigenlijk vond ik dat wel 
een beetje flauw. En wat eigenlijk 
belangrijker is, ik denk dat de 
argumentatie van de staatssecretaris 
juist is. Zij zei: de keuze moet op 
ondubbelzinnige wijze kenbaar 
gemaakt worden. Of dat met rood, 
groen of blauw gebeurt, doet er in 
feite niet toe. Hoe dat op ondubbel-
zinnige wijze gebeurt, moet je verder 
in het Kiesbesluit regelen, zei de 
staatssecretaris. Dat lijkt mij geheel 
juist en overtuigend. Dat is dan ook 
de reden dat ik het "groene" 
amendement maar niet heb inge-
diend. 

Dan het kiesrecht voor migranten. 
Ook op dat punt moet ik het wel eens 
zijn met de staatssecretaris, hoewel 
ook de PPR-fractie uitdrukkelijk vindt 
dat het kiesrecht voor migranten die 
hier al langer zijn, op alle niveaus 
moet worden geregeld, dus ook op 
provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Het is nu echter niet aan de orde bij 
deze wijziging van de Kieswet. 

Wel aan de orde is het kiesrecht 
voor Nederlanders in het buitenland. 
Ook op dit punt deel ik het standpunt 
van de staatssecretaris, namelijk dat 
wij natuurlijk wel naar het geld 
moeten kijken en dat wij niet zonder 
meer moeten overgaan tot onge-
vraagde toezending. Het geld dat 
daarvoor nodig is, kan beter aan de 
voorlichting worden besteed. En je 
kunt het geld beter gebruiken voor 
zaken die echt nodig zijn. Ik zou het 
zelf liever gebruiken voor het voor 
iedereen - dus voor jongeren, 
ouderen en gehandicapten — 
toegankelijk maken van de stembu-
reaus in Nederland. Hoewel ik het 
eens ben met de intentie van de 
opmerkingen van de staatssecretaris, 
mag zij het wat mij betreft toch wel 
wat harder zeggen. Zij zei dat het een 
verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur is en dat er geen 
bijzonder rijkstoezicht nodig is. Toch 
is er op dit punt ook een verantwoor-
delijkheid van het Rijk. Het gaat 
immers ook om landelijke verkiezin-
gen voor de Eerste en de Tweede 
Kamer. Als stembureaus alleen tegen 
hoge kosten goed bereikbaar zijn te 
maken, dan moet je gewoon omzien 
naar een andere lokaliteit. Al is het er 
maar één of al zijn het er maar twee, 
het mag niet zo zijn dat je je stem in 
dit land niet kunt uitbrengen als je 
gehandicapt bent. Dit mag gewoon 
niet gebeuren. Wij moeten met z'n 

allen nog eens heel nadrukkelijk 
uitspreken dat er dan maar een 
andere lokaliteit moet worden 
gevonden waar iedereen zijn of haar 
stem kan uitbrengen. Dat moet de 
grondslag zijn. Het is uitstekend dat 
wij ons er druk over maken dat ook 
de Nederlanders in het buitenland 
gebruik moeten kunnen maken van 
hun stemrecht, maar dat moet zeker 
gelden voor iedereen die in dit land 
woont. 

Ik kom tot het tijdstip van de 
verkiezingen. Ook op dit punt is de 
PPR-fractie het eens met de staats-
secretaris. Wij zullen de amende-
menten die hierover zijn ingediend 
door het CDA en de PvdA, niet 
steunen. Als de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer in hetzelfde jaar 
vallen als de verkiezingen voor 
provinciale staten of de gemeentera-
den, dan is het naar onze mening 
juist dat éérst de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer plaatsvinden en 
pas daarna die voor provinciale 
staten of de gemeenteraden. Op die 
manier kun je ervoor zorgen dat de 
lokale democratie wordt versterkt en 
aan haar trekken komt. Het laatste 
gebeurt natuurlijk niet als je bij 
voorbeeld de gemeenteraadsverkie-
zingen twee maanden eerder houdt 
dan de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer, zoals wij volgend jaar weer 
zullen kunnen meemaken. Wij 
kunnen dan weer zien op welke wijze 
alle landelijke politici een grote 
invloed zullen uitoefenen op de 
verkiezingen voor de gemeenteraden. 

De heer Rienks (PvdA): Wil de heer 
Lankhorst mij eens uitleggen waarom 
dat niet gebeurt als die verkiezingen 
twee maanden later worden gehou-
den dan de verkiezingen voor de 
Kamer? 

De heer Lankhorst (PPR): Vooral 
omdat de kamerverkiezingen dan 
achter de rug zijn. Dat is de belang-
rijkste reden. U kunt natuurlijk 
zeggen dat we dan middenin een 
kabinetsformatie zitten. Daar zijn de 
politici dan inderdaad reuze druk 
mee. Zij zullen dan waarschijnlijk iets 
minder tijd hebben om zich met de 
gemeenteraadsverkiezingen bezig te 
houden. Dat lijkt mij nog steeds het 
sterkste argument. Ik weet niet 
waarom u nu zo zit te lachen. 

De heer Rienks (PvdA): Ik kijk u 
alleen maar vriendelijk aan. Ik zal 
dadelijk reageren op uw opmerkin-
gen. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik dacht 
dat misschien even door uw hoofd 
speelde: dan zijn wij met de kabinets-
formatie bezig en dan kunnen de 
PPR-kamerleden het land in. Maar 
dat bedoelde u niet? 

De heer Rienks (PvdA): Zo'n soort 
opmerking werd hier in de buurt wel 
gemaakt. 

De heer Lankhorst (PPR): Als je 
naar de afgelopen jaren kijkt, zie je 
dat u ook nogal vaak in de gelegen-
heid bent geweest om twee maanden 
na de kamerverkiezingen het land in 
te gaan. Ik geloof namelijk dat sinds 
de ruim twintig jaar dat mijn partij 
bestaat, de Partij van de Arbeid 
precies een halfjaar langer in het 
kabinet gezeten heeft dan de PPR. 
Wat dat betreft, is het vrij evenwich-
tig. Bovendien betrof dat een kabinet 
waar de Partij van de Arbeid niet zo 
veel vreugde aan heeft kunnen 
beleven. Dat argument speelt dus 
geen rol. 

Wij vinden het enorm belangrijk 
om de lokale democratie te verster-
ken, want het is te gek dat raadsle-
den en wethouders vier jaar lang 
bezig zijn in de gemeente en dat op 
het laatste ogenblik een partijleider 
of op de televisie zijn zegje doet of 
naar die plaats komt om met heel 
andere onderwerpen de kiezers te 
lokken. Dat is de zwakheid van de 
lokale democratie. Je ziet ook altijd, 
dat als een bepaalde partij het 
landelijk goed doet, dit een zekere 
vertaling krijgt op het plaatselijke 
niveau. Natuurlijk zit daar enig 
verband in, maar het is nu gewoon te 
sterk en het wordt alleen maar 
sterker. Wij zouden dat eruit moeten 
halen. Naar de mening van mijn 
fractie kan dit nog steeds heel goed 
door een spreiding van de gemeente-
raadsverkiezingen. Volgens de 
staatssecretaris zullen de landelijke 
politici zich er dan nog meer mee 
bezighouden. Ik geloof dat niet. Op 
de televisie zal dat al moeilijker gaan, 
want de televisiedemocratie zal toch 
niet zo gemakkelijk iedere week of 
iedere maand een rol spelen. De 
landelijke politici zullen dan in ieder 
geval de moeite moeten nemen om 
naar de betreffende gemeente toe te 
gaan. De praktijk van de gemeentelij-
ke herindelingen heeft juist in de 
afgelopen jaren laten zien, dat de 
aandacht voor de verkiezingen als die 
plaatsvinden na de gemeentelijke 
herindelingen, minder aan het 
worden is. Hoe vaker dit plaatsvindt, 
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hoe minder het een landelijke 
graadmeter wordt. Het is mijn 
overtuiging dat als je elke maand of 
elke twee maanden ergens in het 
land verkiezingen voor de gemeente-
raad hebt, de landelijke politici dit op 
den duur gewoon niet rneer zullen 
kunnen bijbenen, ook letterlijk niet. 
Mij lijkt dat een heel goede zaak. 

Mijn fractie is geen voorstander 
van meer verkiezingen op één dag. 
Wij hebben ook gestemd tegen het 
wetsvoorstel dat het mogelijk maakte 
dat de verkiezingen voor stadsdeelra-
den tegelijkertijd met de gemeente-
raadsverkiezingen zouden plaatsvin-
den. Ik weet best, dat dit op zichzelf 
voor kleine partijen een voordeel zou 
zijn; geef mensen twee of drie 
stemmen en dan hebben ze nogal 
eens de neiging om voor de ene 
verkiezing op een grote partij te 
stemmen en tegelijkertijd voor de 
andere op een kleine partij. Toch ben 
ik er geen voorstander van omdat ik 
van mening ben dat je al die 
verkiezingen apart moet bekijken. Bij 
gemeenteraadsverkiezingen moet de 
lokale democratie een kans krijgen en 
de kleinere partijen moeten niet 
vanwege een tweede stem hun 
stemmen krijgen, want dan zouden 
wij ons kiesstelsel hiervoor moeten 
veranderen. 

Voorzitter! Ik kom nu bij de 
kiesdrempel en het beruchte 
amendement op stuk nr. 37. Heel 
veel mensen in dit land stemmen op 
grote partijen; dat blijkt iedere keer 
weer uit de verkiezingsuitslag. Maar 
tegelijkertijd willen ze wel — en de 
commotie van de afgelopen dagen 
maakt dat nog eens duidelijk — dat 
ook kleine partijen in dit land een 
kans krijgen en dat de kleine partijen 
er zijn. Men wil een mix van grote en 
kleine partijen. Ik meen dat dit goed 
werkt in de Kamer, evenals in de 
provinciale staten en in de verschil-
lende gemeenteraden. Op geen 
enkele wijze is aangetoond dat dit 
niet efficiënt of bestuurbaar is. Ik heb 
die vragen ook aan de Partij van de 
Arbeid gesteld, maar ik heb er nog 
niet zo veel antwoord op gekregen. 
Maar misschien komt dat nog. 

Nu heb ik wel begrepen dat de 
Partij van de Arbeid het amendement 
op stuk nr. 37 eigenlijk heeft 
ingediend met als enig argument de 
uniformering, de harmonisatie. Dat 
blijkt ook als je de toelichting leest. Ik 
neem dan ook aan, dat als men dit 
amendement toch niet in stemming 
brengt — als men het terugneemt — 
men in ieder geval het belangrijkste 

argument om het in te dienen, 
zichzelf blijft voorhouden in de hele 
discussie. Ik kan dus evenals de heer 
Schutte nog niet zo goed vatten, wat 
in het amendement-Kok zou moeten 
staan. Ik geloof, dat daarin nu juist 
niet uitgegaan wordt van uniforme-
ring en harmonisatie. Maar goed, wij 
kennen de tekst van dat amendement 
nog steeds niet. Het is daarom 
moeilijk daarover te spreken, zoals 
dat eergisteren ook een beetje 
moeilijk was om over het amende-
ment van de heer Van Otterloo te 
praten. Dat komt dan wel. Ik neem 
dus de Partij van de Arbeid op het 
punt van hetgeen zij in dezen 
ingebracht hebben buitengewoon 
serieus. Het ging om uniformering en 
harmonisatie. Als dat er niet in zit, als 
men overtuigd is door hetgeen de 
staatssecretaris heeft gezegd, 
hoewel de heer Kok blijkbaar al 
overtuigd was voordat de staatsse-
cretaris het woord voerde... 

De heer Van Otter loo (PvdA): Ja, 
maar... 

De heer Lankhorst (PPR): Toen ik 
dinsdag de heer Van Otterloo vroeg, 
of de heer Kok kennis genomen had 
van het standpunt van het partijbe-
stuur van de Partij van de Arbeid, 
was het antwoord van de heer Van 
Otterloo: ja, daarvan heeft hij kennis 
genomen. Desalniettemin kwam 
daarna nog het amendement van de 
Partij van de Arbeid op stuk nr. 37. 
Ook toen waren de argumenten 
reeds bekend. Maar goed, wij horen 
graag met welk standpunt de Partij 
van de Arbeid nu komt. Mijn fractie 
heeft in ieder geval het standpunt 
van het partijbestuur van de Partij van 
de Arbeid zeer op prijs gesteld. Ik zeg 
dit niet, om daarmee een tegenstel-
ling met de fractie te signaleren. 
Voor de meeste onderwerpen die in 
dit huis besproken worden, hebben 
wij met partijbesturen niets te maken, 
slechts met fracties. Bij de Kieswet is 
het misschien net iets anders. Het is 
ook niet zonder redenen dat politieke 
partijen in staat gesteld zijn om ook 
op uitnodiging van het kabinet hun 
standpunt te geven over verande-
ringen in de Kieswet. Daarom is een 
standpunt van het partijbestuur van 
de PvdA belangrijker dan bij alle 
andere wetsvoorstellen die wij hier 
behandelen. Waarschijnlijk vindt de 
fractie van de Partij van de Arbeid 
dat nu zelf ook, getuige hetgeen wij 
vandaag weer daarover in de krant 
mochten lezen. Ik hoop dat als de 

Partij van de Arbeid inziet dat het 
amendement op stuk nr. 37 om 
allerlei redenen, die door de staats-
secretaris prima zijn verwoord, niet 
langer gesteund moet worden, zij dan 
gewoon met die actie ophoudt en 
niet met een ander amendement 
komt, dat dwars ingaat tegen de 
argumenten waarop het amende-
ment op stuk nr. 37 is ingediend. Als 
men wel met dat amendement-Kok 
komt en dat niets meer met harmoni-
satie heeft te maken, dan is natuurlijk 
het bewijs geleverd, dat het niet om 
harmonisatie ging maar om een 
mogelijkheid om de Partij van de 
Arbeid aan extra raadszetels te 
helpen. Dan zou dus werkelijk de 
echte aap uit de mouw komen. Ik zeg 
dat nu, omdat ik nu aan de beurt ben, 
Voorzitter. 

Nog even over de cijfers, die de 
staatssecretaris zo vriendelijk was 
rond te delen. Het ging daarbij om 
Groningen, Noord-Brabant en 
Zuid-Holland. Het is inderdaad heel 
interessant te zien, welke partijen 
met die beoogde kiesdrempel een 
zetel zouden kwijtraken. Het zou 
natuurlijk ook aardig zijn als de 
staatssecretaris zou kunnen aange-
ven, waar die zetels heengaan. Zij gaf 
een aardig voorbeeld. Dat was 
natuurlijk wel zo uitgezocht, zo mag 
ik aannemen, dat de Partij van de 
Arbeid daarin een absolute meerder-
heid kreeg met 37%. Er zijn ongetwij-
feld genoeg voorbeelden te vinden, 
waarbij het CDA de absolute 
meerderheid krijgt met 3 5 % a 4 0 % . 
Misschien dat de staatssecretaris 
nog in staat is, ons dit in de loop van 
deze dag duidelijk te maken. Heel 
misschien is dat een hulpmiddel voor 
de Partij van de Arbeid om daarovi r 
eens anders te gaan denken. 

Voorzitter! De afschaffing van de 
lijstencombinatie, ook voor de 
Tweede Kamer, is eigenlijk een zaak 
die wat mijn fractie betreft even 
zwaar ligt. Wij zijn buitengewoon 
teleurgesteld, dat nu juist van de kant 
van de Partij van de Arbeid een 
amendement ingediend is — het 
even beruchte amendement op stuk 
nr. 30 — om dit af te schaffen. De 
staatssecretaris heeft gezegd, dat de 
lijstencombinatie in een behoefte 
voorziet, maar voor de Partij van de 
Arbeid blijkbaar niet. Geen fusies van 
partijen, dan is het opeens niet meer 
nodig. Je kunt natuurlijk net zo goed 
andersom redeneren: als er fusies 
waren, zou de situatie best gehand-
haafd kunnen worden. Het heeft toch 
geen enkele werking! Als er geen 
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fusies zijn, kan natuurlijk net zo goed 
worden beredeneerd dat het wèl 
nodig is. De heer Schutte zei het al: 
ik ben er het levende voorbeeld van, 
want als er vorige keer geen 
lijstverbindingen mogelijk waren 
geweest, stond ik hier nu niet. Zo 
eenvoudig is dat. Overigens, dan had 
niet de PvdA maar het CDA er een 
zetel bij gekregen. 

Ik krijg van deze houding van de 
PvdA een beetje de indruk dat alles 
zich nog meer op het midden moet 
richten. Er bestaan in dit land 
blijkbaar geen indelingen meer in 
" rechts" en " l inks" . De PvdA denkt 
er überhaupt niet aan dat het voor 
haar belangrijker is dat de PPR er 
door een lijstverbinding een zetel bij 
krijgt dan de VVD of het CDA! Dat is 
niet meer interessant. In de jaren 
zeventig zorgde links ervoor dat men 
zoveel mogelijk zetels in het eigen 
kamp hield. Dat vond men toen 
belangrijk. Het wordt door dit 
amendement van de PvdA allemaal 
weggegooid. Dat is niet meer 
belangrijk. Het is tegenwoordig 
blijkbaar allemaal hetzelfde, allemaal 
in het midden. "L inks" en " rechts" 
en "progressief" en "conservatief", 
dat schijnt in 1989 niet meer te 
bestaan! Het is buitengewoon ver 
gaand en ook bitter dat ook dit 
amendement door de PvdA is 
ingediend. 

D 
De heer Van den Berg (SGP): 
Mijnheer de voorzitter! Ik begin met 
het uitspreken van onze dank en 
waardering voor de uitvoerige en 
heldere beantwoording van de 
staatssecretaris. De SGP-fractie had 
al niet zo geweldig veel op te merken 
over het wetsontwerp na de gedegen 
schriftelijke voorbereiding, maar nu 
resteert mij in tweede termijn in de 
richting van de staatssecretaris nog 
minder! 

Over het wetsontwerp wil ik nog 
enkele opmerkingen maken. De 
staatssecretaris heeft algemene 
beschouwingen over de achtergron-
den en de uitgangspunten van deze 
herziening te berde gebracht, die ik 
tot op grote hoogte kan onderschrij-
ven en die ook de evenwichtigheid 
waarmee dit voorstel is voorbereid 
duidelijk onderstrepen. Het sprak mij 
aan dat de staatssecretaris zei: 
uniformiteit is niet het hoogste goed. 
Dat is zeker waar. Dat zeg ik in 
andere verbanden ook wel eens. Ook 
efficiency is, als wij het over 

kiesrecht hebben, niet het hoogste 
goed. Ik kom hierop straks in een 
ander verband nog terug. Ik wil wel 
een algemene vraag stellen. De heer 
Schutte heeft hierover in eerste 
termijn reeds bij interruptie gespro-
ken. Wat betekent nu precies de 
grondwettelijke erkenning van de 
evenredige vertegenwoordiging als 
uitgangspunt van ons kiesstelsel voor 
de ruimte, de marge, van de 
wetgever bij de uitwerking in de 
Kieswet? Inderdaad, de wetgever 
moet een en ander krachtens de 
Grondwet uitwerken. Daarbij zijn 
marges te onderkennen. Echter, het 
uitgangspunt moet dan wel zijn dat, 
gezien het grondwettelijke gegeven 
van de evenredige vertegenwoordi-
ging, er bij die uitwerking naar wordt 
gestreefd om zo dicht mogelijk bij die 
evenredige vertegenwoordiging uit te 
komen. Ik verneem graag of de 
staatssecretaris deze lezing kan 
bevestigen. Het is voor ons in ieder 
geval het criterium waaraan wij 
verschillende voorstellen en amende-
menten steeds zullen toetsen. 

