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1. Aanleiding 

Op verzoek van de Kiesraad wordt in deze rapportage verslag gedaan van een onderzoek ter 

toetsing van de bij de berekening van verkiezingsuitslagen gehanteerde specificaties van geldende 

wet- en regelgeving. 

Bij Besluit van 12 september 2013 is het Kiesbesluit gewijzigd (Stb. 213, 356). Met dit Besluit 

werd een artikel P 1 in het Kiesbesluit ingevoegd dat betrekking heeft op het gebruik van software 

voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen door centrale stembureaus. Het tweede lid bepaalt 

dat het centraal stembureau – als het gebruik maakt van software – eerst een specificatie dient op 

te stellen van de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Het derde lid van art. P 1 bepaalt 

vervolgens dat het centraal stembureau deze specificatie door een (deskundige) onafhankelijke 

instantie moet laten toetsen en de uitkomst daarvan openbaar dient te maken. 

Reeds voor 2013 is een dergelijke specificatie in opdracht van de Kiesraad opgesteld. Gelet op de 

wijziging van het Kiesbesluit is deze specificatie getoetst. De vraag die bij deze toetsing steeds 

centraal heeft gestaan is in hoeverre de in de specificatie opgenomen stappen c.q. 

bewerkingshandelingen voldoen aan de tekst van de relevante wetsbepalingen. 

Dit document is als volgt opgesteld. Allereerst bevat deze rapportage een oordeel over de 

juridische juistheid van de specificatie. In deze rapportage zal echter eveneens worden ingegaan 

op enkele juridische vraagpunten. Daarnaast zullen enkele algemene conclusies en aanbevelingen 

worden geformuleerd. Van een groot deel van de toetsingswerkzaamheden is verslag gedaan in de 

bij deze rapportage behorende bijlage. In deze bijlage is per verkiezing, per categorie en per 

cluster van stappen een oordeel gegeven over de vertaling van wet- en regelgeving naar 

specificatie, opdat publiekelijk kan worden verantwoord dat alle in de specificatie opgenomen 

(berekenings)handelingen door deskundigen zijn getoetst. 

Over deze opzet is vooraf overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Kiesraad. 

Het onderzoek ter toetsing van de bij de berekening van verkiezingsuitslagen gehanteerde 

specificaties van geldende wet- en regelgeving is uitgevoerd door prof.mr. Remco Nehmelman 

(hoogleraar Publiek organisatierecht) en mr. dr. Wytze van der Woude (Universitair 

docent/onderzoeker Staatsrecht), beide werkzaam aan de Universiteit Utrecht.  

 

2. Juridisch oordeel 

Het eindoordeel met betrekking tot de hierboven uiteengezette toetsing is dat de in opdracht van 

de Kiesraad opgestelde specificatie van geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de 

vaststelling van verkiezingsuitslagen overeenkomt met de relevante wettelijke voorschriften en de 

interpretatie die daaraan moet worden gegeven. Deze specificatie is bovendien volledig in de zin 

dat geen relevante wettelijke bepalingen over het hoofd gezien zijn. 

 

3. Interpretatieve kwesties 

Van sommige bepalingen uit de Kieswet is tijdens het onderzoek vastgesteld dat het voor de 

opstellers van de specificatie noodzakelijk is gebleken bepaalde interpretatieve knopen door te 

hakken. Het betreft hier over het algemeen interpretaties van de Kieswet die zich normaliter 

slechts in buitengewoon hypothetische situaties zouden kunnen manifesteren. Vooropgesteld is dat 

de wijze waarop de uiteindelijke interpretatie gestalte heeft gekregen onzes inziens in alle gevallen 

de juiste is. Het is bovendien de taak van de Kiesraad de wet van dergelijke interpretaties te 

voorzien. In deze gevallen ligt het niettemin op het pad van de wetgever om deze interpretaties te 

codificeren. De Kiesraad heeft hierin slechts een adviserende rol. 
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Deze punten worden per verkiezing geadresseerd in de bijlage. Voor een volledig overzicht wordt 

daarnaar verwezen. Hieronder volgt een korte bespreking van de meest in het oog springende 

kwesties.  

 

Puntsgewijs betreft dit: 

1.  de fictieve zetelberekening bij lijstencombinaties (P4 Kieswet) 

2.  de restzetelverdeling bij vertegenwoordigende lichamen met minder dan negentien zetels 

 (P8 Kieswet) 

3.  de zetelverdeling bij absolute meerderheid (art. P9 Kieswet) 

4.  de toewijzing van zetels aan kandidaten binnen lijstengroepen (art. P18 Kieswet) 

 

Ad 1.  Een eerste opmerking past de fictieve berekening van de zetelverdeling bij 

lijstencombinaties, die ertoe strekt om alleen die combinaties van lijsten geldig te laten zijn voor 

zover alle daaraan deelnemende lijsten ook zelfstandig een zetel zouden hebben gekregen (art. P4 

Kieswet). In gevallen waarbij er geen gefixeerde kiesdrempel wordt gehanteerd (zoals bij 

verkiezingen voor provinciale staten en grotere gemeenteraden), wordt in de specificatie gekozen 

voor een fictieve berekening van de zetelverdeling waarbij alle lijstencombinaties tegelijkertijd 

buiten beschouwing worden gelaten. Dit strookt met de eerste volzin van art. P4 lid 2 Kieswet 

waarin wordt uitgegaan van de situatie dat “geen lijstencombinaties (meervoud, RN en WvdW) 

zouden zijn gevormd”. De tweede volzin van het artikellid zou kunnen leiden tot verwarring in de 

zin dat met gebruik van het woord “zelfstandig” ook zou kunnen worden uitgegaan van meerdere 

fictieve zetelberekeningen waarbij elke keer slechts één lijstencombinatie wordt ‘opengebroken’ en 

wordt bezien of de daaraan deelnemende lijsten ten opzichte van alle andere lijsten, lijstengroepen 

en lijstencombinaties zelfstandig een zetel zouden hebben behaald. Deze laatste optie sluit beter 

aan bij de wetsgeschiedenis aangezien de voorganger van dit artikel luidde: “Indien het betreft de 

verkiezing van de leden van de provinciale staten, wordt een lijstencombinatie slechts in 

aanmerking genomen, indien en voor zover aan ten  minste twee van de verbonden lijsten een 

plaats zou zijn toegekend, indien zij geen deel zouden hebben uitgemaakt van die 

lijstencombinatie.” Vooral de slotwoorden “van die (curs. RN en WvdW) lijstencombinatie” zou 

doen vermoeden dat elke lijstencombinatie afzonderlijk moet worden opengebroken. Omdat e.e.a. 

gevolgen kan hebben voor de zetelverdeling moet tussen beide benaderingen een keuze worden 

gemaakt. Op zuiver tekstuele gronden komt de in de specificatie voorgestane keuze voor als de 

juiste. Immers, de hoofdregel die wordt geformuleerd in de eerste volzin van art. P4 lid 2 gaat uit 

van de situatie waarin geen lijstencombinaties zouden zijn gevormd. Tegen de achtergrond van die 

hoofdregel moet worden gekeken of lijsten zelfstandig een zetel zouden hebben verworven (de 

tweede volzin). De alternatieve lezing zou dit artikel innerlijk tegenstrijdig maken. 

 

Ad 2. Een tweede opmerking betreft de restzetelverdeling bij vertegenwoordigende lichamen met 

minder dan 19 zetels, zoals kleinere gemeenteraden en eilandsraden (art. P8 Kieswet). Zoals 

bekend, wordt daarbij gebruik gemaakt van het stelsel van de grootste overschotten. Niettemin 

wordt dit stelsel op grond van art. P8 lid 3 Kieswet verlaten indien na de eerste toedeling van 

restzetels nog restzetels te verdelen zijn. In dat geval wordt overgeschakeld naar het stelsel van 

de grootste gemiddelden, met die clausulering dat aan elke lijst langs die weg slechts één restzetel 

kan worden toegewezen. In de specificatie is ervoor gekozen deze laatste clausulering achterwege 

te laten, als na deze tweede ronde van restzetelverdeling wederom restzetels zouden overblijven. 