Dan kom ik bij het tijdstip van de 
verkiezingen. In eerste termijn heeft 
mijn fractie aandacht gevraagd voor 
de benadering om de Tweede-Ka-
merverkiezingen in ieder geval op 
een vast tijdstip te houden. Dat heeft 
toch ook voor de kiezer grote 
voordelen. Het biedt meer duidelijk-
heid. Dan geven wij de voorkeur aan 
mei. De Tweede-Kamerverkiezingen 
moeten zeker niet van keer tot keer, 
al naar gelang een samenval, worden 
verschoven. Alles overwegende, 
achten wij de argumentatie van de 
regering niet volstrekt overtuigend. 
De fractie van de SGP houdt een 
voorkeur voor het houden van de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
in mei. Dit betekent dat bij samenval 
— dat is ook volgend jaar het geval 
— eerst de raads- c.q. statenverkie-
zingen en dan de Tweede-Kamerver-
kiezingen worden gehouden. Daar 
komt nog een punt bij. Voor mijn 
fractie speelt ook een rol dat het 'n 
het door de regering opgezette 
tijdschema kan voorkomen dat de 
Tweede-Kamerverkiezingen zullen 
vallen op woensdag 8 maart. Dat is 
de biddag voor gewas en arbeid. 
Hoewel de publieke onderhouding 
van die dag helaas in onze samenle-
ving sterk achteruit is gegaan, is het 
toch voor niet onbelangrijke delen 
onder ons volk een dag van beteke-
nis. Wij zouden het, gezien het 
bijzondere karakter van die dag, dan 
ook zeer betreuren als er een 

samenval met verkiezingen zou 
komen. Dat wordt in ieder geval 
voorkomen als wij de data altijd in 
mei stellen. Dus, alles overwegende, 
heeft mijn fractie op dit moment een 
voorkeur voor het voorstel van de 
Partij van de Arbeid om de Tweede-
Kamerverkiezingen altijd in mei te 
houden. 

Voorzitter! Een ander punt waarop 
ik nog even terug wil komen, betreft 
het amendement, ingediend door 
mevrouw Tegelaar en onze fractie 
over de samenval van algemene 
verkiezingen en stemmingen voor 
gemeentelijke lokale referenda. De 
heer Kohnstamm pakte nogal tegen 
ons uit. Nu kan mevrouw Tegelaar 
zeker voor zichzelf spreken. Mis-
schien mag ik dat vandaag de dag 
niet meer zeggen maar zij is daar 
mans genoeg voor. Ik vond de heer 
Kohnstamm op dit punt toch vrij 
ongenuanceerd. Ik wil de indruk 
wegnemen dat het ons zou gaan om 
een trap na van het idee van de 
lokale referenda. Die discussie 
hebben wij gevoerd. De SGP-fractie 
heeft daarover een standpunt; dat is 
bekend. Maar daar gaat het helemaal 
niet om. Het gaat erom, te voorko-
men dat er een onduidelijke samen-
val is van reguliere verkiezingen en 
willekeurig wat voor soort stemmin-
gen dan ook. Dat vinden wij geen 
verantwoorde situatie. Reguliere 
verkiezingen behoren hun eigen 
karakter geheel te behouden. Wij 
moeten in hetzelfde lokaal ook niet 
nog eens een referendum houden 
over het al dan niet aanleggen van 
een weg of welk ander respectabel 
doel dan ook. Ik vind die combinatie 
niet op haar plaats. De redenering 
van de staatssecretaris is op dit punt 
ook niet helemaal consistent. De 
vraag van de Partij van de Arbeid om 
te onderzoeken of ook andere 
stemmingen gecombineerd kunnen 
worden - ik denk aan het Ameri-
kaanse model — wijst zij af, juist 
vanwege de onduidelijkheid. Ons 
voorstel om ook deze combinatie 
onmogelijk te maken, wordt met een 
geheel andere redenering van tafel 
geveegd. Voor de duidelijkheid moet 
men stemmingen van verschillende 
soort, bij voorbeeld andere algemene 
stemmingen, lokale referenda 
enzovoort niet samen laten vallen. 
Dat werkt verwarrend en daarmee 
gaan wij niet de goede kant uit. Dat 
is de achtergrond van onze onderte-
kening van dit amendement, evenals 
trouwens in 1986. Ik beveel deze 
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kwestie nog eens graag in de 
aandacht van de staatssecretaris 
aan. 

De heer Kohnstamm (D66): 
Voorzitter! Ik begrijp die redenering. 
Als ik overigens in mijn woordkeuze 
vexatoir ben geweest dan is dat zeker 
niet de bedoeling geweest. Maar, 
wat doet de heer Van den Berg dan 
met de gedachte dat je dit aan 
gemeenten over kunt laten? Wij 
regelen hier de Kieswet en de 
verkiezingen als zodanig. Als een 
gemeente op een bepaald moment 
zou besluiten een lokaal referendum 
op dezelfde datum en dezelfde plaats 
te houden, waarom zou men dat dan 
niet gewoon overlaten aan de 
gemeenten? De gemeenten kunnen 
hiervoor zorgen, die zijn toch ook niet 
gek en weten precies dat verwarring 
mogelijkerwijs kan voorkomen? Zij 
zullen er wel voor zorgen dat dat niet 
gebeurt. 

De heer Van den Berg (SGP): Ik zal 
zeker niets ten nadele van gemeen-
ten zeggen. Dat weet de heer 
Kohnstamm ook. Integendeel! Ik 
bepleit altijd decentralisatie. De 
essentie van de zaak is echter dat wij 
in de Kieswet kiezen voor een 
centrale regeling — op sommige 
punten zeer gedetailleerd — van alle 
verkiezingen, onder andere de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind 
niet dat u met dit argument kunt 
zeggen dat de gemeenten dit soort 
samenval dan maar moeten beoorde-
len. Wij laten ook andere punten die 
de verkiezingen betreffen, niet over 
aan de gemeenten, ook niet de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Nogmaals, het instituut verkiezingen 
wordt centraal in de Kieswet 
geregeld. Dat is terecht. Daarom 
hoort dit punt daar ook in. 

Deze opmerkingen had ik nog naar 
aanleiding van het wetsvoorstel zelf. 
Bekend is — ook andere woordvoor-
ders hebben erover gesproken — dat 
een aantal essentiële punten in 
discussie is gekomen, niet zozeer 
door voorstellen van de regering als 
wel door voorgestelde amenderin-
gen. Juist door het onderlinge effect 
daarvan kunnen die amenderingen 
sterk nadelig werken voor de kleinere 
partijen. Ik noem het voorstel van de 
PvdA tot invoering van een kiesdrem-
pel, het amendement op stuk nr. 37. 
Ook ik ben de staatssecretaris zeer 
erkentelijk voor de overtuigende 
motivering die zij heeft gegeven voor 
de afwijzing van dit amendement. 

Haar benadering sprak mij op dit 
punt zeer aan. Ook hier geldt dat wij 
ernaar moeten streven om zo dicht 
mogelijk bij de evenredige vertegen-
woordiging uit te komen. Argumen-
ten van efficiency in het lokale 
bestuur en ook uniformering mogen 
zeker hier niet de hoogste plaats 
innemen. Zij heeft ook terecht 
onderstreept dat er bij lokale 
verkiezingen in feite al hoge drem-
pels gelden van vele procenten. Wij 
wachten af wat de PvdA op dit punt 
zal doen. Beide volgende woordvoer-
ders zullen hierover naar ik aanneem 
meer helderheid verschaffen. Beter 
ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. 

Ik weet niet of er nog alternatieven 
komen. Ook anderen hebben hierop 
gepreludeerd. Ik wijs er wel op dat 
ook een grens van 19 zetels voor wat 
betreft de invoering van een drempel 
effecten heeft, niet alleen voor de 
grotere gemeenten, maar ook voor 
de provinciale staten en voor de 
Eerste Kamer. Ik wil erop wijzen dat 
weliswaar vooral de gemeenten 
worden genoemd, maar dat ook de 
provincie een belangrijke bestuurs-
iaag is met grote verantwoordelijkhe-
den. Ook daar zouden door deze 
kiesdrempel toch belangrijke 
hoeveelheden stemmen wegvallen. 
Zo zou een evenredige vertegen-
woordiging ook op provinciaal niveau 
bepaald niet tot haar recht komen. 

Het tweede voorstel in dit verband 
betreft de afschaffing van de 
lijstencombinatie, het amendement 
op stuk nr. 30. Ook op dat punt kan 
ik de staatssecretaris tot op grote 
hoogte volgen. De lijstencombinaties 
voorzien thans in een behoefte. Het 
argument dat er kennelijk onvoldoen-
de partijenfusies tot stand zijn 
gekomen — dat proef ik toch een 
beetje — vind ik een uitdrukking van 
paternalisme en bevoogding. 
Kennelijk willen de grote partijen 
onder een zekere dwang het aantal 
partijen terugbrengen. Dat is nu niet 
direct onze opvatting over vertegen-
woordiging van de diverse groepen in 
onze samenleving in ons kiesstelsel. 
Maar er zijn ook inhoudelijk geen 
argumenten voor afschaffing van dit 
instituut. Het voorziet nu in een 
behoefte. Juist daarom was onze 
fractie gelukkig met het regerings-
voorstel om de mogelijkheid van 
lijstencombinaties ook uit te breiden 
tot de gemeenten. Wij hopen dat dit 
in stand kan blijven. Wij hebben in elk 
geval van de indieners van dit 
amendement geen enkel argument 

gehoord, ontleend aan de ervaringen 
sedert 1973, waarom deze mogelijk-
heid niet zou kunnen blijven bestaan. 
Ook hier geldt dat door l i jstencombi-
naties het beginsel van de evenredi-
ge vertegenwoordiging dichter kan 
worden benaderd. 

Een verbetering in het stelsel zou 
nog zijn het amendement dat is 
ingediend door de fractie van D66 op 
stuk nr. 21 met de bedoeling, de 
stemmen die uitgebracht worden op 
een aan een lijstencombinatie 
deelnemende partij die echter zelf 
niet op eigen kracht de kiesdeler 
heeft gehaald niet verloren te laten 
gaan voor de lijstencombinatie. Wij 
vinden dat amendement een goede 
zaak. Dat betekent onzes inziens dat 
het wezen van de evenredige 
vertegenwoordiging dichter wordt 
genaderd. Wij zullen dat amende-
ment dan ook steunen. 

Het derde punt dat in dit verband 
van belang is, is het systeem-Web-
ster. Mijn fractie heeft veel waarde-
ring voor de energie en de creativiteit 
waarmee met name van de zijde van 
D66 aan dit systeem aandacht is 
besteed. Wij hebben getracht ons er 
ook wat in te verdiepen. Wij zijn tot 
de conclusie gekomen dat dit 
systeem objectief en duidelijk is. Met 
behulp van dit systeem wordt het 
stelsel van de evenredige vertegen-
woordiging optimaal benaderd. Ik 
vraag de staatssecretaris dan ook 
wat er nu eigenlijk op het stelsel 
tegen is. Zij verwijst naar schriftelijk 
gewisselde argumenten. Ik heb 
geprobeerd dat nog eens tot mij te 
laten doordringen, maar echt 
inhoudelijke argumenten, andere dan 
die welke de politieke opportuniteit 
betreffen, heb ik niet aangetroffen. 
De staatssecretaris zou mij zeer 
verplichten wanneer zij in tweede 
termijn nog eens duidelijk de 
inhoudelijke bezwaren tegen het 
stelsel-Webster aangeeft. Eigenlijk 
moeten wij toch concluderen dat 
vriend en vijand, om het zo maar 
even aan te duiden, het erover eens 
zijn dat dit een eerlijk en objectief 
stelsel is. Het argument dat ik even 
bij de staatssecretaris meende te 
beluisteren, dat er toch geen 
meerderheid voor was, sprak mij niet 
aan. Wij zijn hier in gemeen overleg. 
Wij proberen — dat geldt zeker op dit 
punt ook voor mijn fractie — elkaar 
door argumenten te overtuigen. Dat 
moet ook ten aanzien van dit punt 
mogelijk zijn. 

Mijnheer de voorzitter! Ik kom tot 
een afronding. Zoals ik in eerste 
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termijn heb gezegd, bestaat onzer-
zijds veel waardering voor het 
voorstel in de voorgelegde vorm. Ik 
wil nogmaals mijn waardering 
uitspreken voor de wijze van 
voorbereiding, behandeling en 
verdediging nu. Helaas wordt dit 
positieve beeld ernstig overscha-
duwd door een aantal amendemen-
ten die zich duidelijk richten tegen de 
positie van de kleine partijen. Aan 
wat collega Schutte daarover helder 
en indringend heeft gezegd, heb ik 
niets toe te voegen. Ik kan mij 
volmondig bij hem aansluiten. Ik zou 
in het bijzonder in de richting van de 
grote fracties de hoop en de 
verwachting willen uitspreken, dat zij 
het toch niet voor hun verantwoor-
ding willen nemen, dat dit debat een 
zo nadelige wending neemt. Het mag 
hier niet gaan om partijpolitieke 
belangen. Het moet hier gaan om 
een eerlijke, rechtvaardige behande-
ling van alle politieke groeperingen. 
Ook kleinere partijen hebben 
aanspraak op die rechtvaardige 
behandeling in het kader van ons 
kiessysteem. Het zou indieners van 
amendementen sieren wanneer zij in 
tweede termijn dit aspect voluit 
zouden laten wegen. 

D 
De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Ook ik wil mijn tweede termijn 
beginnen met een woord van 
waardering voor de staatssecretaris, 
die zeer uitvoerig op een zeer groot 
aantal aangeroerde kwesties is 
ingegaan. Nochtans heb ik er enige 
kunnen ontdekken waarop het 
antwoord mij minder heeft bevre-
digd. Op een enkel punt zal ik graag 
ingaan bij de artikelsgewijze behan-
deling. Ik denk dat een aantal zeer 
technische amendementen zich 
daarvoor ook beter leent. 

Ik beperk mij in deze ronde dus tot 
een aantal hoofdzaken en tot enkele 
details waarop in de eerste termijn 
naar mijn mening niet bevredigend is 
ingegaan. Ik begin met het tijdstip 
van de verkiezingen. De staatssecre-
taris heeft daar in haar mondelinge 
behandeling geen nieuwe argumen-
ten aan toegevoegd, na al datgene 
wat daarover in het schriftelijke 
verkeer was opgemerkt. Ik heb dat 
mager genoemd. De staatssecretaris 
kwalificeert dat anders. Zij heeft nog 
eens gezegd dat vijf van de acht 
kabinetsformaties na de Tweede 
Wereldoorlog binnen een termijn van 
drie maanden, die straks beschikbaar 

zal zijn, zijn gerealiseerd. Er zullen 
drie maanden beschikbaar zijn voor 
het tot stand komen van het kabinet 
en het uitoefenen van invloed op de 
begroting voor het volgende jaar. De 
staatssecretaris heeft echter met 
geen woord gewag gemaakt van de 
complicerende factor, de trendbreuk 
die ik in de ontwikkeling heb 
gesignaleerd. Sedert het midden van 
de jaren zeventig heeft zich een 
financiële problematiek voorgedaan 
ten gevolge van een structureel veel 
lagere economische groeivoet. Die 
problemen, zo heb ik in mijn eerste 
termijn geduid, zijn voor kabinetsfor-
maties natuurlijk van zeer wezenlijke 
betekenis en zullen daarbij een 
complicerende factor vormen. Ik heb 
de minister-president geciteerd. Hij 
zegt dat vier jaar soms zelfs niet 
genoeg is. De staatssecretaris kan 
dus moeilijk volhouden dat de 
argumentatie van de commissie-
Biesheuvel voor zeer veel gevallen 
adequaat zal zijn. Dat is dan ook de 
reden waarom wij die argumentatie 
veel minder zwaar wegen dan de 
regering dat heeft gedaan. 

Het is mij opgevallen dat ook 
andere sprekers in dit huis met meer 
of minder kracht vele argumenten 
hebben aangevoerd, als het erom 
gaat of de verkiezingsdatum nu wel 
zo nodig verplaatst moet worden of 
niet. Daarbij komt men vanuit de 
verschillende zienswijzen uiteraard 
tot verschillende conclusies. Als 
andere argumenten daarvoor echter 
zwaarder wegen, dan moeten die 
volgens mij volwaardig in de 
discussie worden betrokken. Ik 
interrumpeerde de heer Lankhorst 
zoeven. Hij heeft namelijk het meest 
duidelijk gezegd dat, als gemeente-
raads- en statenverkiezingen net voor 
de kamerverkiezingen plaatsvinden, 
dit eigenlijk een soort voorronde voor 
die verkiezingen is. Op zichzelf vind 
ik dit een houdbare stelling, maar het 
omgekeerde is natuurlijk net zo goed 
waar. Na een kamerverkiezing oefent 
het dan aanwezige kabinet of de dan 
aanwezige kabinetsformateur of 
•informateur op zichzelf ook weer 
invloed uit op de lokale verkiezingen. 
Met andere woorden, die wederzijdse 
beïnvloeding is er eeuwig en altijd. Ik 
hoef voor mijn eigen partij maar de 
statenverkiezingen van 1982 ten 
tonele te voeren. Hoe wij hier ook 
over willen blijven discussiëren en 
hoe wij ook willen streven naar het 
uit elkaar trekken van die beïnvloe-
ding van de verschillende verkiezin-
gen op elkaar, ik denk dat dit nooit 

zal lukken. Die beïnvloeding zal altijd 
aanwezig zijn. Je kunt dus beter 
discussiëren over randvoorwaarden 
die je zou moeten stellen om die 
wederzijdse beïnvloeding zo gering 
mogelijk te maken dan dat je 
discussieert over de vraag in welke 
volgorde die verkiezingen moeten 
plaatsvinden. Dat is naar mijn smaak 
een kwestie van de kip en het ei. Als 
ik de woorden van de heer Lankhorst 
zo moet vertalen dat hij de lokale 
democratie belangrijker vindt dan de 
nationale democratie, dan kan hij die 
weging maken. Wij maken die 
weging echter net andersom en 
komen op grond van dezelfde 
overwegingen natuurlijk ook tot een 
andere volgorde. 

Andere argumenten spelen dus 
een belangrijke rol. Ik wil hier toch 
nog eens een paar andere argumen-
ten de revue laten passeren. Ik wil 
daar ook graag de mening van de 
regering over horen. Ik vind namelijk 
dat de staatssecretaris de door mij in 
eerste termijn genoemde argumen-
ten toch wel zeer lichtvaardig heeft 
afgedaan. Ik noem om te beginnen 
de beïnvloeding van het proces van 
de kabinetsformatie. Op zichzelf zegt 
de staatssecretaris dat zij die invloed 
niet vreest. Neen, ik denk dat de dan 
aan zet zijnde informateur of 
formateur zelf wel zijn weg zodanig 
zal kiezen dat hij die beïnvloeding 
bestuurt. Dit heeft echter wel tot 
gevolg dat er een zekere vertraging 
van opeenvolgende activiteiten zal 
optreden, omdat bepaalde uitlatin-
gen, zwenkingen en stukken zeer 
richtinggevend kunnen werken en 
voor allerlei schokeffecten op de 
lokale verkiezingen zorg kunnen 
dragen. 

Een ander punt is dat de landelijke 
politici die dan gekozen zijn, voor 
zover zij niet betrokken zijn bij de 
kabinetsformatie, naar hartelust aan 
dat soort activiteiten kunnen 
deelnemen. Er is toch altijd maar een 
relatief beperkt aantal bij de formatie 
betrokken. Sommige politici zijn er 
misschien iets intensiever bij 
betrokken, maar velen zijn er niet bij 
betrokken. Ik heb altijd het bezwaar 
gehoord dat de lokale verkiezingen 
worden gedomineerd door landelijke 
politici. Welnu, als we dat systeem 
zouden gaan ontwikkelen, bevorde-
ren we dat. Het omgekeerde is veel 
minder het geval. Net voor de 
kamerverkiezingen, de gemeente-
raadsverkiezingen en de provinciale-
statenverkiezingen zit de Kamer in 
een keurslijf, omdat allerlei zaken nog 
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moeten worden afgewerkt, zodat er 
veel minder sprake is van een 
spanningsveld. We horen graag hoe 
anderen daarover denken. 

Ik kom toe aan de consequenties 
voor de Tweede Kamer zelf. Als er 
begin maart verkiezingen worden 
gehouden, betekent dat dat de 
Kamer begin februari op verkiezings-
reces gaat. Als er dan een kabinet tot 
stand komt binnen de gemiddelde 
termijn, dan houdt dat in dat half juni 
een nieuw kabinet aantreedt, zodat 
de regeringsverklaring zo'n twee 
weken voor het zomerreces kan 
worden afgelegd. Gedurende dat jaar 
kan de Kamer de begrotingsbehan-
deling in september natuurlijk ter 
hand nemen — dat was het uitgangs-
punt van de commissie-Biesheuvel — 
maar in de rest van het jaar doet zij 
eigenlijk niets, omdat in een demissi-
onare periode natuurlijk bijna alles 
controversieel is. Voor de Kamer 
wordt dan een soort sabbatical year 
geïntroduceerd. Degenen die voor 
arbeidstijdverkorting pleiten zijn 
daarmee misschien gediend, maar ik 
denk dat de Nederlandse kiezer nog 
niet zegt: we kiezen de Kamer voor 
vier jaar, maar in feite gaat het om 
drie jaar. Dit soort overwegingen, die 
in de schriftelijke voorbereiding 
amper aan de orde zijn gekomen, is 
door de regering niet naar voren 
gebracht, omdat ze zich niet wil 
bemoeien met andere Hoge Colleges 
van Staat. Als je dit echter goed op 
een rijtje zet, moet je tot de conclusie 
komen dat hiermee een situatie 
ontstaat die op den duur niet als 
bevredigend zal worden ervaren. De 
Kamer kan natuurlijk besluiten in zo'n 
jaar het zomerreces te schrappen, 
maar daar zie ik de meerderheid van 
de Kamer nou niet direct voor 
warmlopen. De parlementaire 
democratie in algemene zin wordt 
hiermee derhalve een slechte dienst 
bewezen. De regering is natuurlijk 
van mening dat ze in dat jaar van de 
Kamer geen last heeft — een 
legitieme opmerking — maar ik vind 
dat toch geen goede zaak. Kan 
daarop nog eens worden ingegaan? 
Er wordt toch al geklaagd dat 
wetsvoorstellen in een hoog tempo 
moeten worden afgehandeld. Als je 
in een periode van vier jaar dan 
zoveel ti jd, die nu samenvalt met het 
zomerreces, verloren laat gaan — 
voor de Eerste Kamer geldt natuurlijk 
in belangrijke mate hetzelfde — dan 
is dat geen gunstige zaak. 

Een ander argument dat bij 
samenloop van gemeentelijke 

verkiezingen en andere verkiezingen 
in enig jaar enige aandacht zou 
moeten hebben, is dat voor gemeen-
teraadsverkiezingen in algemene zin 
alle gemeenten alle procedures 
moeten volgen: ze moeten hun eigen 
kandidaatstellingen verwerken 
enzovoorts. Met andere woorden: 
voor dè Nederlandse gemeenten 
vormen de gemeenteraadsverkiezin-
gen de zwaarste werklast. Als er dus 
een opeenvolging van verschillende 
soorten verkiezingen moet zijn, die 
elkaar in de tijd "op de hielen zi t ten", 
is het natuurlijk voor de totale 
werkverdeling, die tot dusverre in de 
regeringsstukken altijd een belangrijk 
argument is geweest, belangrijk dat 
de gemeenteraadsverkiezingen 
vooraan komen. Met andere woor-
den: dat pleit ervoor de verhoudingen 
te laten zoals zij nu zijn. 

Voorzitter! Ik heb enkele argumen-
ten toegevoegd in de hoop dat wij in 
deze Kamer nog een goede discussie 
over deze zaak kunnen krijgen. Er zijn 
op dit punt door ons amendementen 
ingediend en ook door fractie van het 
CDA. Voor twee van de vier jaar 
komen deze amendenten op 
hetzelfde neer, maar voor de andere 
twee jaar houden de amendementen 
van het CDA toch nog een wisseling 
in. Ik heb geschetst dat daar nadelen 
aan zijn verbonden. Ik hoop toch dat 
in de verdere discussie hierop nog 
kan worden ingegaan, ook al omdat 
de staatssecretaris kennelijk niet 
meer argumentatie in huis heeft, dan 
hetgeen tot dusverre in het kader van 
de commissie-Biesheuvel naar voren 
is gebracht. 

Ik kom nu te spreken over de 
afstand tussen twee verkiezingen. 
Het is ook onze zienswijze dat de 
wederzijdse beïnvloeding moet 
worden geminimaliseerd. De afstand 
tussen verkiezingen wordt nu veelal 
bepaald door, laten wij zeggen, de 
werkdruk die verkiezingen met zich 
brengen op de gemeentesecretarie-
en. Kan die termijn niet ruimer 
worden om het aspect van de 
wederzijdse beïnvloeding van 
verkiezingen vlak na elkaar te 
beperken en het verschijnsel van 
verkiezingsmoeheid mogelijkerwijs 
terug te dringen? Is daar niets voor te 
zeggen? Ik kom nu heel dicht bij 
hetgeen Scholten en Elzinga hebben 
geuit. Op zichzelf zijn wij daar geen 
voorstander van. Wij denken dat een 
dergelijke clustering van een aantal 
periodes ook een groot aantal 
bezwaren zal hebben. Het deel van 
het jaar waarin verkiezingen gehou-

den kunnen worden, is door allerlei 
omstandigheden institutioneel al zeer 
beperkt en zal mogelijkerwijs in de 
toekomst nog verdere beperkingen 
ondervinden. Ik denk aan een 
verdergaande Europese integratie, 
een verdergaande vakantiespreiding 
of andere gewoonten op dat terrein. 
Het is zaak om de vinger aan de pols 
te houden wat dit betreft. 

Wij menen dat de regering er toch 
verstandig aan zou doen om 
enerzijds na te gaan op welke wijze 
de wederzijdse beïnvloeding kan 
worden geminimaliseerd en ander-
zijds te onderzoeken op welke wijze 
een optimale spreiding over het jaar, 
zeker bij samenvallende verkiezingen, 
kan worden verkregen. Het gaat ons 
te ver dat elk onderzoek hiernaar 
wordt afgewezen. Het is wat ons 
betreft niet nodig dat een sociaal 
onderzoek wordt verricht. Een 
ambtelijke verkenningsnotitie is 
voldoende. Wij menen echter wel dat 
dit bezien moet worden. Waarom? 
Niet zozeer omdat de ideeën van 
Scholten en Elzinga ons aanspreken, 
als wel omdat wij denken dat dit van 
belang is voor de voortgaande 
activiteiten op het terrein van lokale 
referenda en andere soorten 
democratische verkiezingen. Ik wil in 
dit verband niet de waterschappen 
ten tonele voeren, maar door de 
ontwikkelingen van dit soort institu-
ties hebben wij er behoefte aan dat 
deze informatie in kaart gebracht 
wordt. Ik denk dat dit ertoe zal leiden 
dat de discussie over het houden van 
meer verkiezingen op één dag weer 
meer actueel wordt. Een voorgaande 
spreker heeft al gesignaleerd dat de 
uitlatingen van de staatssecretaris 
tegenstrijdig zijn als het enerzijds 
gaat over het amendement van 
mevrouw Tegelaar en anderzijds over 
het houden van meer verkiezingen op 
één dag. Wij menen dat deze 
problematiek aandacht verdient. 
Afrondend: het is heel belangrijk dat 
de data voor verkiezingen, zoals die 
zijn opgenomen in het wetsvoorstel, 
bij voorkeur niet op deze wijze tot 
stand komen. Dit heeft zeer onbevre-
digende neveneffecten. 

Mijnheer de voorzitter! Ik ga nu 
over naar een punt waarop de 
staatssecretaris naar mijn gevoel 
vanmorgen in het geheel niet 
gereageerd heeft. Ik heb echter 
aangekondigd zo nodig een uitspraak 
op dit punt aan de Kamer voor te 
leggen. Dit betreft de positie van de 
raads- en statenleden die uitkerings-
gerechtigd zijn. Ofschoon ik er in 
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mijn eerste termijn wel om gevraagd 
had, heeft de staatssecretaris 
hierover vanmorgen niets gezegd. 
Mocht dit wel zo zijn, dan kom ik er 
in een eventuele derde termijn nog 
op terug. Het lijkt mij echter verstan-
dig, de Kamer nu een uitspraak voor 
te leggen, die ik desgewenst zal 
aanpassen als de staatssecretaris 
hierover een duidelijk regerings-
standpunt heeft gegeven. Zij weet nu 
in ieder geval wat wij graag zouden 
zien gebeuren. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat burgers met een 
sociale-zekerheidsuitkering geen 
extra belemmeringen mogen 
ondervinden bij het gebruik maken 
van het passief kiesrecht; 

overwegende, dat de wijze van 
verrekening van de vergoeding voor 
leden van gemeenteraden en 
provinciale staten met een sociale-
zekerheidsuitkering door uitkerings-
gerechtigden als een belemmering 
wordt ervaren, zeker wanneer 
materieel van geen enkele vrijlating 
van deze vergoeding sprake is; 

overwegende, dat het verliezen van 
de werknemersstatus in de sociale 
zekerheid als gevolg van het 
vervullen van een politieke functie 
voor werkloze werknemers kan 
betekenen dat zij na afloop van de 
zittingsduur en bij voortdurende 
werkloosheid in een slechtere 
situatie komen te verkeren dan 
wanneer zij geen gekozen functie 
zouden hebben vervuld; 

overwegende, dat het meer dan eens 
met de betrokken bewindslieden 
gevoerde overleg tot dusver zonder 
gevolgen is gebleven; 

nodigt de regering uit, tijdig voor de 
datum van kandidaatstelling voor de 
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen maatregelen te treffen ter 
oplossing van deze problematiek, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Rienks, 
Van Otterloo, Ter Veld en Kohn-

stamm. Naar mij blijkt, wordt zij 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 52 (20264). 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Ik kom dan op vragen die ik de 
staatssecretaris heb voorgelegd en 
die naar mijn smaak minder bevredi-
gend beantwoord zijn. Deze betreffen 
de structuur van de wetgeving, de 
plaats van de Kieswet in de totale 
wetgeving en alles wat daarmee 
samenhangt. 

De voorzitter: Ik wijs de heer Rienks 
erop dat beide lampjes branden en 
dat ik graag om 18.30 uur met de 
repliek klaar wil zijn. 

De heer Rienks (PvdA): Ik zal 
proberen, spoed te betrachten. 

Ik had de staatssecretaris ge-
vraagd wat de duidelijke, leidende 
uitgangspunten zijn bij het kiezen van 
de structuur van wetsontwerpen. Dit 
heb ik op twee manieren uitgewerkt. 
In de eerste plaats betrof dit de 
volgorde in de Kieswet zelf. De 
staatssecretaris heeft daar een 
antwoord op gegeven waar ik mee 
kan leven, ook al zouden wij het 
misschien anders doen als wij het 
weer moesten doen. In de tweede 
plaats betrof dit de vraag, waarom 
niet de Euroverkiezingen en de 
waterschapsverkiezingen worden 
opgenomen. De staatssecretaris gaf 
redelijk acceptabele gronden en 
bovendien is dit in de schriftelijke 
behandeling goed besproken. De 
vraag blijft echter, wat nu wordt 
opgenomen in een organieke wet en 
wat in een specifieke wet zoals de 
Kieswet. Dit vind ik een belangrijk 
vraagstuk, omdat het alternatief voor 
het vermijden van dezelfde bepaling 
in dezelfde wetten is, dat er andere 
specifieke wetten moeten komen en 
dat er meer wetgeving ontstaat. 
Daardoor wordt de onoverzichtelijk-
heid in de hand gewerkt. Er is dus 
wel degelijk sprake van een belangrijk 
afwegingsvraagstuk, dat echter naast 
de rapportage staat die bij Justitie 
door de Commissie wetgevings-
vraagstukken in algemene zin aan de 
orde is gesteld. Het betreft hier 
werkelijk een zaak die naar mijn 
smaak zeer specifiek het departe-
ment van Binnenlandse Zaken raakt. 
Ik verzoek de staatssecretaris 
dringend, hierover nu meer helder-
heid te scheppen. Dit speelt namelijk 
bij veel meer wetten die wij onder 
handen hebben. Hierover moet meer 
duidelijkheid geschapen worden. 

Een zelfde opmerking zou ik over 
het handhavingsbeleid kunnen 
maken. Volgens de staatssecretaris 
laat dit niet te wensen over. Bij de 
artikelsgewijze behandeling — ik heb 
dit reeds aangekondigd — zal ik 
hiervan enkele voorbeelden geven. 
Het gaat er niet om dat ik niet zou 
vinden dat het in deze wet zo niet 
kan. Tegenwoordig maken wij bij 
wetgeving van dit soort punten 
echter ijkpunten. De Kamer heeft er 
dus op te letten dat de regering, dat 
wat zij bij het ene departement als 
een zwaar beleidspunt ziet bij het 
andere departement voldoende 
honoreert. Ik heb de indruk — ik heb 
het al voorzichtig opgemerkt — dat 
dit niet goed gebeurd is. 

Ik kom te spreken over de automa-
tisering en alles wat daarmee 
verband houdt. In eerste termijn heb 
ik de staatssecretaris gevraagd, de 
uitlating dat de regering geen 
financiële betrokkenheid kan 
aanvaarden ten aanzien van de 
goedgekeurde stemmachines — deze 
wordt vermeld in de memorie van 
antwoord — terug te nemen. 
Hierover wil ik graag een uitspraak 
aan de Kamer voorleggen, omdat de 
regering naar onze mening niet 
eenzijdig lasten kan afwentelen op de 
gemeenten. Dat staat immers haaks 
op het al vaker door mij genoemde 
bestuursakkoord en op de belofte die 
al meer dan eens door de regering is 
gedaan. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de regering een-
en andermaal heeft bevestigd geen 
(mede)verantwoordelijkheid in 
financieel opzicht te aanvaarden voor 
het mogelijk niet kunnen gebruiken 
van goedgekeurde stemmachines bij 
verkiezingen; 

van oordeel, dat het goedkeuringsbe-
leid van mechanische en/of elektroni-
sche stemmachines ook een 
financiële betrokkenheid inhoudt; 

nodigt de regering uit, het ingeno-
men standpunt ter zake in overleg 
met betrokkenen te heroverwegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
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voorgesteld door de leden Rienks, 
Van Otterloo en Kohnstamm. Naar 
mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 53 (20264). 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
De staatssecretaris hebben van meer 
dan één kant aansporingen bereikt 
om op het gebied van mechanisatie 
en automatisering voortvarender te 
werk te gaan. Ik heb zelf genoemd 
dat de artikel-12-inspectie de 
introductie van stemmachines in een 
grote gemeente heeft bevorderd, 
omdat daarmee belangrijke kosten-
besparingen gemoeid waren. Het ziet 
ernaar uit dat veel meer bezuinigim 
gen in den lande gerealiseerd kunnen 
worden. Ik heb de staatssecretaris 
eerder gevraagd — daarop heb ik 
vanmorgen echter onvoldoende 
antwoord gekregen - wat er de 
oorzaak van is dat de stemmachines 
niet veel meer in gebruik zijn. Daarbij 
speelt de angst dat de machines niet 
toereikend zijn natuurlijk een rol. De 
staatssecretaris zal hierop wellicht 
nog in het kader van sommige 
amendementen ingaan. Ook hierover 
wil ik de Kamer een uitspraak 
voorleggen. 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat gebleken is dat het 
gebruik van elektronische stemma-
chines kan bijdragen aan de doelma-
tigheid van het stemproces; 

overwegende, dat bevordering van 
het gebruik van deze machines en 
andere apparatuur de formulieren-
stroom en het papiergebruik 
drastisch kan doen verminderen; 

van oordeel, dat in het bijzonder de 
financiële voordelen en het op 
kortere termijn beschikbaar komen 
van de stembusuitslag van grote 
waarde zijn; 

nodigt de regering uit, voortvarend 
de verdere ingebruikneming van 
apparatuur — ook met een verruimd 
goedkeuringsbeleid — te bevorderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Rienks, 

Van Otterloo, Koetje, Wiebenga en 
Kohnstamm. 

Zij krijgt nr. 54 (20264). 

De heer Rienks (PvdA): Voorzitter! 
Ik maak nog twee kleine opmerkim 
gen. Misschien kan ik hierop beter bij 
de artikelsgewijze behandeling 
terugkomen. Allereerst wil ik het 
hebben over de termijnen bij een 
tussentijdse ontbinding. 

De voorzitter: Wilt u hierop 
terugkomen bij de artikelsgewijze 
behandeling? Herhaal een en ander 
dan niet. 

De heer Rienks (PvdA): Het lijkt mij 
goed, de problematiek even aan te 
duiden. In het schriftelijke verkeer — 
ik vermeld dit als verlenging op 
hetgeen de heer Wiebenga in eerste 
termijn heeft opgemerkt — kunnen 
de termijnen bij een tussentijdse 
ontbinding weinig worden verkort. 
Dat is inmiddels glashelder aange-
toond. Wel moet voorkomen worden 
dat nog discretionaire bevoegdheden 
overblijven bij sommige colleges die 
daarbij betrokken zijn, onder andere 
de Kiesraad als Centraal stembureau. 
Dat regardeert artikel O 20. Ik 
verzoek de staatssecretaris daar nog 
eens naar te kijken. Op de opmerkin-
gen over afdeling W zal ik bij de 
artikelsgewijze behandeling graag 
gedetailleerd terugkomen. 

D 
De heer Van Otter loo (PvdA): 
Mijnheer de voorzitter! Om te 
beginnen wil ik mij aansluiten bij de 
waarderende woorden die collega 
Rienks heeft uitgesproken aan het 
adres van de staatssecretaris. Om 
iedereen niet al te lang in spanning te 
houden, zal ik beginnen met het 
vraagstuk van de kiesdrempel en de 
verdeling van de restzetels. Zou men 
de kranten geloven, dan zou de PvdA 
erop uit zijn om kleine partijen uit de 
gemeenteraad te werken. Dus een 
soort koppensnellers. Allicht ontstaat 
de indruk, nog afgezien van een 
aantal andere onjuistheden in de 
berichtgeving, dat wij terug zijn in 
een discussie over een hoge 
kiesdrempel, een kiesdrempel van 
5%, zoals in West-Duitsland bestaat, 
of dat wij weer de weg opgaan naar 
een districtenstelsel, zoals in 
Engeland functioneert en waarbij 
voor kleine partijen weinig ruimte is. 
Wij moeten vaststellen — dit ook met 
de volle instemming van de PvdA — 

dat er alleen in Israël een net zo 
ruimhartig systeem bestaat als in 
Nederland wat de toetreding van 
kleine partijen in vertegenwoordigen-
de lichamen betreft. En als wij dan 
praten over het amendement op stuk 
nr. 37, hebben wij het dus bij lange 
na niet over koppensnellen bij kleine 
partijen noch over het buiten de 
politiek plaatsen van de kleine 
partijen. Ik wil verder niet ingaan op 
een aantal aanvallen boven en onder 
de gordel, binnen en vooral buiten de 
Kamer, op het amendement en op de 
persoon. Ik wil zeker ook niet verder 
praten in termen van minachting, 
want dan moeten wij ook praten over 
de manier waarop men de uitspraak 
van kiezers tegemoet treedt. 

Voor de PvdA is maatstaf geweest 
dat partijen of groeperingen die 
deelnemen aan verkiezingen, 
zelfstandig in staat moeten zijn 
zoveel steun onder de kiezers te 
verzamelen dat zij daarmee de 
kiesdeler halen. Wij hebben het 
amendement ook beargumenteerd 
vanuit het gezichtspunt van unifor-
mering van regelgeving. Je moet 
vaststellen — en de heer Kohnstamm 
heeft dat nog eens geciteerd uit onze 
bijdragen aan het debat en het 
voorlopig verslag — dat het daar 
gaat om uniformering van regelge-
ving, tenzij dat strikt noodzakelijk niet 
anders kan. 

Mevrouw Van Es (PSP): Gaat u nog 
door met het uitleggen van uw 
bedoelingen? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Ik 
ben bezig met een verhaal over de 
kiesdeler en de kiesdrempel. Ik zou 
dat verhaal eerst willen afmaken. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik heb daar 
een vraag over, maar dan wacht ik 
nog even. 