Deze theoretische mogelijkheid doet zich alleen voor in geval van lijstuitputting, aangezien het 

aantal te verdelen restzetels in beginsel nooit groter is dan het aantal lijsten/lijstencombinaties en 
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al deze lijsten/lijstencombinaties in tweede instantie bij de verdeling van restzetels worden 

betrokken. Hoewel vooral hypothetisch, is hier toch sprake een omissie in de wetgeving, die de 

opstellers van de specificatie ertoe dwingt een stap op te nemen die in letterlijke tegenspraak met 

de tekst van art. P8 lid 3 Kieswet (laatste volzin) is. Deze stap valt de billijken en sluit aan bij het 

stelsel van de Kieswet van voor de herziening van 1989. Wetswijziging is hier echter op zijn plaats.  

 

Ad 3. De derde opmerking ziet op de mogelijkheid van lijsten die een absolute meerderheid van 

stemmen behalen. Krachtens art. P9 Kieswet wordt aan deze lijsten een additionele zetel 

toegekend. In de specificatie is art. P9 Kieswet zodanig geïnterpreteerd dat deze toewijzing ook 

geschiedt als een lijstencombinatie een absolute meerderheid van stemmen krijgt. Een 

alternatieve interpretatie zou kunnen zijn dat de extra zetel niet zou worden toegekend als de 

volstrekte meerderheid alleen kan worden bereikt via een aangegane lijstencombinatie. Deze 

laatste berekening zou in zoverre recht doen aan de ratio van art. P9 Kieswet dat alleen indien één 

politieke partij (hetzij via een lijstengroep, dan wel via een stel gelijkluidende lijsten) een absolute 

meerderheid zou verwerven het nodig is deze meerderheid te verdisconteren in de zetelverdeling.  

De in de specificatie gegeven interpretatie van art. P9 Kieswet komt niettemin voor als de juiste. 

De plaats van dit artikel in hoofdstuk P van de Kieswet (vóór art. P11 dat handelt over de 

onderlinge verdeling van zetels binnen een combinatie) geeft voldoende aanleiding om te 

veronderstellen dat voor de berekening van de zetelverdeling nog steeds moet worden uitgegaan 

van het in art. P4 lid 1 Kieswet gehuldigde uitgangspunt dat er bij de initiële zetelverdeling van 

moet worden uitgegaan dat lijstencombinaties gelden als één lijst.  

Mogelijke verwarring hieromtrent wordt in de hand gewerkt door de omstandigheid dat de Kieswet 

op dit punt niet uitblinkt in helderheid. Op veel punten in de Kieswet wordt "lijst” gehanteerd in de 

enkelvoudige betekenis (een op zichzelf staande lijst). Aan het begin van hoofdstuk P Kieswet 

wordt onder het woord “lijst” krachtens art. P2 tot en met P4 ook lijstengroepen, stellen 

gelijkluidende lijsten en lijstencombinaties geschaard (hetgeen tot en met art. P10 ook structureel 

zo wordt toegepast (zie ook de eerste opmerking onder categorie 5). Het woord “lijst” in art. P11 

betekent dan weer lijstengroep of stel gelijkluidende lijsten, maar juist niet de op zichzelf staande 

lijst of de lijstencombinatie. Niettemin, op wetssystematische gronden moet worden aangenomen 

dat de plaats van art. P9 binnen hoofdstuk P Kieswet bepalend is. Deze interpretatie vindt 

bovendien steun in de wetsgeschiedenis (TK 20264 nr. 18, p. 68).  

 

Ad 4. Een laatste opmerking waarop hier de aandacht wordt gevestigd betreft de toewijzing van 

zetels aan kandidaten binnen lijstengroepen (art. P18 Kieswet). Dit betreft een vooral  

theoretische kwestie bij de toewijzing van zetels aan kandidaten binnen lijstengroepen, die niet 

zijn gekozen op grond van voorkeursstemmen. Hierbij wordt in de specificatie gekozen voor een 

tussenstap in het geval er nog zetels te verdelen zijn binnen een lijstengroep, maar die zetels niet 

langer kunnen worden vervuld door kandidaten die voorkomen op die lijsten binnen de lijstengroep 

waaraan op grond van art. P13 Kieswet zetels waren toebedeeld (bijvoorbeeld omdat deze lijsten 

uitgeput zijn). In weerwil van art. P13 Kieswet schrijft de specificatie voor alsnog (extra) zetels toe 

te delen aan lijsten binnen een lijstengroep, waar dat eerst niet het geval was. Omdat de zetels nu 

eenmaal moeten verdeeld, komt aansluiting bij art. P13 Kieswet voor als de enige voor de hand 

liggende oplossing. Het verdient echter wel de voorkeur deze handelwijze te voorzien van een 

solide juridische basis. 

 

4. Taalgebruik 

Hoewel de juridische kwaliteit van de specificatie en de daarin gegeven interpretaties niet ter 

discussie staat, kan in algemene zin nog iets worden opgemerkt over het in de specificatie 
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gehanteerde taalgebruik. Op sommige punten is gekozen voor een vrij letterlijke weergave van de 

wettekst. Deze wettekst is voor de niet juridisch onderlegde leek tamelijk ondoorgrondelijk. 

Daardoor rijst in voorkomende gevallen de vraag of de weergegeven stappen ondanks hun 

juistheid voor programmeurs voldoende duidelijk zijn. Nu en dan betreft dit tamelijk compacte 

formuleringen, waarbij soms jargon wordt gebruikt dat niet in alle gevallen nader wordt 

uitgewerkt. In andere gevallen is een herordening van stappen wenselijk. In de bijlage is – bij 

wijze van aanzet – op sommige punten getracht aan te geven waar ruimte voor verbetering ligt. 

Opvallend is dat de specificatie ten aanzien van de Eerste Kamer op een aantal punten net iets 

toegankelijker geformuleerd lijkt. 
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BIJLAGE   

ONDERZOEK TOETS SPECIFICATIE BEREKENING UITSLAG 

VERKIEZINGEN 

Hieronder wordt per verkiezing, per onderdeel en in sommige gevallen per stap 

aangegeven in hoeverre een juiste vertaling is geboden van de tekst van de Kieswet. Om 

onderlinge verwijzing tussen de opmerkingen mogelijk te maken, wordt de volgende 

verwijzingssystematiek gehanteerd: 

 

Allereerst wordt aangegeven om welke verkiezing het gaat: 

 

 

Daarna wordt aangeven binnen welke hoofdcategorie de opmerking geplaatst wordt. 

Daarbij staat A voor zetelverdeling en B voor toewijzing van zetels aan kandidaten.  

Het daarop volgende cijfer geeft het onderdeel aan waaronder de opmerking geplaatst 

is. Valt de opmerking onder het algemene deel van de hoofdcategorie dan wordt het 

cijfer “0” gebruikt. 

Ingeval onder een onderdeel meerdere opmerkingen worden geplaatst worden deze 

genummerd met romeinse cijfers. 

 

Voorbeeld: 

EK.B.2 – II is de tweede opmerking onder het onderdeel 2 van de toewijzing van zetels 

aan kandidaten (B) bij Eerste Kamerverkiezingen.  

TK: Tweede Kamer 

PS: Provinciale staten met meer dan één kieskring 

GR: Provinciale staten met één kieskring, alsmede gemeenteraden en algemene besturen van 

waterschappen met 19 of meer leden 

GR-19: Gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen met minder dan 19 leden, 

alsmede eilandsraden. 