De heer Van Otter loo (PvdA): In het 
stelsel dat wij kennen, moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen 
twee systemen van verdeling van 
restzetels. Zoals een ieder heeft 
kunnen zien, richt ons amendement 
zich op de verdeling van die restze-
tels. De twee systemen die thans 
bestaan, hebben wij op zichzelf ook 
in de amendering niet aangetast, 
omdat wij alles afwegende uiteinde-
lijk tot de conclusie waren gekomen 
dat een verdeling die ooit door onze 
partijgenoot Van den Bergh in 1933 
was aangebracht, gehandhaafd 
moest worden. Maar overigens kun 
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je wèl constateren — dit zeg ik ook in 
de richting van de heer Lankhorst, 
die dit blijkbaar nog niet had 
opgemerkt - dat uniformering op dit 
moment niet bestaat bij de verdeling 
van de restzetels op basis van 
grootste gemiddelden. Dat is in 
tegenstelling tot hetgeen gebeurt bij 
gemeenten met 17 zetels of minder, 
waar men een restzetelverdeling kent 
op basis van grootste resten. 

Al voor deze behandeling heb ik in 
een "tweegesprek" dat ik voor de 
televisie mocht hebben met de heer 
Schutte, aangegeven dat er op basis 
van het debat in de Kamer voor ons 
aanleiding zou kunnen bestaan, te 
bezien in hoeverre de uniformering 
zich niet alleen zou moeten uitstrek-
ken tot de verdeling van restzetels op 
basis van grootste gemiddelden, 
maar of er ook een versoepeling 
mogelijk zou zijn voor de kleinste 
gemeenten. De staatssecretaris heeft 
aan de hand van enige informatie 
over Groningen, Noord-Brabant en 
Zuid-Holland geantwoord op mijn 
vraag naar de bevestiging van de 
door mij genoemde 150. Hierbij 
moeten wij enkele zaken constateren. 

Ten eerste moet ik constateren dat 
dit hele debat wordt overschaduwd 
door voorbeelden die over de tafel 
vliegen om te laten zien dat het 
voorgestelde op een of andere plaats 
kan leiden tot verlies van een zetel. 
Als ik de cijfers van de staatssecreta-
ris serieus neem en als ik ze leg naast 
het aantal gemeenteraden waarop ze 
betrekking hebben, dan moet ik 
vaststellen dat wij in dit geval — het 
gaat hierbij om punt 9, het aantal 
raden waaruit partijen zouden 
verdwijnen - spr jken over 59 raden. 
Wij hebben het dus over 59 gekoze-
nen die uit een raad zouden verdwij-
nen, op een totaal van 282 raden, 
afgezet tegen 702 gemeenten in ons 
land. Hierin zie ik een bevestiging dat 
het effect van het amendement, voor 
zover het de gemeenten betreft, 
nauwelijks 1 % van het totaal aantal 
raadszetels te boven gaat. 

Ik maak hierover een tweede 
opmerking, zeker als het gaat om het 
presenteren van de zwaarst mogelij-
ke procentuele drempel die zich kan 
voordoen bij de toetreding tot de 
gemeenteraad. De staatssecretaris 
gaf het al aan: 14 2 /7%. Ik kan hier 
een voorbeeld uit de praktijk 
tegenover stellen Dat voorbeeld is 
net zo slecht of net zo goed als het 
voorbeeld van de staatssecretaris, 
dat de progressieve meerderheid in 
Groningen betrof. Ik neem de 

gemeente Katwoude. Ook daar is 
sprake van 14 2 /7%. Dat is een 
geweldige drempel, tenzij je in 
beschouwing neemt dat je 21 
stemmen nodig hebt om in de raad 
gekozen te worden en dat het 
overtuigen van 21 kiezers een iets 
eenvoudiger karwei is! 

Ik zal echter niet in de sfeer van dit 
soort voorbeelden blijven steken, 
juist omdat wij van mening zijn dat 
het hanteren van dit soort voorbeel-
den de aandacht afleidt van het 
algemene beeld. Het algemene beeld 
geeft aan dat het misschien wel goed 
is als er in Nederland meer gemeen-
telijke herindelingen plaatsvinden. 
Een gemeentelijke herindeling 
verlaagt in ieder geval de procentue-
le drempel. Zij is ook goed voor het 
toetreden van kleinere groeperingen 
tot de gemeenteraad. Ik zie dan ook 
met verlangen uit naar de volgende 
debatten over gemeentelijke 
herindelingen. Daarbij kan dit 
argument dan als extra versterking 
worden gebruikt. Ik neem aan dat de 
staatssecretaris en onze fractie zich 
dan goed kunnen vinden. 

Mevrouw Van Es (PSP): Moet ik 
hieruit begrijpen dat het uw bedoe-
ling is om kiesdrempels te verlagen? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Ik 
ben nog niet klaar. 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Mevrouw Van Es is tè nieuwsgierig. 

Mevrouw Van Es (PSP): Je kunt niet 
nieuwsgierig genoeg zijn, voorzitter! 

De heer Van Otter loo (PvdA): Dat 
begrijp ik en ik heb ook beloofd, dat 
ik hier eerst mee begin voordat ik 
over de rest zal praten. U moet toch 
nog even uw nieuwsgierigheid 
bedwingen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Maar u kunt 
misschien wel even mijn vraag 
beantwoorden. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Dat 
hangt ervan af in hoeverre ik niet 
later bij die vraag terecht kom. 

Mevrouw Van Es (PSP): Wat krijgen 
we nu! Ik stel u de vraag, nadat ik uw 
laatste woorden gehoord heb over de 
gemeentelijke herindeling, of u 
eigenlijk van mening bent dat het een 
goede zaak zou zijn om de kiesdrem-
pel te verlagen? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Daar 
krijgt u straks een antwoord op. Dat 
is toch logisch? Ik ben bezig met een 
verhaal over de kiesdrempel en ik 
geef aan, dat in alle verhalen over de 
kiesdrempel en over het hanteren 
van hoge procentuele drempels, men 
ook het feit moet betrekken dat een 
kiesdrempel beïnvloed wordt door de 
omvang van de gemeente. Hoe 
groter de gemeente, hoe lager de 
procentuele drempel. Ik wil dan ook 
een actuele opmerking plaatsen bij 
de cijfers die met name voor 
Groningen gepresenteerd zijn. Die 
cijfers hebben namelijk betrekking op 
50 gemeenteraden, waarvan 46 
kleine. Zou de Kamer erin slagen om 
voor het eind van het jaar het 
wetsontwerp in verband met de 
herindeling te behandelen, dan 
zouden er van de 46 gemeenteraden 
nog maar 22 over zijn. Ik zal mij niet 
verdiepen in de vraag hoeveel verlies 
aan raadszetels dit precies zal 
opleveren, maar ik constateer wel dat 
de vraag of zich soortgelijke proble-
men zullen voordoen, van een andere 
orde is. De procentuele drempel is 
dan immers al verlaagd. Wat dat 
betreft leven wij in een dynamisch 
bestuurlijke wereld. 

Leidt dit nu tot een andere kijk op 
kleine gemeenten dan op de grotere 
gemeenten? De kleine fracties, onder 
aanvoering van D66, hebben in 
eerste termijn hun verzet tegen het 
amendement kenbaar gemaakt. Met 
nadruk vraag ik de grote fracties, die 
zich niet zo duidelijk hebben 
uitgesproken over ons amendement, 
om hun stellingname uit te spreken 
met betrekking tot dit amendement, 
zeker nadat ik straks verder spreek 
over hetgeen wij voorstaan. 

De Partij van de Arbeid heeft, 
naast de argumenten van de andere 
fracties in eerste termijn, ook de 
bijdrage van de staatssecretaris in 
eerste termijn gewogen. Met die 
wetenschap en na weging van de 
reacties vanuit de samenleving — 
maar ik heb al aangegeven dat een 
deel van de reacties waarschijnlijk 
gebaseerd is op onjuiste informatie 
— heeft mijn fractie overwogen of 
onze uniformering zich zou moeten 
beperken tot de restzetelverdeling op 
basis van grootste gemiddelde, dan 
wel dat wij het oorspronkelijke 
amendement zouden handhaven en 
de uniformering ook zouden uitstrek-
ken tot die situaties waarin de 
restzetels worden verdeeld op basis 
van grootste overschotten, te weten 
bij de gemeenten met 17 en minder 
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raadszetels. Uiteindelijk heeft dit 
geleid — en misschien doet dit de 
heer Kohnstamm deugd — tot het 
voegen in de socialistische tradities 
- sinds 1933 — en hebben wij 
vastgesteld, dat wij II en III van ons 
amendement op stuk nr. 37 laten 
vervallen. Dit zou betekenen dat voor 
al die restzetelverdelingen waarbij 
het grootste gemiddelde het 
criterium is, ons amendement 
gehandhaafd zou blijven. Op deze 
wijze menen wij, dat voldoende recht 
wordt gedaan aan het uitgangspunt 
van uniformering binnen de wet. Ook 
wordt recht gedaan aan de situatie 
die zich in een aantal kleine gemeen-
ten zal voordoen, alhoewel je moet 
vaststellen dat bij gemeenten met 17 
zetels, er een procentuele drempel 
moet worden overschreden van 
minder dan 6%. Dat alles heeft ertoe 
geleid, dat wij inmiddels een 
gewijzigd amendement hebben 
ingediend. 

De heer Schutte (GPV): Ik herinner 
mij inderdaad nog ons gesprek van 
maandagavond en ook de discussie 
van dinsdag. Met uw instemming heb 
ik toen geconstateerd, dat het 
belangrijkste argument voor u was: 
de doelstelling van dit wetsvoorstel is 
het bevorderen van de duidelijkheid, 
met name door uniformering van 
regelgeving; geen verschillen die niet 
zwaar gemotiveerd zijn. Wat is nu uw 
argument om het amendement te 
moduleren en daarmee wel een 
tweedeling tussen gemeenten, ook 
wat betreft het systeem van de 
kiesdrempel, te handhaven c.q. te 
introduceren en niet te zeggen: wij 
trekken de hele zaak in? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Dat 
argument, dat heb ik u net verklaard, 
ligt in het handhaven van het element 
van uniformering. Weliswaar niet 
over de grens van de kleine gemeen-
ten heen. Ik heb aan het begin van 
mijn betoog aangegeven, dat wij 
geen amendement hebben ingediend 
voorafgaand aan deze behandeling 
en ook niet tijdens deze behandeling, 
dat erop gericht was om dat 
onderscheid tussen grote en kleine 
gemeenten op te heffen. De wet kent 
een uniforme regeling voor toewij-
zing van restzetels in een aantal 
situaties op basis van grootste 
gemiddelden. Wij hebben gemeend 
om de kiesdrempel wat dit betreft te 
uniformeren. Ik wil daarbij het 
volgende uniformeringselement ook 
nog onder uw aandacht brengen. Wij 

zijn van opvatting dat daar, waar nu 
nog geen sprake is van een uniforme 
kiesdrempel bij andere verkiezingen 
dan de Tweede-Kamerverkiezingen, 
dit voorstel ertoe leidt dat in die 
situaties voor elke verkiezing die 
plaatsvindt en ook voor elke lijst 
duidelijk is dat men zelfstandig een 
kiesdeler moet halen om toegelaten 
te worden. Op die manier kan het 
antwoord op de vraag of men wel of 
niet gekozen wordt, niet van plaats 
tot plaats verschillen, omdat dit 
afhangt van de spreiding van de 
stemmen over andere lijsten dan de 
lijst waarop men gekozen wordt. 

De heer Schutte (GPV): De unifor-
mering is voor u allesbepalend en 
daarmee accepteert u alle gevolgen? 
Ik heb in mijn tweede termijn reeds 
gewezen op gemeenten die net geen 
20.000 inwoners hebben en daarna 
wel 20.000 inwoners krijgen. Dat 
betekent dat die gemeenten niet 
kunnen profiteren van het feit dat 
daardoor meer raadszetels beschik-
baar komen maar ook het grote risico 
lopen, dat zij de restzetel kwijtraken. 
U accepteert daarbij ook allerlei 
consequenties in de richting van 
provinciale staten? Ook de driedub-
bele benadeling van de kleine 
fracties wordt door u geaccepteerd? 
En dit alles ter wille van het model 
dat, naar u zegt, maar voor een deel 
in uw amendement gerealiseerd kan 
worden! 

De heer Van Otterloo (PvdA): Nee, 
het wordt niet voor een deel 
gerealiseerd. Voor al die verkiezingen 
wordt het gerealiseerd. 

De heer Schutte (GPV): In de 
Kieswet zelf hebt u geen uniforme-
ring! 

De heer Van Otterloo (PvdA): Het 
geldt voor alle verkiezingen waarbij 
hetzelfde criterium geldt voor de 
verdeling van de restzetels. Mijn 
amendement sloeg ook op de 
verdeling van de restzetels. Dat wil ik 
even onder uw aandacht brengen. 

De heer Schutte (GPV): U kunt niet 
ontkennen, dat uw amendement nu 
een stap terug is ten aanzien van uw 
oorspronkelijke amendement wat de 
uniformering betreft. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
heb gezegd, dat wij wat dit betreft 
afstand gedaan hebben van de meest 
vergaande vorm van uniformering en 

dat wij deze hebben beperkt tot de 
uniforme regeling van verdeling van 
de restzetels. 

De heer Kohnstamm (D66): Als het 
nu ging om uniformering, waarom 
heeft de heer Van Otterloo dan geen 
subamendement ingediend op mijn 
amendement over het systeem-Web-
ster? Dat houdt immers een unifor-
mering van het restzetelverdelings-
systeem in! Dat zou dan misschien 
echt tegemoet komen aan de door de 
heer Van Otterloo genoemde 
wensen. 

De heer Van Otter loo (PvdA): Dat 
hebben wij niet gedaan. Ik heb reeds 
aangegeven, dat wij uiteindelijk 
gekozen hebben voor het vasthouden 
aan het onderscheid voor de 
verdeling van de restzetels dat sinds 
1933 in de wet zit. 

De heer Kohnstamm (D66): Hoe 
redt u dat met de gedachte dat het 
gelijkluidend moet zijn? Als Webster 
gelijkluidend is en u houdt twee 
restzetelverdelingssystemen en u 
houdt bovendien twee kiesdelers, 
dan schieten wij er dus al met al niet 
gek veel meer mee op totdat de salto 
mortale van de Partij van de Arbeid 
compleet is geworden. 

De heer Van Otter loo (PvdA): De 
salto mortale is niet compleet 
geworden. Ik begrijp dat u, als grote 
fan van het systeem-Webster, ervoor 
pleit om dat in te voeren. Gelet op 
wat u zelf als noot aan de Handelin-
gen hebt laten toevoegen, moet je je 
afvragen of de werking van het 
systeem wel hetzelfde is als op dit 
moment het geval is. Dat betekent 
dat wij — kijkend naar de verdelingen 
en ziende dat in kleine gemeentera-
den op dit moment via het systeem 
van de grootste overschotten naar 
verhouding kleine partijen worden 
bevoordeeld boven grote partijen — 
die bevoordeling in stand hebben 
gelaten. 

De heer Kohnstamm (D66): U 
voegt een kiesdrempel in voor de 
grootste gemeenten. Dat is dus 
voordelig voor de grote partijen, 
terwijl het systeem van het grootste 
gemiddelde ook voordelig is voor 
grote partijen. Kortom, u verdubbelt 
het voordeel voor de grote partijen, 
voor de grootste gemeenten. Wat in 
uw redenering had moeten gebeuren, 
is het subamenderen van het 
amendement inzake Webster. Niets 
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anders! U kunt daar redelijkerwijs niet 
eens onderuit komen. 

De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! De heer Van Otterloo zal er 
inmiddels achter zijn gekomen, hoe 
emotioneel een dergelijke wijziging 
van de Kieswet overal ligt. Ik neem 
ook aan dat u, mijnheer Van Otterloo, 
voordat u met zulke wijzigingen 
komt, op zijn minst nagaat of er 
steun voor te vinden is. Anders zult u 
er waarschijnlijk niet aan beginnen. 
Mag ik u vragen of u bij het oor-
spronkelijke amendement op stuk nr. 
37 bent nagegaan hoe het bij de 
verschillende fracties lag? Kunt u 
daar iets over zeggen? U wilt toch 
ook niet dat uw nieuwe voorstel een 
grote discussie met zich brengt, dat 
sommigen het fout interpreteren en 
dat het weer fout in de kranten staat. 
Dat zult u niet opnieuw wil len. Heeft 
u enige zekerheid dat uw nieuwe 
amendement het haalt? Heeft u enig 
onderzoek daarnaar gedaan? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Het is 
sowieso niet gebruikelijk om te 
spreken over het overleg over 
amendementen. Ik vind dat iedere 
fractie voor zichzelf moet bepalen in 
hoeverre zij daarover spreekt. De 
fractie van de PvdA heeft, zonder 
wetenschap van wat andere fracties 
uiteindelijk met het amendement 
zouden doen, besloten om dit 
gewijzigde amendement in te dienen. 
Dat is het enige antwoord dat ik op 
deze plaats kan geven. 

De heer Lankhorst (PPR): Dat is 
inderdaad heel duidelijk. Gold dat 
ook voor het oorspronkelijke 
amendement op stuk nr. 37? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
heb net gezegd dat het aan andere 
fracties is om duidelijk te maken of zij 
wel of niet steun geven aan amende-
menten. De kwestie van de steun die 
wij al dan niet van andere fracties 
zouden krijgen, is voor ons geen 
reden geweest om het amendement 
wel of niet in te dienen. 

De heer Lankhorst (PPR): Het 
oorspronkelijke amendement? 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ja, 
het oorspronkelijke amendement. 

Voorzitter! Voor de helderheid van 
de discussie, ook op een later 
tijdstip, is het goed als de staatsse-
cretaris meer gegevens kan bevesti-
gen dan zij tot nu toe heeft gedaan. 

Ik begrijp dat het lastig is. Echter, als 
wij erin slagen om op heel korte 
termijn tegenover de cijfers van de 
staatssecretaris het aantal gemeen-
teraden en de grootte van het aantal 
plaatsen te stellen — waarom ik bij 
interruptie heb gevraagd - dan kan 
dat toch niet zo lastig zijn. 

Ik kom vervolgens bij enkele 
andere punten. 

De voorzitter: Wil t u wel snelheid 
betrachten? 

Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Ik heb toch nog een vraag aan de 
heer Van Otterloo. Hij zegt steeds: 
iedereen heeft mijn bedoelingen al of 
niet met opzet verkeerd geïnterpre-
teerd, zelfs onder de gordel. Maar 
vindt hij het nu gek dat er nog steeds 
wantrouwen bestaat tegen zijn 
bedoeling als ik vanmorgen in de 
krant een uitspraak lees van zijn 
fractiegenoot en medewoordvoerder 
de heer Rienks, die zegt dat de Partij 
van de Arbeid bereid is, te praten 
over een breed gedragen voorstel tot 
herziening van kiesdrempels in de 
Kieswet? Er staat: "Wi j willen nu niet 
het onderste uit de kan halen." Wat 
bedoelt hij daar dan mee? 

De heer Van OtteHoo (PvdA): U 
moet de heer Rienks vragen wat hij 
bedoeld heeft met zijn uitspraak. De 
heer Rienks en ik hebben samen het 
desbetreffende amendement 
ingediend. Wij hebben gezegd dat de 
uniformering op dit moment blijkbaar 
niet verder kan gaan dan de verdeling 
op basis van de grootste restdeler en 
dat het ook tot te veel problemen zal 
leiden, met name voor de kleine 
gemeenteraden met een hogo 
procentuele drempel. Bij interruptie 
heb ik er zoeven al op geduid dat 
voor ons niet zozeer de hoge 
procentuele drempel interessant is. 
Voor ons is het de meest interessan-
te vraag in hoeverre de vervolgens 
gekozen gemeenteraad representa-
tief is voor degenen die hun stem 
hebben uitgebracht. Dat staat los van 
de directe hoogte van de procentuele 
drempel maar heeft te maken met de 
vraag hoe de verdeling vervolgens 
uitwerkt. Dat heeft ertoe geleid dat 
wij het amendement, waarvoor ik 
overigens de deur maandagavond al 
open had staan, hebben beperkt tot 
75%, de bestaande drempel die in 
de wet is opgenomen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Kan ik er nu 
van uitgaan dat de uitspraak van uw 

fractiegenoot en medewoordvoerder 
de heer Rienks met wie u overleg 
hebt gepleegd, niet meer is dan zo'n 
losse flodder die u maandag in de 
kranten hebt afgeschoten en dat wij 
niet wantrouwend hoeven te zijn dat 
de Partij van de Arbeid dit als een 
tijdelijke terugtocht ziet en intussen 
toch wel degelijk voorbereidend werk 
wil gaan doen om alsnog te komen 
tot verdere herziening van de 
kiesdrempels? Nogmaals, kan ix 
daarvan op aan of niet! 

De heer Van Otter loo (PvdA): 
Tijdens deze behandeling van de 
Kieswet zullen wij niet tot verdere 
wijziging van dit amendement 
overgaan. Op het moment dat de 
gemeentelijke herindeling in het jaar 
2000 heeft geleid tot een gering 
aantal kleinere gemeenten — ik weet 
dat daarover aan de rechterkant 
verschillend wordt gedacht — sluit ik 
niet uit dat wij op dit punt zullen 
komen tot wijziging van de Kieswet. 

Mevrouw Van Es (PSP): Toch niet 
tot verhoging van de kiesdrempels bij 
grotere gemeenten? 

De heer Van Otter loo (PvdA): Ik zeg 
dat dit wat de verdeling van de 
restzetels betreft, kan leiden tot de 
vraag of er onderscheid moet worden 
gemaakt tussen kleine en grote 
gemeenten. 

Voorzitter! Ik zal een verdere 
discussie hierover voeren bij de 
artikelsgewijze behandeling. 

Wat het verschil tussen de hogere 
en lagere registratie betreft, wil ik de 
staatssecretaris nog meegeven dat 
het op zichzelf toch geen slechte 
zaak :s dat als een gemeonte toch 
moet informeren of een dergelijke 
registratie niet beschermd is, het 
geen kwaad kan om dat al vooruit te 
melden. 

Wat de rechtspersoonlijkheid 
betreft, zal wisselende samenstelling 
van een raad geen steekhoudend 
argument zijn om de rechtspersoon-
lijkheid af te wijzen, omdat het ook 
gaat om het al dan niet splitsen in 
groepen en alle problemen die dat 
met zich brengt. 

Op de kleur over het schrijfinstru-
ment kom ik nog terug. Het is mijns 
inziens te kinderachtig, specifiek te 
praten over de kleur rood. Ik begrijp 
dat de heer Lankhorst vooral in 
concurrentie gaat met het CDA over 
de kleur groen. Ik wil mij buiten die 
concurrentie houden. 
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De heer Lankhorst (PPR): U hebt 
dat amendement ingediend! Dat heb 
ik niet gedaan. Wat krijgen wij nu! 

• 
Mevrouw Van Es (PSP): Voorzitter! 
Anders dan de meesten in dit huis, 
hanteer ik het bedanken van 
bewindslieden niet als een formule 
om de tweede termijn te beginnen. 
De beantwoording door de staatsse-
cretaris verdient echter niet alleen 
een dankwoord maar ook alle 
waardering voor de zorgvuldigheid 
en uitvoerigheid van haar argumenta-
tie. Zij kan ervan overtuigd zijn dat ik 
het allemaal gehoord heb. 

Er zijn nog een aantal onderwerpen 
waarop ik nader wil ingaan. Allereerst 
is dat de spreiding van de gemeente-
raadsverkiezingen. Ik ben nog steeds 
geneigd om het eens te zijn met de 
argumentatie van de staatssecretaris. 
Hoewel de massale aandacht van 
landelijke media niet meer samenge-
bald kan en zal worden ter gelegen-
heid van de raadsverkiezingen, 
waardoor in elk geval een element 
van het overschaduwd worden door 
landelijke politiek kan worden 
weggenomen, staat daar wel het een 
en ander tegenover. Een permanente 
verkiezingscampagne lijkt mij eerlijk 
gezegd ook niet alles. De lokale 
politiek kan juist ook baat hebben bij 
die eenmalige grootscheepse 
aandacht van media voor het belang, 
de taken en de bevoegdheden van 
lokaal besturen. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit ertoe kan bijdragen 
dat lokale politici fermer en zelfbe-
wuster de hinderlijke vleugels van de 
landelijke politiek zullen kunnen 
afweren. Ik ben echter niet tegen het 
onderzoek waar de heer Kohnstamm 
in een motie om vraagt. Op dat punt 
vond ik de argumentatie van de 
staatssecretaris weliswaar geestig, 
maar toch minder overtuigend. Wil zij 
het verzoek van de heer Kohnstamm 
in zijn motie niet overnemen? 

Het tweede punt betreft het 
kiesrecht van migranten. Merkwaar-
dige zaken zoals onderzoeken naar 
het functioneren van migranten in 
raden of de wijze waarop migranten 
van hun kiesrecht gebruik maken 
heeft de staatssecretaris gelukkig 
afgewezen. Daarmee moet de 
overheid zich mijns inziens helemaal 
niet bemoeien. Dat is en hoort 
onderwerp te zijn van juist die 
politieke democratische strijd in het 
eigen politieke forum, bij voorbeeld 
in de gemeenteraad. Die gemeente-

raden zijn daar heel goed toe in staat. 
Als een lid van een fractie in een 
gemeenteraad het moeilijk heeft, dan 
zijn andere fracties maar al te graag 
bereid, ook met positieve motieven, 
om daar politiek in de openbaarheid 
aandacht aan te besteden. Zo moet 
het ook. 

De staatssecretaris heeft melding 
gemaakt van een komende EG-richt-
Iijn met betrekking tot kiesrecht op 
lokaal niveau voor migranten in 
EG-lidstaten. Zij suggereerde min of 
meer dat die richtlijn minder kans zou 
maken aangenomen te worden, als 
die ook betrekking zou hebben op 
migranten van buiten de EG. Heb ik 
dat goed beluisterd? Ik zou dat 
betreuren. Wil de Nederlandse 
regering zich in elk geval sterk maken 
voor het opnemen van migranten van 
buiten de EG in die richtlijn? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Dat heb ik ook duidelijk gezegd. Ik 
heb alleen uw en ons aller vreugde 
een ietsje willen temperen door te 
zeggen dat daardoor de discussie 
rondom die richtlijn zou toenemen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Begrijp ik 
het goed dat het dan ook moeilijker 
zal zijn om die richtlijn tot stand te 
brengen? 

Staatssecretaris De Graaff -Nauta: 
Ja, de discussie neemt toe, waardoor 
het minder gemakkelijk wordt. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat begrijp 
ik. Nogmaals, ik zou het natuurlijk 
betreuren. Ik neem aan — ik zie dat 
de staatssecretaris knikt — dat ook 
zij wil dat in elk geval de migranten 
van buiten de EG in die richtlijn 
worden opgenomen. Mocht dat 
echter niet lukken, dan blijft mijn 
vraag of zij en haar collega van 
Buitenlandse Zaken in de overige 
EG-lidstaten het kiesrecht voor 
migranten in elk geval willen 
promoten. Met andere woorden, wil 
zij dat telkens aan de orde stellen in 
haar contacten met collega's uit de 
andere EG-lidstaten? 

Ik kom bij de discussie over de 
amendementen van de PvdA met 
betrekking tot de kiesdrempel. De 
PvdA heeft nu onder druk van 
buitenaf besloten haar amendement 
op het punt van het verhogen van de 
kiesdrempel te nuanceren. Over de 
interne besluitvorming in de PvdA wil 
ik het natuurlijk niet hebben, maar 
wel over de uitkomst daarvan. De 
gedachte van één kiesdrempel voor 

alle verkiezingen spreekt mij wel aan: 
uniformiteit. Dat onderdeel van de 
argumentatie van de heer Van 
Otterloo voor zijn vermaledijde 
amendement vond ik eerlijk gezegd 
wel aardig. Nu blijkt juist dat dit 
argument ondergeschikt dreigt te 
worden aan andere, wellicht toch 
inhalige overwegingen. Omdat ik de 
PvdA ook tegemoet zou willen komen 
op het punt van de harmonisatie, de 
eenduidigheid van wetgeving, tot 
uitdrukking komend in dezelfde 
kiesdrempel voor alle verkiezingen, 
heb ik inmiddels een amendement 
ingediend. Daarin wordt voorgesteld 
de kiesdrempel voor de kamerverkie-
zingen, de gemeenteraadsverkiezin-
gen en de statenverkiezingen overal 
te stellen op 75% van de kiesdeler: 
uniformiteit ten top. 

De afschaffing van de mogelijkheid 
tot het vormen van een lijstencombi-
natie is natuurlijk een treurig 
voorstel. Ik weet nog precies 
wanneer de PvdA zich terugtrok van 
het aangaan van lijstverbindingen 
met andere linkse partijen. Dat had 
niets te maken met het niet tot stand 
komen van nieuwe partijen, maar 
alles met overwegingen die ook 
werden uitgesproken. In tegenstel-
ling tot wat men had verwacht, was 
de PvdA daar niet beter van gewor-
den. 

Voor de kiezer zijn er andere 
overwegingen aan de orde. Ik geef 
daarvan een voorbeeld. Bij de 
kamerverkiezingen van 1986 haalden 
PSP en PPR, waartussen het verschil 
toen minimaal was, zelfstandig beide 
net niet de tweede zetel. Door de 
lijstverbinding tussen PPR, PSP en 
CPN kreeg de PPR de tweede zetel 
wel toegewezen, door de reststem-
men van de PSP. Ik durf er heel wat 
om te verwedden dat de PSP-stem-
mers de PPR die tweede zetel van 
harte gunden. Zij willen in elk geval 
veel liever dat de heer Lankhorst die 
zetel bezet dan het 55ste CDA-frac-
tielid. Daar zou het om moeten gaan. 
Hoe kun je de kiezer zo goed 
mogelijk haar of zijn stem laten 
gebruiken? Reststemmen zijn er altijd 
bij elke partij, hoeveel zetels ze 
zelfstandig ook hebben gehaald. Ik 
vind het vanuit democratisch 
oogpunt als kiezer belangrijk, mijn 
PSP-stem niet aan het CDA te laten 
toevallen. Ik kies er dan voor, de PPR 
aan haar tweede restzetel te helpen. 
Die mogelijkheid behoort te blijven 
bestaan en zelfs te worden uitge-
breid, zoals wordt voorgesteld in een 
amendement van de heer Kohn-
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stamm. Op grond van dat voorstel 
zouden de stemmen van de CPN in 
1986 die tweede zetel voor de PSP 
hebben opgeleverd. En dat ware de 
CPN-stemmer vast veel liever 
geweest dan dat die zetel zou zijn 
terechtgekomen bij een partij ter 
rechterzijde. Ik zal het amendement 
van de heer Kohnstamm dan ook 
steunen en ik doe een beroep op de 
PvdA-fractie, haar amendement op 
dit punt in te trekken. Ten slotte doe 
ik een beroep op het PvdA-bestuur, 
ook in de toekomst lijstverbindingen 
te blijven aangaan met andere linkse 
partijen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor de gegeven antwoorden. Zij is 
vrij minutieus te werk gegaan en dat 
past geheel in het kader van de 
materie die wij op dit moment 
behandelen: de Kieswet. De fractie 
van de RPF heeft zich in eerste 
termijn in grote lijnen akkoord 
verklaard met het regeringsvoorstel. 
Mogelijk zou de behandeling van de 
Kieswet in dit huis vrij geruisloos zijn 
verlopen als de discussie zich had 
kunnen beperken tot het wetsvoor-
stel dat de staatssecretaris verdedigt. 
De feiten zijn anders, gelet op het 
aantal ingediende amendementen, 
waardoor de Kieswet ingrijpend zou 
kunnen worden gewijzigd. 

In het voorstel van de regering 
worden de mogelijkheden voor kleine 
partijen al aangescherpt. De amende-
menten van de Partij van de Arbeid 
werken zeer nadelig uit en zijn zelfs 
mogelijk fataal voor de kleine 
politieke partijen. Het behalen van 
een restzetel is voor kleine politieke 
partijen een kwestie van " to be or not 
to be" en dat is wat anders dan het 
behalen van 54 of 55 zetels. De 
75%-regeling blijft intact, zo heb ik 
begrepen, maar de drempels in grote 
gemeenten en in de staten worden 
verhoogd. Volgens de PvdA moet 
ook het aangaan van lijstencombina-
ties onmogelijk worden. Alle mooie 
en waarderende woorden die op dat 
moment nog klinken in de richting 
van de kleine politieke partijen 
worden dan minder geloofwaardig. 

Niet alleen in de gemeentepolitiek, 
maar over vrijwel de gehele linie 
worden de problemen voor de kleine 
politieke partijen groter. In dit huis 
zijn de PPR en de SGP in 1986 door 
middel van lijstencombinaties aan 
een extra zetel gekomen en kan de 

eis om de volledige kiesdeler te halen 
om voor een zetel in aanmerking te 
komen betekenen, dat de statenzetel 
van de gezamenlijke kleine christelij-
ke partijen in de provincies Noord-
Holland en Noord-Brabant in gevaar 
komt. En dat weer met alle gevolgen 
van dien voor de zetelverdeling in de 
Eerste Kamer. 

Kort en goed, de nieuwe Kieswet 
lijkt naar de mening van mijn fractie 
een geheel andere inhoud te krijgen 
dan de regering voorstaat. Ik hoop 
dat de staatssecretaris volgende 
week al de haar ter beschikking 
staande middelen zal gebruiken om 
fundamentele wijzigingen in het 
wetsvoorstel, die de regering tot nu 
toe categorisch heeft afgewezen, 
tegen te houden. Zij heeft daartoe in 
eerste termijn een zeer gewaardeer-
de en naar mijn overtuiging krachtda-
dige poging gedaan. Haar verdedi-
ging was niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar. Ik hoop dat zij voet bij stuk 
houdt om te voorkomen dat de 
mogelijkheden voor kleine politieke 
partijen door amendering verder 
worden aangetast. 

Ik kom op het tijdstip van inwer-
kingtreding. De staatssecretaris heeft 
het over eind oktober. Het was begin 
oktober, dus het is alweer een maand 
opgeschoven. Wat is de deadline? 
Op welk moment zal de nieuwe 
Kieswet niet meer kunnen worden 
toegepast op de verkiezingen voor de 
gemeenteraden en de Tweede Kamer 
volgend jaar? 

De staatssecretaris heeft nog eens 
onderstreept dat het wetsvoorstel 
niet de strekking heeft het kleine 
politieke partijen moeilijker te maken 
om aan verkiezingen te kunnen 
deelnemen. Ik neem dat graag van 
haar aan. Ik zette in mijn eerste 
termijn misschien wat te fors aan 
door te stellen dat dit wetsvoorstel er 
impliciet naar streeft om een drie- of 
vierstromenland tot stand te 
brengen. Toch geloof ik dat het sinds 
de recente ontwikkelingen niet te 
veel gevraagd was om alert te blijven 
voor de ontwikkelingen die in hoge 
mate nadelig zouden kunnen zijn voor 
de kleine politieke partijen. Als het 
voorstel van de staatssecretaris 
kracht van wet krijgt, zullen de kleine 
partijen toch al met zwaardere 
verplichtingen te maken krijgen. Ik 
denk hierbij aan de vereiste inzake de 
waarborgsom. Ik kom daar straks 
nog even op terug. Ik volsta nu met 
het onderstrepen van de wens dat 
het kabinet er alles aan zal doen om 
in de wetgeving volwaardig uitwer-

king te geven aan het evenredige 
kiesstelsel dat in ons land als een 
groot goed wordt verdedigd. 

Over de problematiek van de 
Nederlandse kiezers in het buitenland 
kan ik kort zijn. Ik wil alleen de vraag 
herhalen die de staatssecretaris 
vanmorgen in haar uitvoerige betoog 
niet heeft beantwoord. Deze heeft 
betrekking op het ongevraagd 
toesturen van registratieformulieren. 
Ik heb de staatssecretaris gevraagd 
of zij in de toekomst bereid blijft om 
toch ongevraagd registratieformulie-
ren te blijven toesturen aan die 
Nederlanders in het buitenland die bij 
voorgaande gelegenheden hun stem 
hebben uitgebracht en dus geregi 
streerd hebben gestaan. Men mag 
aannemen dat zij bij volgende 
gelegenheden weer geïnteresseerd 
zijn. Wat de voorlichting betreft, wil 
ik de staatssecretaris misschien ten 
overvloede in overweging geven om 
ook alle zendings- en missie-instan-
ties te benaderen om in hun periodie-
ken een artikeltje te plaatsen over de 
gang van zaken met betrekking tot 
het stemrecht dat Nederlanders in 
het buitenland hebben. 

De fractie van de RPF steunt het 
voorstel van de staatssecretaris om 
de kamerverkiezingen na 1990 in 
maart te houden, als in datzelfde jaar 
de verkiezingen voor de gemeente-
raad, dan wel de provinciale staten of 
het Europees Parlement worden 
gehouden. Ik heb dit standpunt in 
eerste termijn ook medegedeeld, al 
liet de staatssecretaris dit onvermeld, 
toen zij in haar antwoord liet weten 
welke fracties die opvatting deelden. 
Het maakt niet zo veel uit, maar zij 
heeft in elk geval iets meer steun dan 
zij had gedacht. Ik denk evenwel dat 
zij met mij moet constateren dat haar 
voorstel het op dit punt niet zal 
halen. 

Ik kom op de problematiek van de 
waarborgsom. Het invoeren van zo'n 
waarborgsom is een van de aspecten 
van het streven naar harmonisatie bij 
het organiseren van verkiezingen. 
Dat is op zichzelf een goede zaak. 
Een waarborgsom kan een drempel 
opwerpen voor het indienen van niet 
serieuze lijsten. Ook hier moet de 
redelijkheid echter niet uit het oog 
worden verloren. Ik neem aan dat de 
staatssecretaris en de leden van dit 
huis het met mij eens zijn dat het 
indienen van mogelijk zelfs kansloze 
lijsten door groeperingen die één of 
meer vertegenwoordigers in de 
Staten-Generaal hebben, niet valt 
onder de kwalificatie "niet serieus". 
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Het lijkt mij op grond van alle regels 
met betrekking tot het actief en het 
passief kiesrecht dat landelijk 
vertegenwoordigde politieke partijen 
zonder meer de kans moeten krijgen 
om ook aan de lokale verkiezingen 
deel te nemen. Het verplicht storten 
van een waarborgsom, ook al wordt 
die dan beperkt tot enkele honderden 
guldens, kan voor die kleine politieke 
partijen met soms afdelingen van tien 
tot twintig leden tot een geweldige of 
zelfs niet te nemen hindernis 
uitgroeien. De kleine partijen bezitten 
doorgaans niet de mogelijkheid om 
ook vanuit het landelijk partij-orgaan 
te worden gesteund in dezen. Het is 
om die reden dat ik op dit punt een 
amendement heb ingediend om 
politieke groeperingen die een 
vertegenwoordiger hebben in de 
Tweede Kamer, en die daarmee een 
draagvlak hebben in politiek Neder-
land, vrij te stellen van het betalen 
van een waarborgsom, als zij met een 
lijst willen uitkomen, terwijl zij op dat 
moment nog geen zitting hebben in 
de raad dan wel de staten. Ik hoop 
dat de staatssecretaris en de leden 
van dit huis de redelijkheid van deze 
zaak inzien, mede gelet op wat ik 
daar in eerste termijn nog aan 
argumenten aan heb toegevoegd. 

Mijnheer de voorzitter! Het 
probleem dat de Partij van de Arbeid 
heeft opgeroepen met het voorstel 
om de 75%-regeling bij het toedelen 
van restzetels te schrappen, heeft 
het nodige losgemaakt. Er is al heel 
veel over gezegd. Ik laat het daar 
voorlopig even bij. Ik wil nog wel dit 
opgemerkt hebben. Tot nu toe is daar 
van CDA-zijde nog geen enkele 
opmerking over gemaakt, terwijl juist 
mevrouw Tegelaar de bal aan het 
rollen heeft geb.acht door, naar ik 
begrepen heb, dit weekend te 
verklaren dat zij dat amendement wel 
zou gaan steunen. Daardoor zou er 
dan een kamermeerderheid ontstaan. 
Dat roept op zijn minst op tot een 
korte reactie in tweede termijn van 
mevrouw Tegelaar. Het zou haar 
sieren, als zij zou laten weten dat zij 
zich bij nader inzien heeft laten 
overtuigen door de bezwaren die van 
alle kanten tegen een dergelijke 
wijziging van de wet zijn ingebracht. 
Ik reken daarop. 