EP: Europees Parlement 

EK: Eerste Kamer 
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TWEEDE KAMER 

 

A. Zetelverdeling 

- Bij delingen wordt het resultaat van de deling uitgedrukt in een gewone, niet decimale breuk. 

 

1. Vaststelling van de stemtotalen per partij en het totale aantal uitgebrachte stemmen; 

berekening van de kiesdeler 

Wettelijke bepalingen: art. P 2, P 3 en P 5 Kieswet 

- In verschillende kieskringen ingediende kandidatenlijsten waarop dezelfde kandidaten in dezelfde 

volgorde voorkomen en die dus geheel identiek zijn, vormen samen een stel gelijkluidende lijsten. 

- In verschillende kieskringen ingediende kandidatenlijsten waarboven dezelfde partij-aanduiding 

staat of waarvan de eerste kandidaat dezelfde is, vormen samen een lijstengroep. 

- Kandidatenlijsten die niet tot een stel gelijkluidende lijsten of een lijstengroep behoren, zijn op 

zichzelf staande lijsten. 

stap bewerking 

1 Van elk stel gelijkluidende lijsten en van elke lijstengroep worden de stemtotalen in alle 

kieskringen bij elkaar opgeteld. 

2 De stemtotalen van de stellen gelijkluidende lijsten, de lijstengroepen en de op zichzelf 

staande lijsten worden bij elkaar opgeteld. 

Het resultaat van deze optelling is het totale aantal uitgebrachte stemmen. 

3 Het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal te verdelen zetels. 

Het resultaat van deze deling is de kiesdeler.  

 

 

 

2. Vaststelling van de geldigheid en de  stemtotalen van lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 4 Kieswet 

stap bewerking 

1 De stemtotalen van de stellen gelijkluidende lijsten en de lijstengroepen die tot een 

lijstencombinatie behoren, worden vergeleken met de kiesdeler. 

Is het stemtotaal van aan de combinatie deelnemende stellen of groepen lager dan de 

TK.A.1 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P2, 

P3 en P5 Kieswet.  
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kiesdeler, dan wordt het stel gelijkluidende lijsten of de lijstengroep geacht geen deel uit 

te maken van de lijstencombinatie. 

2 Vastgesteld wordt welke lijstencombinaties na uitvoering van stap 1 voor de vaststelling 

van de verkiezingsuitslag als lijstencombinatie in aanmerking worden genomen. 

3 Van de in stap 2 bedoelde lijstencombinaties worden de stemtotalen van de daartoe 

behorende stellen gelijkluidende lijsten en lijstengroepen bij elkaar opgeteld. 

 

 

3. Toedeling van zetels op basis van het behalen van de kiesdeler (eerste toedeling) 

Wettelijke bepalingen: art. P 6 Kieswet 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

stap bewerking 

1 Van elke lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de kiesdeler. 

2 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegedeeld, gelijk aan het aantal malen dat de 

kiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

3 Vastgesteld wordt hoeveel zetels in totaal zijn toegedeeld. 

 

 

 

 

 

TK.A.2 

Omdat de geformuleerde stappen een tamelijk letterlijke weergave vormen van de 

wetsbepaling, vormen de drie stappen onder dit onderdeel een juiste vertaling van de 

artikelen P4 Kieswet. Eventueel zou kunnen worden gekozen voor het maken van een 

onderscheid tussen lijstencombinaties bestaande uit twee partijen (waarbij het niet 

behalen van de kiesdeler door één partij het einde van de lijstencombinatie betekent) 

en lijstencombinaties bestaande uit meer dan twee partijen (waarbij nog duidelijker 

kan worden gemarkeerd dat het mogelijk is dat een lijstencombinatie in gewijzigde 

vorm blijft voortbestaan indien daarbinnen minstens twee partijen de kiesdeler 

behalen). 

TK.A.3 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P6 Kieswet. 
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4. Toedeling van restzetels 

Wettelijke bepalingen: art. P 7  Kieswet 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

De methode volgens welke de restzetels worden toegedeeld, wordt aangeduid als het stelsel van 

de grootste gemiddelden. 

stap bewerking 

1 Vastgesteld wordt hoeveel zetels nog toegedeeld moeten worden (restzetels). 

2 De lijsten waaraan bij de eerste toedeling van zetels een of meer zetels zijn toegekend, 

worden geselecteerd. 

- Lijsten waaraan bij de eerste toedeling geen zetels zijn toegewezen, komen dus niet voor 

een restzetel in aanmerking 

3 Het stemtotaal van elke in stap 2 bedoelde  lijst wordt gedeeld door het bij de eerste 

toedeling toegekende aantal zetels plus 1. 

Het resultaat van de deling wordt hierna aangeduid als “gemiddelde”. 

4 De eerste restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

5 Van de in stap 4 bedoelde lijst wordt het stemtotaal gedeeld door het bij de eerste 

toedeling aan de lijst toegekende aantal zetels plus 2. De uitkomst vervangt het eerder 

berekende gemiddelde. 

6 De tweede restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

7 

e.v. 

De stappen 5 en 6 worden herhaald, totdat alle restzetels zijn toegekend. Bij een nieuwe 

deling als bedoeld in stap 5 is het getal waardoor het stemtotaal wordt gedeeld, telkens 1 

meer dan de vorige keer. 

 - Bij deze methode kunnen dus aan dezelfde lijst meer restzetels worden toegekend. 

- Zijn gemiddelden gelijk en zijn er minder restzetels ter verdeling over dan het aantal 

gelijke gemiddelden, dan vindt toekenning van de restzetel plaats bij loting in de zitting 

van het centraal stembureau. 
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5. Wijziging van de zetelverdeling indien een lijst de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt 

Wettelijke bepalingen: art. P 9 Kieswet 

- Indien de toedeling van zetels ertoe heeft geleid dat een lijst wel de volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, maar niet de volstrekte meerderheid van het aantal te 

verdelen zetels, wordt aan die lijst alsnog één zetel meer toegewezen. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

TK.A.4 

De zeven stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P7 

Kieswet. De vertaling van art. P7 Kieswet naar aanwijzingen voor programmeurs 

verdient niettemin enige verduidelijking. Hieronder wordt e.e.a. puntsgewijs 

weergegeven: 

- Onder de toelichtende opmerking vooraf zou in ieder geval moeten worden 
toegevoegd dat restzetels één voor één worden verdeeld (stap 4 noemt dit 
slechts impliciet).  

- onder stap 1 zou in ieder geval moeten worden aangegeven hoe deze 
vaststelling dient plaats te vinden. Aangegeven moet worden dat het getal dat 
de uitkomst is onder stap 3 van het vorige onderdeel moet worden 

afgetrokken van 150. 
- de toelichting onder stap 2 zou beter kunnen worden geplaatst onder de 

toelichtende opmerkingen (boven de geformuleerde stappen) aangezien deze 
opmerking de gehele verdeling van restzetels raakt en niet alleen stap 2. 

- onder stap 5 zou in een toelichting kunnen worden aangegeven dat het 

gemiddelde van lijsten waaraan (nog) geen restzetel is toebedeeld dus gelijk 
blijft aan het gemiddelde bij de berekening van de eerste restzetel. 