De PvdA-fractie heeft inmiddels 
laten weten op de oorspronkelijke 
voorstellen terug te komen. Ik ben 
daar niet alleen verheugd over, maar 
vind dat ook getuigen van moed, 
aangezien deze fractie door deze 
ongelukkige manoeuvre, compleet 

met onenigheid tussen partijbestuur 
en fractie, toch al gezichtsverlies lijdt 
in de publieke opinie. De kou is 
echter nog niet van de lucht. Bij 
grotere gemeenten en bij de 
statenverkiezingen wil de PvdA toch 
nog de kleine partijen minder kans 
geven door het opwerpen van een 
hogere drempel. Ik sluit me, met het 
oog op de tijd, aan bij het uitstekende 
betoog van de heer Schutte op dit 
punt. Als dat niet overtuigend is 
geweest, dan weet ik het niet meer! 

Ik kom toe aan de amendementen 
op stuk nr. 30, waarmee wordt 
beoogd dat het aangaan van een 
lijstencombinatie wordt afgeschaft. Ik 
herinner aan een van de bedoelingen 
van het voorliggende wetsvoorstel, 
namelijk harmonisatie. Dat wil de 
PvdA-fractie bereiken door het 
afschaffen van de combinatiemoge-
lijkheid, in tegenstelling tot wat de 
staatssecretaris wi l . De stap van de 
staatssecretaris lijkt mij veel logi-
scher toe dan hetgeen de PvdA nu 
wil doen. Als de heer Van Otterloo de 
gang van zaken rond verkiezingen wil 
afstemmen op die van de Tweede 
Kamer — denk aan het behalen van 
een volle kiesdeler — dan zou het 
van enige consistentie getuigen als 
hij ook op het punt van de lijstencom-
binatie eenzelfde redenering zou 
volgen. Nu de PvdA een ander 
voorstel doet, kan dat nauwelijks 
anders worden gezien dan als het 
beperken van de kansen voor 
kleinere partijen. Om strijd wordt 
beweerd dat dat niet de bedoeling is, 
maar waarom wordt het amende-
ment op dit punt dan niet ingetrok-
ken? 

Ik noem nog een argument dat 
daarvoor pleit. We kennen in ons 
land het evenredige kiesstelsel, 
waarin ruimte wordt gecreëerd voor 
de kleinere politieke partijen. Dat is 
een bewuste politieke keuze. Enkele 
partijen zijn aan elkaar verwant; deze 
partijen zien de reststemmen liever 
toebedeeld aan die lijsten waarmee 
enige verwantschap bestaat. Ik 
bepleit op dit punt derhalve harmoni-
sering, overeenkomstig het regime 
dat geldt bij de Tweede-Kamerverkie-
zingen. Is de fractie van de Partij van 
de Arbeid daartoe alsnog bereid? 

Ik sprak mijn voorkeur al uit voor 
het invoeren van het systeem "Web-
ster, en ik zet er in tweede termijn 
nog een uitroepteken achter. De 
Kieswet zoals de staatssecretaris die 
verdedigt, heeft mijn instemming. 
We moeten de gang van zaken 

echter afwachten voordat we tot een 
eindoordeel komen. 

D 
De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer 
de voorzitter! Ik dank de staatssecre-
taris voor haar beantwoording, die op 
sommige punten overtuigend was. 
Dat gold niet voor alle punten, maar 
dat is met een zo breed onderwerp 
als het onderhavige ook bijna niet 
mogelijk. De beantwoording was, zo 
vonden wij, van een bijzondere 
kwaliteit. 

Ik wil graag nog enige aandacht 
besteden aan het verdere tijdschema 
van deze wet. Als we aannemen dat 
dit voorstel binnenkort dit huis zal 
kunnen passeren, dan acht de 
staatssecretaris inwerkingtreding 
eind oktober haalbaar, wat inhoudt 
dat de Eerste Kamer een halfjaar de 
tijd krijgt. Laten we hopen dat deze 
behandeling leidt tot een Kieswet die 
in kwalitatief opzicht zo goed is, dat 
de Eerste Kamer daar ook van 
overtuigd is. We zullen proberen, 
daar ons steentje aan bij te dragen. 

Ik volg ook nu de inhoud van de 
beantwoording door de staatssecre-
taris, waarbij ik allereerst aandacht 
besteed aan het kiesrecht voor de 
Nederlanders in het buitenland. De 
staatssecretaris heeft nog steeds, 
ondanks indringende vragen — niet 
alleen van mijn fractie, maar ook van 
die van het CDA — niet willen 
erkennen dat het van belang is dat 
niet alleen een goede voorlichtings-
campagne wordt gevoerd richting 
Nederlandse kiezers in het buiten-
land, maar dat het, juist omdat het 
kiesrecht nog erg jong is, nodig is om 
een zo groot mogelijke en zo goed 
mogelijke inspanning te verrichten, 
niet alleen procedureel en niet alleen 
qua voorlichting, maar ook anders-
zins, om het deze kiezers mogelijk te 
maken ook daadwerkelijk in grotere 
getalen dan tot nu toe het geval was, 
mee te doen aan deze toch zo 
belangrijke verkiezingen. Ik denk niet 
alleen aan de verkiezingen voor het 
Europees Parlement, maar ook aan 
die voor de Tweede Kamer. Wij zijn 
dan ook van oordeel dat het ant-
woord van de staatssecretaris op dit 
punt niet bevredigend is. Mijn fractie 
vindt, daarin gesteund door de 
fractie van het CDA, dat ook in de 
toekomst de registratieformulieren 
aan Nederlanders in het buitenland 
moeten worden toegezonden. Ik dien 
daarom de volgende motie in. 
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Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat ongevraagde 
toezending van registratieformulieren 
aan Nederlanders in het buitenland 
ten minste enige malen herhaald zal 
moeten worden om een zekere mate 
van gewenning te krijgen; 

kennis genomen hebbende van het 
voornemen van de staatssecretaris, 
aan de hand van de ervaringen bij de 
Europese verkiezingen te bezien of 
ongevraagde toezending ook nog bij 
de eerstvolgende Kamerverkiezingen 
zal plaatsvinden; 

dringt er bij de regering op aan, bij de 
eerstvolgende Kamerverkiezingen 
ongevraagde toezending van 
registratieformulieren aan Nederlan-
ders in het buitenland te handhaven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter: Deze motie is 
voorgesteld door de leden Wiebenga 
en Tegelaar-Boonacker. Naar mij 
blijkt, wordt zij voldoende onder-
steund. 

Zij krijgt nr. 56 (20264). 

De heer Wiebenga (VVD): Voorzit-
ter! Als ik goed heb geluisterd, dan 
heeft de staatssecretaris toegezegd 
zich nader tot de Kiesraad te wenden 
in verband met mijn suggestie de 
ambassades in te schakelen als 
briefstembureaus. Ik ben haar 
daarvoor erkentelijk. 

Voorzitter! Wat de tijdstippen van 
de verkiezingen betreft, zal het 
duidelijk zijn dat mijn fractie voelt 
voor het vervroegen van de periodie-
ke Tweede-Kamerverkiezingen. Ik 
heb daar in eerste termijn over 
gesproken en ik kom er nu niet meer 
op terug. De vraag is wel wat er dan 
moet gebeuren in een jaar waarin 
ook gemeenteraads- of statenverkie-
zingen worden gehouden. Op dit 
punt heeft mevrouw Tegelaar een 
amendement ingediend. Zij stelt 
namens haar fractie voor, de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
in dat geval niet in maart te houden 
maar door te schuiven naar mei. Ik 
heb er in eerste termijn al op 
gewezen dat in een dergelijke geval 
de keuze tussen of het verplaatsen 
van de kamerverkiezingen of het 

Tweede Kamer 

verplaatsen van de gemeenteraads-
of statenverkiezingen voor mijn 
fractie niet eenduidig uitvalt. Beide 
systemen hebben hun voors en 
tegens. Wij moeten echter als 
medewetgever toch een keuze 
maken. Mijn fractie neigt er lichtelijk 
toe — dit is overigens nog geen 
definitieve keuze — het regerings-
voorstel te steunen. Ik zeg echter 
nogmaals dat wij de argumenten die 
daartegen pleiten, erkennen. Dit 
geldt vooral voor het argument dat 
dit problemen met zich brengt voor 
de verkiezingen voor de Eerste 
Kamer, die dan midden in de zomer 
zou moeten plaatsvinden. Mijn fractie 
zal op dit punt een nadere afweging 
maken. Ik ben zelf geneigd het 
regeringsvoorstel het voordeel van 
de twijfel te gunnen. 

De staatssecretaris heeft negatief 
gereageerd op mijn suggestie nog 
eens te bezien hoe het is gesteld met 
de rechtspositie in brede zin van de 
politieke partijen in ons land. Ik heb 
een aantal voorbeelden genoemd van 
aspecten van het partijwezen, die 
gefundeerd zijn in nogal wat 
wettelijke regelingen. Ik heb uiteraard 
geen voorstel gedaan om een 
"part i jwet" of iets dergelijks te 
ontwikkelen, hoewel dit niet nieuw is 
voor ons land. Ik heb er overigens 
kennis van genomen dat de fractie 
van het CDA daaraan geen enkele 
behoefte heeft. Ik heb alleen 
geconstateerd dat verschillende 
onderdelen van de rechtspositie van 
politieke partijen in verschillende 
regelingen zijn ondergebracht, die 
ook niet allemaal zijn geharmoni-
seerd. Ik heb aan de staatssecretaris 
gevraagd of zij bereid is, ook dat 
vraagstuk nog eens aan de Kiesraad 
voor te leggen en uiteraard niet meer 
in het verband van deze wet, maar 
om op een rustiger ogenblik daar nog 
eens een goede studie aan te wijden. 
Ik heb er begrip voor dat dit, zoals de 
staatssecretaris zegt, de bevoegd-
heid van de Kiesraad te buiten gaat. 
Maar ik vraag mij af of er niet een 
andere adviesinstantie is — er zijn er 
immers nog zo veel — die zich 
hierover zou kunnen buigen. Naar 
mijn mening had ook nog de 
staatscommissie-Biesheuvel voor de 
hand kunnen liggen, omdat deze juist 
met problemen van bij voorbeeld 
kiezers en beleidsvorming te maken 
heeft. Bovendien is deze commissie 
zodanig samengesteld dat zij over dit 
vraagstuk zeer goed een advies had 
kunnen geven. Aan de andere kant 
besef ik dat die staatscommissie is 

Kieswet 

uitgewerkt, zeker nu wij afgelopen 
dinsdag beslissingen hebben 
genomen over het laatste onderdeel 
van haar rapport. Ik besef dat ik met 
deze subsidiaire suggestie wel heel 
erg laat ben, maar ik vond het toch 
interessant genoeg om deze aan de 
staatssecretaris voor te leggen. Ik 
hoor hierop graag een reactie. 

Mijnheer de voorzitter! Ik heb al 
gezegd dat de invoering van de 
mogelijkheid van centrale kandidaat-
stelling, die bij tweede nota van 
wijziging is verwerkt in het wetsvoor-
stel, voor mijn partij en achterban 
een van de belangrijke verbeteringen 
is die in het onderhavige wetsvoor-
stel opgenomen zijn. Wij praten er nu 
niet meer over dat dit bij nota van 
wijziging gebeurd is en niet al in het 
aanvankelijke wetsvoorstel. Maar 
anders had dit zeker tot een amende-
ment van onze kant geleid. De 
staatssecretaris heeft dit weten te 
voorkomen en daar zijn wij gelukkig 
mee. Alleen heb ik gezegd dat de 
nieuwe mogelijkheid naar onze 
mening niet zo mooi is als zij had 
kunnen zijn. In het wetsvoorstel staat 
namelijk dat de lijsten waar het om 
gaat, gelijkluidend moeten zijn. 
Daarom heb ik een amendement 
ingediend dat ertoe strekt, het voor 
groeperingen die li>?ten indienen van 
meer dan 30 zetels mogelijk te 
maken, dat de laatste 5 namen van 
de lijst per kieskring niet identiek zijn. 
De staatssecretaris is daarop 
ingegaan, maar naar aanleiding van 
haar antwoord is een probleem 
ontstaan. De fractie van het CDA 
heeft ter zake namelijk ook een 
amendement ingediend. Dit komt 
erop neer dat de lijsten die 80 
plaatsen bezetten, wel afwijkingen 
mogen hebben voor de laatste 5 
plaatsen in de 19 kieskringen, maar 
de lijsten die meer dan 30 maar 
minder dan 80 plaatsen bezetten, 
niet. Het kleine verschil — dat echter 
voor mijn partij niet onbelangrijk is — 
tussen het amendement van 
mevrouw Tegelaar en dat van mij is 
dat in het amendement van de CDA 
wel degelijk van de afwijkingsmoge-
lijkheid gebruik gemaakt kan worden, 
terwijl dit in het amendement van de 
VVD niet het geval is. Het gaat er ook 
niet om of een van de partijen dat wil 
of niet, want het is geen verplichting. 
Het gaat er nu om, die kleine ruimte 
te scheppen. Nu heeft de PvdA ter 
zake ook een amendement ingediend 
dat een andere strekking heeft — de 
mogelijkheid om het aantal plaatsen 
nog verder uit te breiden — en ik 
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neem aan dat de PvdA niet zal 
stemmen voor het amendement van 
CDA of VVD. Mijn fractie heeft er erg 
weinig behoefte aan, een amende-
ment te steunen waardoor wij een 
ander helpen, maar onszelf niet. Er 
zal dus een patstelling ontstaan en 
de drie amendementen zullen 
worden afgestemd. Daarom doe ik 
een beroep op de fractie van het 
CDA, te pogen, tot overeenstemming 
te komen over onze twee amende-
menten. Overigens wijs ik erop dat 
mijn amendement toch al gewijzigd 
moet worden omdat er een redactio-
nele aanpassing nodig is. Ik doe dus 
een dringend beroep op het CDA om 
te komen tot een gezamenlijk 
amendement en door nieuw overleg 
te voorkomen dat de drie ingediende 
amendementen zullen worden 
afgestemd. 

Ik kom te spreken over de waar-
borgsom voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Ik heb twee vragen. 
Moeten wij differentiëren of niet? 
Hoe hoog moet de waarborgsom 
zijn? Wij betreuren het enigszins — 
de staatssecretaris heeft ons ook op 
dit punt niet kunnen overtuigen — 
dat de regering van haar aanvankelij-
ke voorstel, één waarborgsom voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, is 
afgestapt. Mijn amendement strekt 
ertoe, terug te komen op een 
eenvoudiger regeling, die inderdaad 
bedoeld is om "l ichtvaardigheden" 
te bemoeilijken. Wij beogen een 
eenvoudige regeling — bij de 
discussie over de inrichting van deze 
wet vormde dit binnen mijn fractie 
een belangrijke invalshoek — waarbij 
een bedrag wordt vastgesteld dat 
niet al te hoog is. In het desbetref-
fende amendement ben ik derhalve 
op een bedrag van ƒ 500 uitgekorr n. 
Ik vond het enigszins teleurstellend 
dat de staatssecretaris sprak over 
bedragen van ƒ 1000. Deze staan niet 
in mijn amendement vermeld. Het 
leek mij dat de staatssecretaris 
daarmee anderen op het verkeerde 
been zette. 

Mijnheer de voorzitter! Wij hebben 
goed geluisterd naar de discussie 
over de rode kleur en over de andere 
kleuren. U noemde er een heleboel 
en de staatssecretaris noemde er ook 
een heleboel. In feite ontbrak 
daaraan nog de regenboogoptie. 
Gegeven de tradities die er op dit 
punt in het Nederlandse kiesstelsel 
zijn, is het wenselijk om eenduidig in 
de Kieswet te bepalen hoe een en 
ander in zijn werk gaat. Wij zijn van 
mening dat het wel degelijk van 

belang is, de taak van het stembu-
reau op dit punt niet te zeer te 
bemoeilijken. Die taak is al moeilijk. 
Iedereen die ooit op een stembureau 
is geweest, weet dat. Over allerlei 
onderdelen zijn discussies mogelijk, 
maar laten wij op dit punt — de 
Nederlandse kiezers waren en zijn in 
het algemeen heel goed op de 
hoogte van deze gang van zaken — 
duidelijkheid scheppen. 

Op dit onderdeel is overigens nog 
een tweede amendement ingediend. 
Naar ik meen is dat het amendement 
van de heren Van Otterloo en Rienks. 
Ik zal mijn fractie aanbevelen, dit 
amendement aan te nemen. 

Een van de invalshoeken bij de 
behandeling van deze wet in mijn 
fractie — ik zei het al — was de 
vereenvouding van de Kieswet. 
Uniformering heeft hierbij ook een rol 
gespeeld. Voor de zetelverdeling 
waren een vereenvoudiging en een 
uniformering denkbaar en wel een 
majeure vereenvoudiging en een 
majeure uniformering. 

In de ogen van mijn fractie hadden 
deze kunnen bestaan uit een 
"dr ieslag". Dit zou bespreekbaar zijn 
geweest. Het eerste deel van de 
drieslag wordt gevormd door de 
afschaffing van de lijstencombina-
ties. Uit het hierop betrekking 
hebbende amendement blijkt dat dit 
zeer goed gewerkt zou hebben. Het 
tweede deel van de drieslag had het 
invoeren van een uniform restzetel-
verdelingsstelsel kunnen zijn. Ik heb 
daaraan in mijn eerste termijn enige 
woorden gewijd; straks zal ik hierop 
nog verder ingaan. Het derde deel — 
die dingen hielden met elkaar 
verband en dat is de kern van mijn 
redenering — werd gevormd door 
het invoeren van een gelijke onder-
grens. 

In mijn eerste termijn en in de 
stukken heb ik aan de indieners van 
het desbetreffende amendement 
gevraagd, dat verband te leggen. De 
heer Van Otterloo heeft zojuist een 
beetje geprobeerd, dat verband te 
leggen. Ik heb echter uitdrukkelijk 
gevraagd om bij voorbeeld het 
verband te leggen met het restzetel-
verdelingsstelsel, een verband dat 
mijn fractie allang heeft gelegd. Ik 
heb dan ook gepleit voor de moge-
lijkheid van het overwegen van het 
invoeren van het uniforme restzetel-
verdelingsstelsel, zulks in combinatie 
met de twee andere zaken, volgens 
de methode-Webster. Deze methode 
werd hier al vaker genoemd. En ik 
moet eerlijk zeggen dat op dat punt 

de beantwoording door de staatsse-
cretaris ook mijn fractie niet erg 
heeft overtuigd. Anderen hebben het 
al gezegd, ik wil er niet verder op 
ingaan. De heer Kohnstamm is er wel 
uitvoerig op ingegaan. De staatsse-
cretaris heeft inderdaad een punt 
toegevoegd, namelijk de vaststelling 
dat dat stelsel geen meerderheid zou 
krijgen. Welnu, ik heb goed geluis-
terd naar de woordvoerders van de 
PvdA-fractie. Ik heb inderdaad ook 
de indruk dat dit stelsel geen 
meerderheid zal krijgen. En daar kan 
ik verder niet zoveel aan doen. Dat is 
echter geen goed inhoudelijk 
argument. Ik sluit mij ook aan bij 
enkele anderen die het voor mij al 
hebben gezegd. 

Het feit dat de fractie van de PvdA 
het verband dat mijn fractie uitdruk-
kelijk heeft gelegd, niet heeft gelegd, 
stelt het amendement van de PvdA 
over de ondergrens toch in een wat 
beperkt daglicht. Er zat geen verband 
in en in plaats daarvan is er grote 
onzekerheid geschapen. Ik zal het nu 
verder niet hebben over de wijze 
waarop de fractie en het partijbe-
stuur van de PvdA geopereerd 
hebben. Ik zal niet ingaan op de 
vraag of er nu sprake is van een 
bedrijfsongeval of niet. Ik wil dat niet 
uitwerken, omdat zulke dingen iedere 
partij ooit kunnen overkomen. Waar 
het om gaat, is dat de fractie van de 
PvdA de boodschap van mijn fractie 
misschien wel heeft gehoord — 
zeker heeft gehoord want ik heb haar 
in eerste termijn verwoord — maar 
haar niet heeft opgevolgd. Daarmee 
— en ik ben begonnen met dit 
onderdeel, met de majeure drieslag 
bij elkaar te zetten — is dit argument 
van de harmonisatie ondergraven. 
Dat houdt in dat de animo bij mijn 
fractie om met een zo opererende 
PvdA-fractie mee te denken, 
beduidend is verminderd. 