- Stap 7 bevat een poging om kortheidshalve de verdeling van de overige 
restzetels weer te geven. De verwijzing naar de stappen 5 en 6 kan in zoverre 
tot verwarring leiden dat in het vervolg steeds twee zetels moeten worden 
opgeteld bij het aan een lijst toegekende zetels. Aan deze verwarring wordt 
gepoogd het hoofd te bieden door de toelichtende tweede volzin. Het zou 
niettemin de voorkeur verdienen stap 7 (en eventueel stappen 4 en/of 5) 

zodanig te herformuleren dat deze toelichting niet nodig is. Als vooraf 
duidelijk wordt gemaakt dat restzetels één voor één worden verdeeld (zie 
hierboven, zou stap 4 kunnen beginnen met “Een restzetel …” in plaats van 
“De eerste restzetel …”. Stap 5 zou dan als volgt kunnen worden herschreven: 
“Een volgende restzetel wordt op dezelfde manier verdeeld. Let daarbij op dat 
voor een lijst waaraan op grond van stap 4 een restzetel toebedeeld nu een 
nieuw gemiddelde moet worden berekend.  Dit betekent dat bij het nieuwe 

zetelaantal van deze lijst voor de berekening van de restzetelverdeling 
opnieuw een zetel moet worden opgeteld.” Stap 6 kan dan vervallen, waarna 

stap 7 (na vernummering dus stap 6) kan luiden: De stappen 4 en 5 worden 
herhaald, totdat alle restzetels zijn toegekend. 

- De laatste toelichtende zin onder stap 7 zou kunnen worden geformuleerd als 
een afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 
aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een 
dergelijke loting organiseert. 
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- In het geval van een lijstencombinatie gaat het er om of de lijstencombinatie de volstrekte 

meerderheid heeft van de uitgebrachte stemmen, er wordt niet gekeken of tot de combinatie 

behorende lijst de volstrekte meerderheid heeft. 

 

 

stap bewerking 

1 De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen wordt berekend (50% + 

1). 

2 Is aan een lijst die dit aantal heeft bereikt, niet de volstrekte meerderheid van het totale 

aantal te verdelen zetels toegewezen, dan wordt aan die lijst één zetel extra toegekend. 

3 Het zetelaantal van de lijst waaraan de laatste restzetel is toegewezen, wordt met 1 

verminderd.  

4 Waren er meer lijsten waaraan voor hetzelfde gemiddelde of overschot als van de in stap 3 

bedoelde lijst een restzetel is toegewezen, dan wordt bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau bepaald van welke lijst het zetelaantal met 1 wordt verminderd. 

  

 

6. Wijziging van de zetelverdeling in geval van uitputting van lijsten 

TK.A.5 - II 

Gelet op de hierboven gegeven interpretatie van art. P9 Kieswet vormen de vier 

stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling.  

TK.A.5 - I 

De laatste toelichtende opmerking in bovenstaande opsomming bevat een keuze in de 

interpretatie van art. P9 Kieswet. Een alternatieve interpretatie zou kunnen zijn dat 

de extra zetel niet zou worden toegekend als de volstrekte meerderheid alleen kan 

worden bereikt via een aangegane lijstencombinatie. Deze laatste berekening zou in 

zoverre recht doen aan de ratio van art. P9 Kieswet dat alleen indien één politieke 

partij (hetzij via een lijstengroep, dan wel via een stel gelijkluidende lijsten) een 

absolute meerderheid zou verwerven het nodig is deze meerderheid te 

verdisconteren in de zetelverdeling.  

De in dit document gegeven interpretatie van art. P9 Kieswet komt niettemin voor als 

de juiste. De plaats van dit artikel in hoofdstuk P van de Kieswet (vóór art. P11 dat 

handelt over de onderlinge verdeling van zetels binnen een combinatie) geeft 

voldoende aanleiding om te veronderstellen dat voor de berekening van de 

zetelverdeling nog steeds moet worden uitgegaan van het in art. P4 lid 1 Kieswet 

gehuldigde uitgangspunt dat er bij de initiële zetelverdeling van moet worden 

uitgegaan dat lijstencombinaties gelden als één lijst. Deze interpretatie vindt 

bovendien steun in de wetsgeschiedenis (Kamerstukken TK 20 264 nr. 18, p. 68). 
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Wettelijke bepalingen: art. P 10 Kieswet 

- Als blijkt dat er bij de zetelverdeling meer zetels aan een lijst zijn toegekend dan het aantal 

kandidaten van de lijst, gaan de zetels die niet bezet kunnen worden, over naar andere lijsten. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

stap bewerking 

1 Het aantal aan een lijst toegekende zetels wordt vergeleken met het totale aantal 

kandidaten van de lijst.  

- Bij een lijstencombinatie of een lijstengroep betreft dit dus alle kandidaten die voorkomen 

op tot de lijstencombinatie of lijstengroep behorende lijsten. 

- Lijstuitputting binnen een lijstengroep of lijstencombinatie is in deze fase niet van belang. 

Zie daarvoor onderdeel 7, stap 6, resp. onderdeel 8, stap 6. 

2 De zetels die niet bezet kunnen worden, worden toegekend aan andere lijsten. 

Welke lijsten dat achtereenvolgens zijn, wordt bepaald door voortgezette toepassing van de 

regels voor het toewijzen van restzetels (zie onderdeel 4). 

- De lijsten waarvan zetels niet bezet konden worden, blijven bij deze voortgezette 

toepassing uiteraard buiten beschouwing. 

 

 

 

7. Verdeling van zetels binnen lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 11 en P 13 Kieswet 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstencombinatie afzonderlijk uitgevoerd. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot een 

lijstencombinatie behorende lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten. 

 

TK.A.6 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P10 

Kieswet. Ook hier geldt dat de plaats van het artikel binnen hoofdstuk P, noopt tot de 

hierboven gegeven interpretatie dat lijstuitputting binnen een lijstengroep of 

lijstencombinatie in dit stadium irrelevant is. 
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stap bewerking 

1 Het door de lijstencombinatie behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal aan 

de combinatie toegewezen zetels. Het quotiënt is de combinatiekiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstencombinatie behorende lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de 

combinatiekiesdeler.  

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen dat de 

combinatiekiesdeler in het stemtotaal is begrepen 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot de rest die 

overblijft bij deling van het stemtotaal door de combinatiekiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemtotaal als overschot.  

5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste 

overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk, dan is, als er minder zetels ter verdeling over zijn dan het aantal 

gelijke overschotten, toekenning van de zetel bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau noodzakelijk. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de 

zetels over op andere lijsten van de combinatie: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen door toepassing van het stelsel van de 

grootste gemiddelden (zie onderdeel 4, stap 3 e.v.). 

 

TK.A.7 - I 

De Kieswet blinkt op dit laatste punt niet uit in helderheid. Op veel punten in de 

Kieswet wordt "lijst” gehanteerd in de enkelvoudige betekenis (een op zichzelf 

staande lijst). Aan het begin van hoofdstuk P Kieswet wordt onder het woord “lijst” 

krachtens art. P2 tot en met P4 ook lijstengroepen, stellen gelijkluidende lijsten en 

lijstencombinaties geschaard (hetgeen tot en met art. P10 ook structureel zo wordt 

toegepast (zie ook de eerste opmerking onder categorie 5). Het woord “lijst” in art. 

P11 betekent dan weer lijstengroep of stel gelijkluidende lijsten, maar juist niet de op 

zichzelf staande lijst of de lijstencombinatie. Het eerste vloeit voort uit art. I10 lid 3 

sub a Kieswet; het laatste is logisch gelet op het feit dat dit artikel juist voorziet in 

een verdeling van zetels binnen een lijstencombinatie, dus op dit punt vormt 

bovenstaande toelichting een juiste interpretatie van art. P11 Kieswet.  

Verder lijkt het niet onverstandig in bovenstaande toelichting onderdeel 2 (met name 

stap 1) in herinnering te roepen. 
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8. Verdeling van zetels binnen lijstengroepen 

Wettelijke bepalingen: art. P 12 en P 13 Kieswet 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstengroep afzonderlijk uitgevoerd. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot een 

lijstengroep behorende lijsten. 

 

 

stap bewerking 

1 Het door de lijstengroep behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal aan de 

lijstengroep toegewezen zetels. Het quotiënt is de groepskiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstengroep behorende lijst (stellen gelijkluidende lijsten en in één kieskring 

ingediende lijsten) wordt het stemtotaal gedeeld door de groepskiesdeler.  