Mijnheer de voorzitter! De 
staatssecretaris heeft gesproken over 
de kieskringindeling. Ook op dat punt 
lopen onze inzichten uiteen. Ik kan 
niet anders zeggen dan dat ik het 
betreur dat zij juist op het punt van 
die kieskringindeling niet meer haar 
oor te luisteren heeft gelegd bij de 
politieke partijen. Mijn partij heeft 
althans in de voorronden van de 
discussie onomwonden duidelijk 
gemaakt hoe zij erover dacht. Ik 
meen dat dit voor het CDA ook geldt. 
Ik heb de stukken in mijn dossier 
zitten. Daarom willen wij het 
amendement handhaven, het 
amendement van mevrouw Tegelaar 
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dat wij ondertekend hebben. Ik ga 
ervan uit dat dit ook voor de CDA-
fractie geldt. 

D 
Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Mijnheer de voorzitter! De 
staatssecretaris heeft in duidelijke 
bewoordingen gereageerd op de 
voorstellen van de Kamer, die nogal 
uiteenlopend waren. Daardoor 
hebben deze ook tot nachtarbeid van 
haar en haar ambtenaren geleid. Die 
inspanning is niet tevergeefs 
geweest, hoewel ik op enkele punten 
met de staatssecretaris van mening 
blijf verschillen. Daarop wil ik ingaan. 
Tevens wil ik in deze tweede termijn 
mijn reactie geven op enkele andere 
punten waar de collega's waarschijn-
lijk ook wel in geïnteresseerd zijn. De 
heer Leerling duidde daar al op. 

Er zijn een aantal amendementen 
ingediend die als harmonisatie-
amendementen betiteld kunnen 
worden. Deze hebben de bijzondere 
aandacht van het CDA, omdat ook 
wij gepleit hebben voor uniforme 
regels bij verschillende verkiezingen. 
Nu kan men bestaande regels zoals 
nu voor de Tweede-Kamerverkiezin-
gen gelden, uitbreiden naar gemeen-
teraadsverkiezingen en de verkiezin-
gen voor provinciale staten. Men kan 
ook het omgekeerde doen. Dat 
maakt nogal verschil. Allereerst 
noem ik de mogelijkheid van 

lijstverbinding. Die bestaat nu voor 
de Tweede Kamer. De CDA-fractie 
stemt in met het wetsvoorstel om 
deze uit te breiden naar gemeenten, 
waar nu die mogelijkheid niet 
bestaat. Met het amendement nr. 30 
wordt echter beoogd, alle lijstencom-
binaties te laten vervallen. Dat is een 
uniformering waarmee het CDA het 
oneens is. 

Dan is er het omstreden punt van 
het behalen van de volle kiesdeler 
om een zetel te veroveren. Dat is het 
amendement nr. 37. Voor kleine 
gemeenten ligt de ondergrens bij 
7 5 % van de kiesdeler. Zouden we die 
nu ook moeten aanhouden voor de 
Tweede Kamer, zoals wordt voorge-
steld in het amendement nr. 47? Dat 
moet volgens mijn fractie zeker niet. 
Ik herinner hierbij aan de discussie 
die is gevoerd bij de uitbreiding van 
de Tweede Kamer, van 100 naar 1 50 
zetels. Een motie-Donker om de 
kiesdrempel daarbij op het oude 
niveau te handhaven, werd in 1952 
met overgrote meerderheid aan-
vaard. Een vrij logische zaak, omdat 
de uitbreiding bedoeld was om de 
werkwijze van de Kamer te verbete-
ren door spreiding van de werkzaanv 
heden. Op die manier zou verdieping 
van de behandeling kunnen plaats-
vinden. De beoogde drempel van 1,5 
zetel is echter nooit in de Kieswet 
terechtgekomen. Sindsdien is het 
voor de kleine partijen heel wat 
gemakkelijker geworden om een zetel 

De heer Wiebenga (VVD) 

in de Tweede Kamer te behalen. Die 
drempel willen wij niet verder 
verlagen. In het kader van harmoni-
satie van regelgeving voor de drie 
bestuurslagen is het niet onlogisch, 
dan te kijken naar de regeling die 
geldt voor de Tweede Kamer, en die 
door te trekken naar gemeenteraden. 
Dit is voorgesteld in het amendement 
nr. 37. Ik heb mij in die zin uitgelaten, 
maar ik heb daarbij tevens opge-
merkt dat dit punt door het CDA niet 
was voorgesteld in de schriftelijke 
behandeling. De vérgaande conse-
quenties, ook genoemd door de 
staatssecretaris, zijn echter zo 
ingrijpend dat het onbillijk lijkt, hierin 
mee te gaan. Ik zal hier toch nog 
enkele kanttekeningen bij plaatsen. 

Bij ons geldt niet het uitgangspunt: 
Tel uit je winst. Dat hebben wij ook 
niet gedaan. Het lijkt mij ook niet 
zonder meer juist, te stellen dat 
zoveel kleine partijen zouden 
verdwijnen als uit de berekeningen 
blijkt. Als er andere regels zouden 
gelden, dan stelden de kleine partijen 
zich waarschijnlijk ook anders op. Ik 
denk hierbij aan de voorgestelde 
mogelijkheid van een lijstencombina-
tie, waar ik zojuist al over sprak. 
Gezien echter het amendement nr. 
30 — ook van de Partij van de Arbeid 
— wordt de haalbaarheid hiervan 
zeer twijfelachtig, tenzij de VVD het 
wetsvoorstel steunt in dezen. Het is 
dan ook vooral de combinatie van de 
amendementen nrs. 30 en 37, van de 
Partij van de Arbeid, die voor kleinere 
partijen een zodanig negatief effect 
heeft dat het onze instemming 
volstrekt niet kan hebben. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Kunt 
u het verband met de lijstencombina-
tie nog eens uitleggen? Als het 
amendement van de heer Kohn-
stamm wordt gevolgd, worden ook 
de stemmen van de lijsten die niet 
zelfstandig een zetel verwerven — 
via de restzetelverdeling noch via de 
gewone kiesdeler — opgeteld bij de 
stemmen van de andere partijen. 
Tenzij dit amendement wordt 
aangenomen, maakt een lijstverbin-
ding — of lijstencombinatie, zoals u 
het noemt — niets uit voor de 
beantwoording van de vraag of een 
groepering wel of niet vertegenwoor-
digd zal zijn in de gemeenteraad. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Dat is juist. Ik denk dat de 
mogelijkheid van een lijstencombina-
tie verder uitgebreid zou moeten 
worden om kleinere partijen de 
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gelegenheid te geven, gezamenlijk op 
te trekken. Je komt anders al gauw in 
de richting van het indienen van één 
gezamenlijke lijst. Een lijstencombi-
natie is naar mijn mening toch een 
veel prettiger mogelijkheid, omdat de 
eigen identiteit van de partijen dan 
volledig overeind blijft. 

De heer Van Otterloo (PvdA): Een 
gezamenlijke lijst is natuurlijk iets 
geheel anders dan een lijstencombi-
natie. Of men met een gezamenlijke 
lijst komt, blijft altijd een afweging 
die een ieder die deelneemt aan 
verkiezingen voor zich zelf moet 
maken als hij gebruik wil maken van 
het passief kiesrecht. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Die gedachte kwam ook bij 
mij op toen ik u daarover in debat 
hoorde met de heer Schutte! 

De heer Van Otterloo (PvdA): Ik 
heb ook steeds gezegd dat dit een 
keuze is die men zelf maakt, als men 
wordt gesteld voor de vraag — u 
heeft die redenering daarnet 
onderschreven — hoe men een zetel 
verovert, gegeven de kiezerspopula-
tie en gegeven de regels die 
daarvoor gelden. 

Mevrouw Tegelaar-Boonacker 
(CDA): Daar komt nu nog bij dat door 
de PvdA een wijziging is aangebracht 
in het amendement, waardoor het 
argument van harmonisatie groten-
deels teniet wordt gedaan. Zijn 
bezwaren dat het onbillijk is dat in de 
ene gemeente 76% van de kiesdeler 
leidt tot een zetel en in een andere, 
«vat grotere gemeente, net niet, blijft 
overeind. Juist die harmonisering 
was voor ons belangrijk, maar door 
deze wijziging vervalt toch onze 
eventuele steun aan zijn amende-
ment. 

Over het tijdstip van verkiezingen 
wil ik graag een opmerking maken in 
relatie tot het amendement nr. 43 en 
de beantwoording van de staatsse-
cretaris. Ik ben het met de staatsse-
cretaris eens, dat er geen aanleiding 
is om te denken dat de verkiezings-
campagne wordt verschraald als 
deze eerder in het jaar wordt 
gehouden. Het is dan ook niet om die 
reden dat ik de Tweede-Kamerverkie-
zingen zou willen laten wijken naar 
mei, wanneer dit samenvalt met de 
raads- of statenverkiezingen in 
maart. Dat argument blijft voor mij 
toch het onregelmatige ritme van de 
Tweede-Kamerverkiezingen omdat 

vele kabinetten nu eenmaal niet de 
volle rit uitzitten. Dat kan onduidelijk-
heid geven bij raden of staten. Zij 
moeten wachten op een peildatum 
om te weten wanneer hun termijn 
afloopt. De staatssecretaris stelt, dat 
de rijksbegroting van meer belang is 
dan de provinciale of de lokale 
begroting. Op zichzelf lijkt mij dit 
juist, maar wij hebben wel te maken 
met 700 gemeenten en 12 provin-
cies. 

Daarnaast is het voordeel van de 
verkiezingen van de Eerste Kamer 
voor de zomervakantie reeds 
genoemd. Ook door de heer Wieben-
ga werd dit onderkend. Het moge 
dan ook duidelijk zijn, dat ik mijn 
amendement op dit punt handhaaf. 

Ik ben de staatssecretaris erkente-
lijk voor het overnemen van mijn 
amendement nr. 39 inzake de 
dinsdag voor Hemelvaartsdag. 
Jammer vind ik het dat zij die 
tegemoetkoming niet heeft getoond 
voor de amendementen inzake de 
centrale kandidaatstelling van de 
heer Wiebenga nr. 38 en van mij 
onder nr. 40 , om te kunnen variëren 
in de laatste vijf namen op de 
kandidatenlijst. Bij het CDA kan die 
centrale kandidaatsstelling niet 
gehanteerd worden door de beper-
king, vanwege de techniek, tot 80 
namen. Wij betreuren dat ten 
zeerste, reden waarom wij overwe-
gen om de amendementen nrs. 38 en 
40 te combineren. 

De heer Kohnstamm gaf over het 
amendement nr. 42 zijn mening. Hij 
vond dit een trap na voor het 
raadplegend referendum. Daarover 
wil ik opmerken, dat het toch van een 
heel anderf orde is dan de reguliere 
verkiezing voor personen. Met de 
heer Van den Berg heb ik willen 
voorkomen, dat door een eventuele 
combinatie de indruk gewekt wordt 
dat zo'n raadplegend referendum op 
één lijn komt met de verkiezingen 
voor vertegenwoordigende lichamen. 
Wij ontkennen niet het recht van een 
gemeenteraad om zo'n raadpleging 
te organiseren, hoewel het zelden 
gebeurt. Maar het blijft heel anders 
en met minder waarborgen omkleed. 
Ik denk daarbij aan de wijze van 
vraagstelling van zo'n raadplegend 
referendum. Je kunt niet verwachten, 
dat dit verschil voldoende duidelijk 
wordt voor de burgers wanneer zo'n 
raadpleging plaatsvindt volgens het 
door ons gewraakte artikel I b. Ik zou 
met de heer Van den Berg aan de 
staatssecretaris en aan de collega's 

nadrukkelijk willen vragen, dit 
vreemde element uit de Kieswet te 
halen. 

Gezien de tijd en de tweede termijn 
van mijn fractiegenoot Koetje, zou ik 
het hierbij willen laten. Op het punt 
betreffende de Nederlanders in het 
buitenland heeft de heer Wiebenga 
mijn gedachten goed verwoord. Dat 
geldt ook voor de kieskringindeling. 

D 
De heer Koetje (CDA): Voorzitter! 
Uit de laatste zinnen van mevrouw 
Tegelaar hoeft u niet af te leiden, dat 
ik de tijd to half zeven vol zal praten. 
Dat was ik niet van plan. Dat is ook 
niet nodig omdat de staatssecretaris 
de onderwerpen die ik aan de orde 
heb gesteld uitstekend heeft 
beantwoord. 

Ik ga nog even in op een enkel 
onderdeel uit het betoog van de 
staatssecretaris. Dat betreft in de 
eerste plaats het tijdschema. Met de 
staatssecretaris hoop ik, dat eind 
oktober als ingangsdatum haalbaar 
is. Ik meen dat het de staatssecreta-
ris voldoende is toevertrouwd om 
een ordelijke handhaving van het 
bestuursakkoord met de VNG samen 
te bewaken. Er zijn overigens 
ontsnappingsmogelijkheden aanwe-
zig voor een al te strikte uitleg. 

Helaas heeft de staatssecretaris 
mijn opmerking over voorlichting een 
beetje te veel getrokken in de sfeer 
van het schrijfmateriaal en de 
potloden. Daar ging het mij niet om. 
Gezien de grote hoeveelheden 
schrijfmateriaal die her en der nog 
aanwezig zijn, zal het potlood zeker 
de eerste keren nog wel rood zijn. 
Met mijn opmerking over voorlichting 
doelde ik met name op de voorl ich-
ting aan de kiezers zelf. Er moet goed 
uitgelegd worden, wat er precies in 
het geldig en niet-geldig zijn van 
stemmen is gewijzigd; wat er 
veranderd is met betrekking tot 
volmachten, etcetera. Daarmee heeft 
de kiezer heel direct te maken. Deze 
onderwerpen behoeven naar mijn 
mening blijvende aandacht naast 
zaken als het bevorderen van de 
opkomst. Postbus 51 en de postkan-
toren vergroten het bereik van de 
voorlichting, naast gemeenten en 
bibliotheken. Ik zou de wenselijkheid 
van inschakeling van die andere 
kanalen nog eens willen onderstre-
pen. 

Wat het kiesrecht voor niet-Neder-
landse ingezetenen betreft, is mijn 
fractie het in grote lijnen eens met 
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het antwoord van de staatssecretaris 
ter zake. De conclusie dat de te 
verwachten EG-richtlijn overeenstemt 
met de Nederlandse situatie, deel ik. 
Uit de verslaglegging van het 
Europees Parlement zoals die tot mij 
kwam in het blad Europa van Morgen 
is mij gebleken, dat in het Europees 
Parlement de vraag ter discussie is 
geweest, of de EG eigenlijk wel 
bevoegd is richtlijnen te geven voor 
binnenlandse verkiezingen. Ik vind 
dat een interessante kwestie. Ik 
verneem daarover graag de visie van 
de regering. Dat hoeft niet te 
gebeuren in het kader van het 
antwoord in tweede termijn. Dat mag 
ook in een later stadium. 

De toelichting die de staatssecre-
taris heeft gegeven over de relatie 
Kieswet/GBA/Wet persoonsregistra-
ties was ook voor mij verhelderend. 
Mijn vrees was, dat er een gat in de 
bescherming zou zitten zolang de 
GBA-wet er niet is of nog niet in 
werking is. Dat lijkt nu goed geregeld 
te zijn. De toezegging aan collega 
Kohnstamm en zijn interpretatie 
daarvan, geeft ons de gelegenheid 
om zonodig nog op de algemene 
maatregel van bestuur in te gaan. 
Vooralsnog heb ik er voldoende 
vertrouwen in, dat de materie goed 
wordt geregeld. 

Sprekende over de karakteristieken 
van het verkiezingssyssteem heeft de 
staatssecretaris mij waarschijnlijk een 
beetje misverstaan wat betreft de 
acceptatie van de rol van politieke 
partijen. Ik heb niet willen zeggen, 
dat de registratie- en ondersteu-
ningsvereisten een stap in de richting 
zouden zijn van een wettelijke 
regeling van politieke partijen. Ik ben 
het met de staatssecretaris eens, dat 
een wettelijke regeling van politieke 
partijen die het interne functioneren 
betreft, niet ons doel is. Ter verdui-
delijking merk ik in de richting van 
collega Wiebenga op, dat hij uit deze 
opmerking niet de conclusie mag 
trekken, dat zijn suggesties over het 
harmoniseren en het wat meer bij 
elkaar brengen van versnipperde 
regelgeving daardoor onbespreek-
baar zouden zijn. Het gaat uitdrukke-
lijk om de intentie van de wettelijke 
regeling die ook de regering niet 
wenst. Die wensen wij ook niet. Ik 
heb er zelf op dit moment niet zoveel 
behoefte aan om dit te doen, doch 
de heer Wiebenga moet geen 
verbinding tussen die twee opmer-
kingen leggen. Het ging dus vooral 
om een grotere erkenning bij de 

verkiezingsvoorbereidingen. Die 
treffen wij in het wetsvoorstel aan. 

Ik dank de staatssecretaris voor 
haar nadere uitleg inzake de ratio 
achter de ondersteuningsverklarin-
gen voor partijen die wel geregi-
streerd staan en aan vorige verkiezin-
gen hebben deelgenomen. De nadere 
toelichting heeft mijn fractie 
overtuigd. De beoordeling van de 
totaliteit van het maatschappelijk 
draagvlak moet blijken uit de 
ondersteuningsverklaringen en de 
uitslag. Die worden terecht gezamen-
lijk beschouwd. 

Naar aanleiding van de discussie 
over de waarborgsommen en de 
daarover ingediende amendementen 
heb ik nog een vraag aan de 
staatssecretaris. Er liggen op dit punt 
drie amendementen voor. Wil de 
staatssecretaris aangeven of de 
bedragen in de amendementen van 
de heren Van Otterloo en Wiebenga 
van dien aard zijn dat de amende-
menten ertoe leiden dat de waar-
borgsomregeling haar doel voorbij-
schiet? De beantwoording was op dit 
punt wat onhelder. De staatssecreta-
ris sprak over ƒ 1000, terwijl in het 
amendement van de VVD een bedrag 
van ƒ 500 wordt genoemd. In het 
amendement van de PvdA worden 
weer andere bedragen genoemd. Ik 
verneem graag een nadere uitleg van 
de staatssecretaris inzake die twee 
amendementen. De fractie van het 
CDA zal uiteindelijk een keuze 
moeten maken tussen die twee 
amendementen en het regerings-
voorstel. Tot nu toe volgen wij het 
regeringsvoorstel. Ik wijs bovendien 
op het amendement van collega 
Leerling. Ik vraag de staatssecretaris, 
nog eens goed naar dit amendement 
te kijken. Er lijkt enige logica in te 
zitten. Als er een doorwerking is van 
andere vereisten, is er mogelijk ook 
een doorwerking naar het vereiste 
van een waarborgsom. Ik nodig de 
staatssecretaris graag uit, nader in te 
gaan op het amendement van collega 
Leerling. 

Voorzitter! De staatssecretaris 
heeft enkele bezwaren aangestipt die 
verbonden zijn aan de lichte controle 
op de delegatie van regelgeving voor 
de stemmachines. Wij hebben 
geprobeerd aan die bezwaren 
tegemoet te komen in het amende-
ment op stuk nr. 45. Ik verwijs naar 
de toelichting. Mocht dat niet 
voldoende zijn, dan ben ik gaarne 
bereid om het amendement verder in 
technische zin te verbeteren. Het is 
nadrukkelijk mijn bedoeling dat het 

ontwerp-Kiesbesluit, zoals het nu 
voor ons ligt, niet een zodanige 
procedure hoeft te ondergaan dat 
het niet tijdig in werking kan treden. 
Ik denk dat wij het hierover eens zijn. 
Het is dan verder een kwestie van 
technische uitwerking. 