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen dat de 

groepskiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot de rest die 

overblijft bij deling van het stemtotaal door de groepskiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemtotaal als overschot.  

5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste 

overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk, dan is, als er minder zetels ter verdeling over zijn dan het aantal 

TK.A.7 - II 

De 6 stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P11 en 

P13 Kieswet.  

De toelichtende zin onder stap 5 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert. 

Voorts verdient het aanbeveling ‘het stelsel van de grootste gemiddelden’ in stap 6 

(onder b) nader uit te werken.  

TK.A.8 - I 

Zie de opmerking onder TK.A.7 – I. Ook hier blinkt de Kieswet niet uit in helderheid 

vanwege de wisselende betekenis van het woord “lijst”. De hier gekozen interpretatie 

is echter zonder meer de juiste. 
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gelijke overschotten, toekenning van de zetel bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau noodzakelijk. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de 

zetels over op andere lijsten van de lijstengroep: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen door toepassing van het stelsel van de 

grootste gemiddelden (zie onderdeel 4, stap 3 e.v.). 

 

 

 

B. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

- Achtereenvolgens wordt voor elke lijst (stel gelijkluidende lijsten, lijstengroep of op zichzelf 

staande lijst) vastgesteld welke van de daarop voorkomende kandidaten gekozen zijn. 

- Een kandidaat van wie bekend is dat hij is overleden, wordt buiten beschouwing gelaten (art. P 

19a Kieswet). 

 

 

 - Terminologie: 

* Bij de aanwijzing van gekozen kandidaten wordt vastgesteld dat een kandidaat gekozen is 

verklaard. 

* Wordt een kandidaat op één lijst gekozen verklaard, dan is de procedure van aanwijzing 

daarmee voltooid. 

* Bij lijstengroepen is het mogelijk dat een kandidaat op meer dan één tot die lijstengroep 

behorende lijsten gekozen wordt verklaard. Deze kandidaten worden aangeduid als meervoudig 

gekozen kandidaten. 

TK.A.8 - II 

De 6 stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P12 en 

P13 Kieswet. De opmerkingen onder TK.A.7 - II zijn van overeenkomstige toepassing. 

TK.B.0 - I 

De formulering “van wie bekend is dat hij is overleden” komt strikt genomen niet 

overeen met de tekst van art. P19a Kieswet. Uiteraard kan het voorkomen dat het 

overlijden van een kandidaat tijdens de berekening van de uitslag niet bekend is. Dit 

is een praktisch probleem dat geen juridische betekenis heeft. In dergelijke gevallen 

zal achteraf moet worden geconstateerd dat er een fout is gemaakt bij de toewijzing. 

In dergelijke gevallen moet worden voorkomen dat de discussie achteraf gaat over de 

vraag of het overlijden bekend was of niet. Het strekt tot aanbeveling bovenstaande 

tekst te wijzigen in: “Een kandidaat die is overleden”. 
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* Bij een meervoudig gekozen kandidaat wordt de procedure van aanwijzing voortgezet om vast te 

stellen op welke van de lijsten waarop hij gekozen is verklaard, hij als gekozen geldt. 

 

Er zijn twee varianten: 

A. voor stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten; 

B. voor lijstengroepen 

 

 

1. Aanwijzing van met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 15 en P 16 Kieswet 

Variant A (stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten) 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 25% van de kiesdeler. 

2 Van elke kandidaat wordt het stemtotaal in alle kieskringen gezamenlijk vastgesteld.  

3 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel. 

4 De in stap 3 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het aantal behaalde stemmen 

gekozen verklaard tot maximaal het aantal zetels dat aan de lijst is toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

5 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die aantallen een 

kandidaat gekozen kan worden verklaard,  vindt loting plaats in de zitting van het centraal 

stembureau. 

 

TK.B.0 - II 

Het komt voor als een buitengewoon verstandige keuze de tamelijk ondoorzichtige 

wijze van zeteltoedeling bij lijstengroepen afzonderlijk te behandelen. 
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Variant B (lijstengroepen) 

Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot de 
lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en in één kieskring ingediende lijsten. 

 

 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 25% van de kiesdeler. 

2 Van elke kandidaat wordt het stemtotaal in alle kieskringen gezamenlijk vastgesteld.  

3 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel. 

4 De in stap 3 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het in totaal in alle 

kieskringen gezamenlijk behaalde aantal stemmen gekozen verklaard. 

Er worden niet meer kandidaten gekozen verklaard dan er zetels aan de lijstengroep zijn 

toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

5 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die aantallen een 

kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in de zitting van het centraal 

stembureau. 

 

 

 

 

TK.B.1 - I 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P15 lid 1 

Kieswet.  

Stap 4 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voor zover er voldoende zetels te verdelen zijn). 

TK.B.1 - II 

De terminologie “tot een lijstengroep behorende … in één kieskring ingediende 

lijsten” werkt enigszins verwarrend. Niet in te zien valt waarom niet simpelweg “tot 

een lijstengroep behorende lijsten” is geschreven. 
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Alleen ten aanzien van in stap 4 bedoelde kandidaten die op meer dan één tot de lijstengroep 

behorende stellen gelijkluidende lijsten of kieskringlijsten zijn vermeld, worden vervolgens nog de 

stappen 6 t/m 8 toegepast. 

 

6 De kandidaat geldt als gekozen op een lijst waarop nog zetels te verdelen zijn en van die 

lijsten de lijst waarop hij het hoogste aantal stemmen behaalde. 

Indien aantallen gelijk zijn, geldt hij als gekozen op de kieskringlijst of het stel 

gelijkluidende lijsten met het laagste kieskringnummer. 

- Het kan voorkomen dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen heeft behaald op een 

lijst waarop geen zetels meer zijn te verdelen. Die lijst blijft niettemin buiten beschouwing. 

7 Indien op geen van de lijsten waarop de kandidaat is vermeld, nog zetels te verdelen zijn, 

geldt hij niettemin als gekozen op de lijst waarop hij het hoogste aantal stemmen behaalde. 

8 Is stap 7 van toepassing, dan vervalt daartegenover de zetel die bij de verdeling van de 

zetels binnen de lijstengroep het laatst was toegewezen. 

 

TK.B.1 - III 

De eerste vijf stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P16 

Kieswet.  

Stap 4 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voor zover er voldoende zetels te verdelen zijn). 
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TK.B.1 - IV 

De laatste drie stappen onder dit onderdeel vormen een correcte vertaling van art. 

P16 Kieswet. Ook hier is gekozen voor een vrij letterlijke vertaling van de wettekst. 

Deze wettekst is voor de niet juridisch onderlegde leek tamelijk ondoorgrondelijk. 

Daardoor rijst de vraag of de hier weergegeven stappen ondanks hun juistheid voor 

programmeurs voldoende duidelijk zijn. Op zijn minst zou kunnen overwogen in 

herinnering te roepen dat bij lijstengroepen eerst moet worden vastgesteld aan 

welke lijsten binnen de groep zetels worden toegekend (onderdeel 8 onder categorie 

A).  

De laatste toelichtende zin onder stap 6 kan in misleidend werken, omdat in 

dergelijke lijsten blijkens de volgende stap juist wel in beschouwing worden 

genomen. Het verdient aanbeveling aan deze toelichtende zin aan te vangen met: 

“Voor de bewerking onder deze stap blijft …” 
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2. Aanwijzing van de overige gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 17 en P 18 Kieswet 

Variant A (stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten) 

 

stap bewerking 

1 Tot het aantal resterende aan de lijst toegekende zetels worden de nog niet gekozen 

verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen verklaard. 

 

 

Variant B (lijstengroepen) 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot de 

lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en in één kieskring ingediende lijsten. 

 

1 Vastgesteld wordt op welke tot de lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en 

kieskringlijsten nog resterende zetels zijn waarvoor kandidaten gekozen verklaard moeten 

worden. 

2 Tot het op elke lijst resterende aantal toegekende zetels worden de nog niet gekozen 

verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen verklaard. 

- Deze stap wordt voor alle tot de lijstengroep behorende lijsten gelijktijdig uitgevoerd.  

 

Er kunnen na deze stap kandidaten zijn die meermalen gekozen verklaard zijn. 

 

 

TK.B.2 - I 

De stap onder dit onderdeel vormt een goede vertaling van art. P17 Kieswet. 

TK.B.2 - II 

De terminologie “tot een lijstengroep behorende … in één kieskring ingediende 

lijsten” werkt enigszins verwarrend. Niet in te zien valt waarom niet simpelweg “tot 

een lijstengroep behorende lijsten” is geschreven. 

TK.B.2 - III 

De eerste twee stappen onder dit onderdeel vormen een goede weergave van de 

eerste bewerkingen die moeten plaatsvinden bij de toepassing van art. P18 Kieswet. 
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Het kan zich in bijzondere situaties voordoen dat bij toepassing van stap 2 blijkt dat op een lijst 

nog zetels te verdelen zijn, maar daarvoor op de lijst geen kandidaten meer beschikbaar zijn. In 

een dergelijk geval wordt vervolgens nog stap 3 toegepast. 

 

3 Zijn er bij de toepassing van stap 2 op een lijst geen kandidaten meer over die nog niet 

gekozen zijn verklaard, dan wordt op een lijst van de lijstengroep waarop geen zetels meer 

te verdelen waren, de eerstvolgende nog niet gekozen verklaarde kandidaat gekozen 

verklaard.  

Deze lijst wordt bepaald met toepassing van de regeling voor overgang van zetels naar 

andere verbonden lijsten bij verdeling van zetels binnen een lijstengroep (zie onderdeel 6, 

stap 6). 

 

 

Alleen ten aanzien van kandidaten die bij toepassing van de vorige stappen op meer dan één van 

de stellen gelijkluidende lijsten of kieskringlijsten gekozen zijn verklaard (meervoudig gekozen 

kandidaten), worden vervolgens nog de stappen 4 t/m 6 toegepast 

 

4 Ten aanzien van elke meervoudig gekozen kandidaat worden de lijsten geselecteerd waarop 

de kandidaat gekozen is verklaard.  

5 De kandidaat geldt als gekozen op de lijst waarop hij het hoogste aantal stemmen behaalde. 

Indien aantallen gelijk zijn, geldt hij als gekozen op de lijst met het laagste 

kieskringnummer. 

- Het kan voorkomen dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen heeft behaald op een 

TK.B.2 - IV 

De derde stap onder dit onderdeel vindt geen letterlijke grond in art. P18 Kieswet. De 

bewerkingsstap wordt aldus begrepen dat bij uitputting van één van de lijsten binnen 

een lijstengroep, gezocht wordt naar andere lijsten waarop een kandidaat gekozen 

kan worden verklaard en dat daarbij – in weerwil van art. P13 Kieswet – alsnog 

(extra) zetels worden toebedeeld aan lijsten binnen een lijstengroep, waar dat eerst 

niet het geval was. Omdat de zetels nu eenmaal moeten verdeeld, komt aansluiting 

bij art. P13 Kieswet voor als de enige voor de hand liggende oplossing. Het verdient 

echter wel de voorkeur deze handelwijze te voorzien van een solide juridische basis. 

Een andere vraag is of deze stap niet zou moeten worden geplaatst aan het einde van 

dit onderdeel. Door de stap hier te plaatsen wordt een lijst in betrokken in het proces 

van zeteltoewijzing die daar eigenlijk ‘niet thuishoort’. Zodoende wordt deze lijst 

meegenomen in de toewijzing van een kandidaat aan een lijst (bijvoorbeeld omdat 

deze kandidaat op deze additionele lijst de meeste stemmen had gehaald). Omdat het 

hier gaat om een buitenwettelijke uitzonderingstoestand is er ook veel voor te 

zeggen de zeteltoewijzing eerst te doen plaatsvinden aan de lijsten waaraan in eerste 

instantie zetels waren toegewezen en daarmee de invloed van de buitenwettelijke 

uitzondering op de zeteltoewijzing zo klein mogelijk te laten zijn. 
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lijst waarop hij niet gekozen is verklaard. Die lijst blijft niettemin buiten beschouwing. 

 Zolang er nog lijsten zijn waarop zetels te verdelen zijn, worden de stappen 1 tot en met 5 

herhaald. 

- Nadat stap 5 is toegepast, zullen op de overige lijsten waarop in stap 5 bedoelde 

kandidaten gekozen waren verklaard, andere kandidaten aangewezen moeten worden om 

de aan de lijst toebedeelde zetels te bezetten. Bij die aanwijzing kunnen ook weer 

kandidaten meervoudig gekozen worden verklaard. Dit betekent dat de stappen 1 tot en 

met 5 telkens herhaald moeten worden, totdat voor elke aan de lijstengroep toegekende 

zetel vastgesteld is door welke kandidaat die zetel wordt bezet. 

 

3. Rangschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 19 Kieswet 

 

- Met het oog op het vervullen van vacatures dient de volgorde van de kandidaten op een lijst 

gewijzigd te worden, indien dat als gevolg van het uitbrengen van voorkeurstemmen noodzakelijk 

is. 

- De rangschikking van de lijst blijft achterwege als aan de lijst geen zetels zijn toegekend, tenzij 

de lijst deel uitmaakt van een lijstcombinatie of lijstengroep waaraan wel zetels zijn toegekend. 

stap bewerking 

1 De stellen gelijkluidende lijsten, lijstengroepen en op zichzelf staande lijsten worden 

geselecteerd waarop kandidaten in totaal een aantal stemmen hebben behaald, hoger dan 

25% van de kiesdeler 

2 Een nieuwe rangschikking vindt plaats van elke in een kieskring ingediende lijst, waarop 

kandidaten, bedoeld in stap 1, voorkomen. 

3 Bovenaan de lijst komen te staan de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen, in 

de volgorde waarin aan hen een zetel is toegewezen. 

4 Daarna volgen de kandidaten die op alle lijsten waarop zij voorkomen gezamenlijk een 

aantal stemmen hebben behaald, hoger dan 25% van de kiesdeler, maar aan wie geen 

zetel is toegewezen, in de volgorde van de aantallen behaalde stemmen. 

5 Daarna volgen de overige op de lijst voorkomende kandidaten, in de volgorde van de lijst. 

 

TK.B.2 - V 

De laatste twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P 18 

Kieswet. De vraag is slechts in hoeverre er voor: “Zolang er nog lijsten zijn …” een 

aanduiding van een zesde stap mist, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de 

beschrijving van provinciale statenverkiezingen met meer dan één kieskring. 
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TK.B.3 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een goede vertaling van art. P19 Kieswet. 
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PROVINCIALE STATEN (in provincies met meer kieskringen) 

 

A. Zetelverdeling 

- Bij delingen wordt het resultaat van de deling uitgedrukt in een gewone, niet decimale breuk. 

 

1. Vaststelling van de stemtotalen per partij en het totale aantal uitgebrachte stemmen; 

berekening van de kiesdeler 

Wettelijke bepalingen: art. P 2, P 3 en P 5 Kieswet 

- In verschillende kieskringen ingediende kandidatenlijsten waarop dezelfde kandidaten in dezelfde 

volgorde voorkomen en die dus geheel identiek zijn, vormen samen een stel gelijkluidende lijsten. 

- In verschillende kieskringen ingediende kandidatenlijsten waarboven dezelfde partij-aanduiding 

staat of waarvan de eerste kandidaat dezelfde is, vormen samen een lijstengroep. 