Ik heb mij in eerste termijn al 
uitgelaten over toekomstige ontwik-
kelingen van de invloed van automa-
tisering bij het uitvoeren van de 
Kieswet. Ik heb namens mijn fractie 
een motie van de heer Rienks mede 
ondertekend. Ik verwijs kortheidshal-
ve naar zijn toelichting. 

Ik heb een reactie van de staatsse-
cretaris gemist op mijn opmerking 
over de modelformulieren, het 
werken met computers en de 
administratieve werkzaamheden. Af 
en toe moest ik echter naar buiten, 
vanwege de nieuwe regels voor 
roken! Ik nodig de staatssecretaris 
niettemin uit, hieraan in tweede 
termijn nog enige aandacht te 
besteden. 

De Wet Europese verkiezingen zou 
niet in de Kieswet moeten worden 
opgenomen. De argumenten die de 
staatssecretaris heeft genoemd, 
overtuigen mij ook nu nog niet. Naar 
mijn smaak haalt de staatssecretaris 
er toch te veel andere onderwerpen 
bij, zodat het zicht wat verloren gaat. 
Ik had echter al aangekondigd dat wij 
hierop zullen terugkomen en dat 
zullen wij bij de behandeling van de 
volgende wet wel doen. 

Ten slotte ben ik tevreden met de 
drie toezeggingen die de staatssecre-
taris heeft gedaan. Er zijn twee 
onderdelen van nader beraad te 
weten de herindelingsverkiezingen en 
de nummering. Ik wacht dit af. Wat 
de lijstnummering betreft, heb ik er 
goede nota van genomen dat de 
staatssecretaris wellicht zelf tot 
aanpassing van de in behandeling 
zijnde voorstellen zal overgaan. Als zij 
dat niet doet dan mag zij aannemen 
dat de CDA-fractie met een amende-
ment zal komen. 

De toezegging van de staatssecre-
taris om ook de betrokken vier 
wetten zo te wijzigen dat er wat de 
ingangsdata betreft, geen misver-
stand over toepassing van welke 
Kieswet dan ook zal zijn, heb ik zo 
begrepen dat de verkiezing van 
november onder het volledige regime 
van de Kieswet 1951 zullen plaats-
vinden. Ik begrijp uit haar knikken dat 
ik dat goed heb begrepen. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 
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De voorzitter: De regering zal 
volgende week antwoorden. 

Sluiting 1 8.1 5 uur. 

D 
Lijst van ingekomen stukken, 
met de door de voorzitter ter 
zake gedane voorstel len: 

1. de volgende brieven: 
een, van de minister van Buiten-

landse Zaken, over opwerkingscon-
tracten Nederlandse kerncentrales 
(20999, nr. 2); 

een, van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, over het 
programma ontwikkelingsrelevante 
exporttransacties (20800-V, nr. 
113); 

een, van de minister van Justitie, 
ten geleide van een voortgangsrap-
portage misbruik en oneigenlijk 
gebruik belastingen en sociale 
zekerheid (17050, nr. 100); 

een, van de minister van Binnen-
landse Zaken, over het RCC Limburg 
(20800-VII, nr. 32); 

een, van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, over 
de SVM-operatie (19790, nr. 40); 

een, van de minister van Financiën, 
over de Almirante Grau (20800-IXB, 
nr. 39) ; 

twee, van de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, te weten: 
een, over het Waddengebied 
(17990, nr. 30); 
een, over toepassing artikel 13, 
tweede lid, Interimwet bodemsane-
ring (20800-XI, nr. 99) ; 

twee, van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
te weten: 
een, over de Wet ketenaansprakelijk-
heid (17050, nr. 99); 
een, over de herinrichting van de 
ABW (21084); 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over medewerkers van fysiothera-
peuten (20800-XVI, nr. 137). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

2. een brief van de AbvaKabo, CFO, 
GOB, FHZ en NMV, over de CA0-ver-
pleegkundigen. 

Deze brief ligt op de griffie ter 
inzage. Kopie is gezonden aan de 
betrokken commissie; 

3. de volgende brieven e.a.: 
een, van L.G. Ernest, over de 

souvereiniteitsoverdracht Indonesië; 
een, van het College van bestuur 

van de Technische universiteit 
Twente, over bezuinigingen; 

een, van A.B. Hüsken, over het 
Franse dorpje "La Mortaux Ju i fs " ; 

een, van M. Jankie, over het 
personeel van onze ambassade in 
Suriname. 

Deze brieven liggen op de griffie ter 
inzage. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 5793) 

Zetelverdel ing 

Amendement Van Otterloo en 
Rienks op stuk nr. 37, ertoe strek-
kende voor alle verkiezingen een 
kiesdrempel van een volle kiesdeler 
te laten gelden. 

Gevolgen voor de algemeen bekende, politieke groeperingen in de gemeenteraden 
van een noordelijke provincie (Groningen), een zuidelijke provincie (Noord-Brabant) 
en een provincie in de randstad (Zuid-Holland) 

Provincie Partij1 Aantal raden Totaal aantal raden waarin 
waaruit partij zou partij zitting heeft (totaal 
verdwijnen aantal zetels) 

Groningen VVD 3 \ 31 (66) 
D66 2 6(8) 
GPV 8 19 (27) 
RPF 1 19 2(2) 
CPN 2 12 (25) 
PAK 2 7(12) 
PCG 1 2(2) 

Noord Brabant CDA 2 118 (609) 
VVD 4 

16 
93 (203) 

D66 8 
16 

18 (22) 
PAK 2 24 (52) 

Zuid-Holland VVD 1 98 (394) 
D66 3 40 (59) 
SGP 3 30 (68) 
GPV 2 3(3) 
RPF 2 1 24 7(9) 
PPR 2 3(3) 
PSP 1 1 (1) 
PAK 5 30 (63) 
PCG 5 34 (65) 

1 PAK: indien een gecombineerde lijst is uitgekomen van twee of meer van de algemeen 
bekende groeperingen CPN, D66, PPR, PSP en PvdA of indien het een duidelijke linkse 
combinatie betreft, bij voorbeeld 'progressief ...' 
PCG: indien twee of meer van de protestants-christelijke groeperingen (GPV, RPF en SGP) 
gezamenlijk zijn opgetreden, eventueel met andere protestants-christelijke groepen. 

Noot 2 (zie blz. 5801) 

1 . Het sys teem-Webster *) 

Zetelverdelingen die met de methode 
van Webster tot stand komen zijn 
een betere uitwerking van het 
beginsel van evenredige vertegen-
woordiging dan beide stelsels die de 
Kieswet thans kent. 
De Kieswet (zie Kamerstuk 20 264, 
nr. 8) is tot dit standpunt gekomen 
op grond van de volgende overwe-
gingen: 
- de methode van de grootste 
overschotten geeft een lichte 
bevoordeling van de kleine parti jen; 
- de methode van de grootste 
gemiddelden geeft een bevoordeling 
van de grote parti jen; 
- de zetelverdelingen die met de 
methode AZ tot stand komen liggen 
altijd tussen die van de grootste 
overschotten en die van de grootste 
gemiddelden; 

- de methode van Webster leidt tot 
dezelfde zetelverdelingen als de 
methode AZ, doch is i.t.t. de 
methode-AZ wel praktisch 
uitvoerbaar. 

2. Vergel i jk ing van het systeem-
Webster met de bestaande zetel -
verdel ingssystemen 

De geciteerde overwegingen van de 
Kiesraad geven nog geen antwoord 
op de vraag hoeveel beter het 
systeem-Webster een uitwerking van 
de evenredigheid zou zijn. Die vraag 
wordt in het navolgende beant-
woord, waarbij het systeem wordt 
vergeleken met de thans gebruikte 
methoden. 
Alle gepresenteerde cijfers hebben 
betrekking op de gemeenteraadsver-
kiezingen van 1982. De 

methode-Webster is bovendien in 
alle gemeenten met een kiesdrempel 
van 75% van de kiesdeler toegepast, 
conform het D66-voorstel zoals 
gedaan tijdens de schriftelijke 
voorbereiding (zie met name Kamer-
stukken 20 264, nr. 7). 

2.1. Berekening vanuit de stemmen 
Het beginsel van evenredige verte-
genwoordiging is gebaseerd op het 
ideaal dat elke uitgebrachte stem 
met dezelfde kracht in het vertegen-
woordigd orgaan doorklinkt. Het 
aantal zetels per stem zou dus 
ongeveer gelijk moeten zijn voor elk 
van de lijsten waarop stemmen zijn 
uitgebracht. 
De volgende tabellen bevatten, 
afzonderlijk voor de gemeenten met 
hoogstens 17 raadsleden en die met 
minstens 19 raadsleden, een verge-
lijking van het aantal zetels per stem 
bij gebruik van de huidige methode 
en die van Webster. De lijsten uit 
alle gemeenten zijn gegroepeerd aan 
de hand van het aantal toegewezen 
volle zetels (Artikel 0 6 Kieswet. Om 
de gegevens uit verschillende 
gemeenten vergelijkbaar te maken is 
het aantal stemmen op elke lijst 
genormeerd met de daar geldende 
kiesdeler. Het aantal aan een lijst 
toegewezen zetels is daarna gedeeld 
door het genormeerde aantal 
stemmen. De tabellen geven per 
groep lijsten het gemiddelde van de 
aldus berekende quotiënten, zijnde 
het gemiddeld aantal zetels per 
kiesdeler aan stemmen. Idealiter zou 
dit getal 1 moeten zijn. 
De tabellen bestaan uit drie 
kolommen: 
kolom V = volle zetels 
kolom H — zetels per kiesdeler bij 
het huidige systeem 
kolom W = zetels per kiesdeler bij 
Webster 
2.1.1 Tabel met betrekking tot de 
kleinere gemeenten 

V H W 

0 0,48 0,48 
1 1,02 1,00 
2 1,02 1,02 
3 1,02 1,02 
4 1.01 1,02 
5 1,02 1,02 
6 1,01 1,02 
7 1,00 1,01 
8 1.01 1,02 
9 1,02 1,04 
10 1,03 1,03 
11 
12 + 0,98 0,98 
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CONCLUSIE: 

Er is met betrekking tot de kleinere 
gemeenten geen noemenswaardig 
kwaliteitsverschil tussen de methode 
van de grootste overschotten en die 
van Webster. Het effect van de 
kiesdrempel is dat lijsten die de 
drempel niet halen geen zetel 
krijgen. Zodoende krijgen de overige 
lijsten gemiddeld meer dan een zetel 
per kiesdeler. 
Worden de lijsten die de drempel 
niet halen buiten beschouwing 
gelaten, dan wordt het beeld voor de 
lijsten zonder volle zetel: 

v H w 

0 1,15 1,15 

Zowel bij het huidige systeem als bij 
Webster krijgen alle lijsten met een 
aantal stemmen tussen 75% en 
100% van de kiesdeler een restzetel. 
Gemiddeld hebben zulke lijsten 
ongeveer (0,75 + 1,00)/2 = 0,875 
kiesdelers aan stemmen, zodat het 
aantal zetels per kiesdeler aan 
stemmen ongeveer 1 /0 ,875=1,14 
zal zijn. 

De lijsten die de drempels niet 
haalden kregen samen 2,6 van de 
stemmen. Dit is dus het percentage 
kiezers dat niet vertegenwoordigd 
werd. 
2.1.2 Tabel met betrekking tot de 
grotere gemeenten 

V H W 

0 0,17 0,35 
1 0,85 0,58 
2 0,94 1,00 
3 1,01 1,02 
4 1,06 1,03 
5 1,06 1,02 
6 1,06 1,02 
7 1,07 1,02 
8 1,08 1,02 
9 1,07 1,02 
10 1,08 1,04 
11 1,08 1,03 
12 + 1,08 1,03 

CONCLUSIE: 

Er is met betrekking tot de grotere 
gemeenten een duidelijk kwaliteits-
verschil tussen de methode van de 
grootste gemiddelden en Webster. 
Afgezien van de lijsten zonder volle 
zetels (V = 0) zijn de gemiddelden bij 
Webster nagenoeg gelijk. Dit 
demonstreert dat Webster neutraal 
is ten opzichte van de grootte der 
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partijen. Bij de grootste gemiddelden 
krijgen de lijsten met precies een 
volle zetel (V = 1) gemiddeld slechts 
0,85 zetels per kiesdeler aan 
stemmen, hetgeen een duidelijke 
ondervertegenwoordiging van kiezers 
is. Het betreft 302 lijsten, waarvan er 
72 een restzetel kregen. Gemiddeld 
hebben die lijsten ongeveer 1,5 
kiesdeler aan stemmen, zodat het 
aantal zetels per kiesdeler aan 
stemmen ongeveer 
(302 + 72)1,5 = 0,83 is. 
Bij de methode van de grootste 
gemiddelden loopt het aantal zetels 
per kiesdeler aan stemmen systema-
tisch op met het aantal volle zetels, 
hetgeen de toenemende bevoor-
deling van de partijen naar grootte 
illustreert. 
Er waren 30 lijsten met 12 of meer 
volle zetels. Hiervan kregen er 13 
een restzetel en 17 zelfs twee 
restzetels. 
Worden de lijsten met minder 
stemmen dan 75% van de kiesdeler 
buiten beschouwing gelaten, dan 
wordt het beeld voor de lijsten 
zonder volle zetels: 

V H W 

0 0,55 1,15 

Van Webster krijgen alle lijsten met 
een aantal stemmen tussen 75% en 
100% van de kiesdeler een restzetel, 
evenals dat bij de kleinere 
gemeenten onder het huidige 
systeem het geval is. De methode 
van de grootste gemiddelden blijkt 
de lijsten met minder stemmen dan 

kleinere gemeenten, huidig 
kleinere gemeenten, Webster 

grotere gemeenten, huidig 
grotere gemeenten, Webster 

Bij de kleinere gemeenten zijn er 
opnieuw geen noemenswaardige 
verschillen. Bij de grotere 
gemeenten is het gemiddelde met 
Webster kleiner dan met het 
systeem van de grootste gemid-
delden omdat Webster aan meer 
lijsten een zetel geeft. Ten opzichte 
van de huidige situatie daalt de 
spreiding door toepassing van 
Webster. 

Noten 

83% van de kiesdeler geen zetel te 
geven. 
De lijsten zonder zetels kregen 
samen 3,0% van de stemmen; bij 
gebruik van Webster zou dat 2,3% 
zijn geweest. 

2.2 Berekening vanuit de zetels 
Bezien vanuit de zetels komt het 
ideaal van evenredige vertegenwoor-
diging erop neer dat elke zetel op 
hetzelfde aantal stemmen zou 
moeten zijn gebaseerd. 

2.2.1 Vergelijking van lijstkiesdelers 
Nadat de zetels zijn verdeeld kan per 
lijst het aantal stemmen per zetel 
worden berekend, de lijstkiesdeler. 
De spreiding van deze getallen is een 
eerste maat voor de evenredigheid 
van de zetelverdelingsmethode. 
Naarmate de verschillen tussen de 
lijstkiesdelers groter zijn is er sprake 
van grotere onevenredigheid. 
De lijstkiesdelers van alle in 
aanmerking komende lijsten (dat wil 
zeggen de lijsten met minstens een 
zetel) zijn berekend. Om de 
gegevens van verschillende 
gemeenten vergelijkbaar te maken 
zijn de lijstkiesdelers genormeerd 
aan de in de betreffende gemeente 
geldende algemene kiesdeler. 
Daarna zijn het gemiddelde en de 
spreiding van de genormeerde lijst-
kiesdelers berekend. Idealiter zou de 
gemiddelde lijstkiesdeler gelijk 
moeten zijn aan de algemene 
kiesdeler en zou het gemiddelde na 
normering dus 1 moeten zijn. 
De resultaten luiden: 

gemidd. spreiding 

1,00 0,19 
1,00 0,19 

1,09 0,19 
1,00 0,14 

CONCLUSIE: 

Uit het bovenstaande blijkt dat door 
introductie \ j n de methode van 
Webster de bestaande onevenre-
digheid, gemeten als spreiding van 
de lijstkiesdelers met 25% kan 
worden verlaagd. 

2.2.2 Vergelijking zeteltallen 
De tweede maat voor evenredigheid 
is gebaseerd op het verschil tussen 
het aan een lijst toegewezen aantal 
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zetels en het ideale aantal zetels 
voor die lijst. Een ideale uitslag van 
een verkiezing is die waarbij geen 
van de lijsten met een stemmenover-
schot, dat minder is dan de halve 
kiesdeler een restzetel verwerft en 
aan elk van de andere lijsten een 
restzetel is toegewezen. In die zetel-
toedeling heeft elke lijst het ideale 
aantal zetels, dat wordt gevonden 
door het quotiënt aantal stemmen 

gedeeld door kiesdeler op het naast-
gelegen gehele getal af te ronden. 
Zoals te doen gebruikelijk met 
idealen, komen ze in de praktijk 
zelden of nooit voor, maar zijn ze wel 
praktisch als referentiepunt. Voor 
alle lijsten is het verschil tussen het 
ideale en het toegewezen aantal 
zetels bepaald. Onderstaande tabel 
geeft het resultaat in verschillende 
categorieën. 

verschil 
0 + 1 + 2 

kleinere gemeenten, huidig 
grotere gemeenten, huidig 

totaal 

alle gemeenten, Webster 

276 
210 

2625 
901 

244 
211 

1 
14 

488 3528 455 15 

390 3705 383 3 

" Voor meer beschouwingen over en 
berekeningen met de methode van Webster 
zij verwezen naar de uitgave van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau van D66 
van het rapport «Zetels is Macht» door J. M. 
Anthonisse, 1986, ISBN 90-6713-018^1. 

CONCLUSIE: 

Door toepassing van Webster daalt 
de totale afwijking van 
486 + 455 + (2 + 15) = 971 naar 
390 + 383 + (2 + 3) = 779. 
Dat is een vermindering van 20% van 
de huidige afwijkingen van de ideale 
aantallen. 

2.2.3 Conclusie 
De conclusie uit de berekeningen 

onder 2.2.1 en 2.2.2 moet luiden dat 
met beide maten blijkt dat het 
systeem-Webster beduidend meer 
evenredigheid geeft dan de 
methoden die de Kieswet thans kent. 

3. Gevolgen van de invoering 
van het sys teem-Webster 

Hiervoor is gebleken dat er bij de 
kleinere gemeenten nauwelijks 
gevolgen aan de invoering van 
Webster zijn verbonden. Er zouden in 
1982 56 zetels aan een andere lijst 
zijn toegevallen, hetgeen 
overeenkomt met 0,75% van de 
zetels in die gemeenten in dat jaar. 
Voor de samenstelling van de 
Tweede Kamer zouden de invoering 
in termen van zetels evenmin grote 
gevolgen hebben. Dat gaat om een 
enkele zetel die ten opzichte van het 
huidige systeem aan een andere lijst 
toevalt. 

Bij de grotere gemeenten is het 
beeld anders. In 1982 zouden 146 
zetels aan andere lijsten toevallen, 
dat is 3,35 van de zetels in die raden 
in dat jaar. Het merendeel van deze 
zetels verschuift van fracties met zes 
of meer leden naar fracties met drie 
of meer leden. 

Er zouden 45 éénpersoonsfracties 
extra zijn ontstaan, waardoor het 
percentage niet-vertegenwoordigde 
kiezers zou dalen van 3,0 naar 2,3. In 
totaal 60 éénpersoonsfracties 
zouden tweepersoonsfracties zijn 
geworden. 
De aantallen fracties in de raden 
zouden als volgt zijn verdeeld, 
waarbij de tabel het aantal 
gemeenten aangeeft met een 
bepaald aantal fracties in de raad, 
zowel bij het huidige systeem (H) als 
bij toepassing van de methode van 
Webster (W). 

aantal H W 
fracties 

2 5 5 
3 104 104 
4 232 231 
5 213 202 
6 128 125 
7 69 69 
8 19 25 
9 4 9 
10 2 2 
11 2 2 
totaal 774 774 

Aangetekend zij nog dat de 45 extra 
fracties die Webster zou opleveren 
verdeeld zouden zijn over 40 
gemeenten; in 5 gemeenten zouden 
er nl. 2 fracties bijkomen. Voorts zou 
het aantal raden met 7 of meer 
fracties bij gebruik van de methode 
van Webster in 1982 licht zijn 
gestegen, van 92 naar 107. 
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