- Kandidatenlijsten die niet tot een stel gelijkluidende lijsten of een lijstengroep behoren, zijn op 

zichzelf staande lijsten. 

stap bewerking 

1 Van elk stel gelijkluidende lijsten en van elke lijstengroep worden de stemtotalen in alle 

kieskringen bij elkaar opgeteld. 

2 De stemtotalen van de stellen gelijkluidende lijsten, de lijstengroepen en de op zichzelf 

staande lijsten worden bij elkaar opgeteld. 

Het resultaat van deze optelling is het totale aantal uitgebrachte stemmen. 

3 Het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal te verdelen zetels. 

Het resultaat van deze deling is de kiesdeler.  

 

2. Vaststelling van de geldigheid en de stemtotalen van lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 4 Kieswet 

stap bewerking 

1 De stemtotalen van de stellen gelijkluidende lijsten en de lijstengroepen die tot een 

lijstencombinatie behoren, worden vergeleken met de kiesdeler. 

Is een stemtotaal van aan de combinatie deelnemende stellen of groepen lager dan de 

kiesdeler, dan wordt het stel gelijkluidende lijsten of de lijstengroep geacht geen deel uit te 

maken van de lijstencombinatie, indien aan het stel of de groep zonder vorming van de 

PS.A.1 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P2, 

P3 en P5 Kieswet.  
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lijstencombinatie geen zetel zou zijn toegekend. 

2 Om vast te stellen of het in de laatste zin van stap 1 bedoelde geval zich voordoet, wordt 

een fictieve zetelverdeling berekend, waarbij wordt uitgegaan van de situatie dat geen 

lijstencombinaties zouden zijn gevormd. 

- Bij deze berekening worden dus alle gevormde lijstencombinaties buiten beschouwing 

gelaten. 

- De fictieve zetelverdeling verloopt volgens de stappen, vermeld in de onderdelen 3 tot en 

met 6, met dien verstande dat geen loting plaatsvindt voor toekenning van een restzetel. 

In plaats daarvan wordt aangenomen dat elke lijst die aan de loting zou deelnemen, een 

restzetel zou hebben verkregen.  

3 Vastgesteld wordt welke lijstencombinaties na uitvoering van stap 1 en 2 voor de 

vaststelling van de verkiezingsuitslag als lijstencombinatie in aanmerking worden genomen. 

4 Van de in stap 3 bedoelde lijstencombinaties worden de stemtotalen van de daartoe 

behorende stellen gelijkluidende lijsten en lijstengroepen bij elkaar opgeteld. 

 

 

PS.A.2 

In beginsel vormen de vier onder dit onderdeel aangegeven stappen een correcte 

vertaling van art. P4 Kieswet. Hier passen echter twee opmerkingen: 

1. Ten aanzien van de eerste toelichtende opmerking onder stap 2 valt op dat 
een duidelijke keuze is gemaakt voor een fictieve berekening van de 
zetelverdeling waarbij alle lijstencombinaties tegelijkertijd buiten 
beschouwing worden gelaten. Dit strookt met de eerste volzin van art. P4 lid 2 

Kieswet waarin wordt uitgegaan van de situatie dat “geen lijstencombinaties 
(meervoud, RN en WvdW) zouden zijn gevolgd”. De tweede volzin van het 
artikellid zou kunnen leiden tot verwarring in de zin dat met gebruik van het 

woord “zelfstandig” ook zou kunnen worden uitgegaan van meerdere fictieve 
zetelberekeningen waarbij elke keer slechts één lijstencombinatie wordt 
‘opengebroken’ en wordt bezien of de daaraan deelnemende lijsten ten 

opzichte van alle andere lijsten, lijstengroepen en lijstencombinaties 
zelfstandig een zetel zouden hebben behaald. Deze laatste optie sluit beter 
aan bij de wetsgeschiedenis aangezien de voorganger van dit artikel luidde: 
“Indien het betreft de verkiezing van de leden van de provinciale staten, wordt 
een lijstencombinatie slechts in aanmerking genomen, indien en voor zover 
aan ten  minste twee van de verbonden lijsten een plaats zou zijn toegekend, 
indien zij geen deel zouden hebben uitgemaakt van die lijstencombinatie.” 

Vooral de slotwoorden “van die (curs. RN en WvdW) lijstencombinatie zou 
doen vermoeden dat elke lijstencombinatie afzonderlijk moet worden 
opengebroken. Omdat e.e.a. gevolgen kan hebben voor de zetelverdeling moet 
tussen beide benaderingen een keuze worden gemaakt. Op zuiver tekstuele 
gronden komt de in dit document voorgestane keuze voor als de juiste. 
Immers, de hoofdregel die wordt geformuleerd in de eerste volzin van art. P4 
lid 2 gaat uit van de situatie waarin geen lijstencombinaties zouden zijn 

gevormd. Tegen de achtergrond van die hoofdregel moet worden gekeken of 
lijsten zelfstandig een zetel zouden hebben verworven (de tweede volzin). De 
alternatieve lezing zou dit artikel innerlijk tegenstrijdig maken. 

2. De tweede toelichtende opmerking bij stap 2 volgt niet letterlijk uit de tekst 
van de wet. Nu loting slechts een ‘verlegenheidsoplossing’ is bij de 
daadwerkelijke zetelverdeling, kan zij bij de fictieve zetelverdeling inderdaad 

achterwege blijven. 
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3. Toedeling van zetels op basis van het behalen van de kiesdeler (eerste toedeling) 

Wettelijke bepalingen: art. P 6 Kieswet 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

stap bewerking 

1 Van elke lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de kiesdeler. 

2 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegedeeld, gelijk aan het aantal malen dat de 

kiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

3 Vastgesteld wordt hoeveel zetels in totaal zijn toegedeeld. 

 

4. Toedeling van restzetels 

Wettelijke bepalingen: art. P 7 Kieswet 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

- De methode volgens welke de restzetels worden toegedeeld, wordt aangeduid als het stelsel van 

de grootste gemiddelden. 

stap bewerking 

1 Vastgesteld wordt hoeveel zetels nog toegedeeld moeten worden (restzetels). 

2 Het stemtotaal van elke lijst, ongeacht of bij de eerste toedeling aan de lijst zetels zijn 

toegedeeld, wordt gedeeld door het bij die toedeling toegekende aantal zetels plus 1. 

(Eventueel dus: 0 + 1.) 

Het resultaat van de deling wordt aangeduid als “gemiddelde”. 

-  Lijsten die bij de eerste toedeling geen zetel hebben behaald, komen dus ook in 

aanmerking voor een restzetel. 

3 De eerste restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

4 Van de in stap 3 bedoelde lijst wordt het stemtotaal gedeeld door het bij de eerste 

toedeling aan de lijst toegekende aantal zetels plus 2. De uitkomst vervangt het eerder 

berekende gemiddelde. 

5 De tweede restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

6  De stappen 4 en 5 worden herhaald, totdat alle restzetels zijn toegekend. Bij een nieuwe 

e.v. deling als bedoeld in stap 4 is het getal waardoor het stemtotaal wordt gedeeld, 

telkens 1 meer dan de vorige keer. 

PS.A.3 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P6 Kieswet. 
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 - Bij deze methode kunnen dus aan dezelfde lijst meer restzetels worden toegekend. 

- Zijn gemiddelden gelijk en zijn er minder restzetels ter verdeling over dan het aantal 

gelijke gemiddelden, dan vindt toekenning van de restzetel plaats bij loting in de zitting 

van het centraal stembureau. 

 

 

 

5. Wijziging van de zetelverdeling indien een lijst de volstrekte meerderheid van 

stemmen behaalt 

Wettelijke bepalingen: art. P 9 Kieswet 

PS.A.4 

De zes stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P7 Kieswet. 

De vertaling van art. P7 Kieswet naar aanwijzingen voor programmeurs verdient 

niettemin enige verduidelijking. Hieronder wordt e.e.a. puntsgewijs weergegeven: 

- Onder de toelichtende opmerking vooraf zou in ieder geval moeten worden 
toegevoegd dat restzetels één voor één worden verdeeld (stap 3 noemt dit 

slechts impliciet).  
- onder stap 1 zou in ieder geval moeten worden aangegeven hoe deze 

vaststelling dient plaats te vinden. Aangegeven moet worden dat het getal dat 
de uitkomst is onder stap 3 van het vorige onderdeel moet worden 
afgetrokken van het totale aantal te verdelen zetels. 

- de toelichting onder stap 2 zou beter kunnen worden geplaatst onder de 
toelichtende opmerkingen (boven de geformuleerde stappen) aangezien deze 

opmerking de gehele verdeling van restzetels raakt en niet alleen stap 2. 
- onder stap 4 zou in een toelichting kunnen worden aangegeven dat het 

gemiddelde van lijsten waaraan (nog) geen restzetel is toebedeeld dus gelijk 
blijft aan het gemiddelde bij de berekening van de eerste restzetel. 

- Stap 6 bevat een poging om kortheidshalve de verdeling van de overige 
restzetels weer te geven. De verwijzing naar de stappen 4 en 5 kan in zoverre 
tot verwarring leiden dat in het vervolg steeds twee zetels moeten worden 

opgeteld bij het aan een lijst toegekende zetels. Aan deze verwarring wordt 
gepoogd het hoofd te bieden door de toelichtende tweede volzin. Het zou 
niettemin de voorkeur verdienen stap 6 (en eventueel stappen 3 en/of 4) 
zodanig te herformuleren dat deze toelichting niet nodig is. Als vooraf 
duidelijk wordt gemaakt dat restzetels één voor één worden verdeeld (zie 

hierboven, zou stap 3 kunnen beginnen met “Een restzetel …” in plaats van 

“De eerste restzetel …”. Stap 4 zou dan als volgt kunnen worden herschreven: 
“Een volgende restzetel wordt op dezelfde manier verdeeld. Let daarbij op dat 
voor een lijst waaraan op grond van stap 4 een restzetel toebedeeld nu een 
nieuw gemiddelde moet worden berekend.  Dit betekent dat bij het nieuwe 
zetelaantal van deze lijst voor de berekening van de restzetelverdeling 
opnieuw een zetel moet worden opgeteld.” Stap 5 kan dan vervallen, waarna 
stap 6 (na vernummering dus stap 5) kan luiden: De stappen 3 en 4 worden 

herhaald, totdat alle restzetels zijn toegekend. 

De laatste toelichtende zin onder stap 6 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert 
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- Indien de toedeling van zetels ertoe heeft geleid dat een lijst wel de volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, maar niet de volstrekte meerderheid van het aantal te 

verdelen zetels, wordt aan die lijst alsnog één zetel meer toegewezen. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

stap bewerking 

1 De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen wordt berekend (50% + 

1) 

2 Is aan een lijst die dit aantal heeft bereikt, niet de volstrekte meerderheid van het totale 

aantal te verdelen zetels toegewezen, dan wordt aan die lijst één zetel extra toegekend. 

3 Het zetelaantal van de lijst waaraan de laatste restzetel is toegewezen, wordt met 1 

verminderd.  

4 Waren er meer lijsten waaraan voor hetzelfde gemiddelde of overschot als van de in stap 3 

bedoelde lijst een restzetel is toegewezen, dan wordt bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau bepaald van welke lijst het zetelaantal met 1 wordt verminderd. 

 - Als er lijstencombinaties zijn gevormd, is dus niet van belang of een tot de combinatie 

behorende lijst de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald. Het 

gaat om het zetelaantal van de combinatie. 

 

 

PS.A.5 

De laatste toelichtende opmerking onder stap 4 (die overigens beter onder de 

algemene toelichtende opmerkingen onder dit onderdeel zou kunnen worden 

geplaatst, zoals dat ook het geval is bij de Tweede Kamerverkiezingen) bevat een 

keuze in de interpretatie van art. P9 Kieswet. Een alternatieve interpretatie zou 

kunnen zijn dat de extra zetel niet zou worden toegekend als de volstrekte 

meerderheid alleen kan worden bereikt via een aangegane lijstencombinatie. Deze 

laatste berekening zou in zoverre recht doen aan de ratio van art. P9 Kieswet dat 

alleen indien één politieke partij (hetzij via een lijstengroep, dan wel via een stel 

gelijkluidende lijsten) een absolute meerderheid zou verwerven het nodig is deze 

meerderheid te verdisconteren in de zetelverdeling.  

De in dit document gegeven interpretatie van art. P9 Kieswet komt niettemin voor als 

de juiste. De plaats van dit artikel in hoofdstuk P van de Kieswet (vóór art. P11 dat 

handelt over de onderlinge verdeling van zetels binnen een combinatie) geeft 

voldoende aanleiding om te veronderstellen dat voor de berekening van de 

zetelverdeling nog steeds moet worden uitgegaan van het in art. P4 lid 1 Kieswet 

gehuldigde uitgangspunt dat er bij de initiële zetelverdeling van moet worden 

uitgegaan dat lijstencombinaties gelden als één lijst. Deze interpretatie vindt 

bovendien steun in de wetsgeschiedenis (TK 20264 nr. 18, p. 68). 

Uitgaande van deze interpretatie vormen de vier stappen in dit onderdeel een juiste 

vertaling van art. P9 Kieswet. 
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6. Wijziging van de zetelverdeling in geval van uitputting van lijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 10 Kieswet 

- Als blijkt dat er bij de zetelverdeling meer zetels aan een lijst zijn toegekend dan het aantal 

kandidaten van de lijst, gaan de zetels die niet bezet kunnen worden, over naar andere lijsten. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan:  lijstencombinaties, 

niet tot een lijstencombinatie behorende lijstengroepen of stellen gelijkluidende lijsten en op 

zichzelf staande, slechts in één kieskring ingediende lijsten. 

stap bewerking 

1 Het aantal aan een lijst toegekende zetels wordt vergeleken met het totale aantal 

kandidaten van de lijst.  

- Bij een lijstencombinatie of een lijstengroep betreft dit dus alle kandidaten die voorkomen 

op tot de lijstencombinatie of lijstengroep behorende lijsten. 

- Lijstuitputting binnen een lijstengroep of lijstencombinatie is in deze fase niet van belang. 

Zie daarvoor onderdeel 7, stap 6, resp. onderdeel 8, stap 6. 

2 De zetels die niet bezet kunnen worden, worden toegekend aan andere lijsten. 

Welke lijsten dat achtereenvolgens zijn, wordt bepaald door voortgezette toepassing van de 

regels voor het toewijzen van restzetels (zie onderdeel 4). 

- De lijsten waarvan zetels niet bezet konden worden, blijven bij deze voortgezette 

toepassing uiteraard buiten beschouwing. 

 

 

7. Verdeling van zetels binnen lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 11 en P 13 Kieswet 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstencombinatie afzonderlijk uitgevoerd. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot een 

lijstencombinatie behorende lijstengroepen en stellen gelijkluidende lijsten. 

 

PS.A.6 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P10 

Kieswet. Ook hier geldt dat de plaats van het artikel binnen hoofdstuk P, noopt tot de 

hierboven gegeven interpretatie dat lijstuitputting binnen een lijstengroep of 

lijstencombinatie in dit stadium irrelevant is. 
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stap bewerking 

1 Het door de lijstencombinatie behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal aan 

de combinatie toegewezen zetels.  

Het quotiënt is de combinatiekiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstencombinatie behorende lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de 

combinatiekiesdeler.  

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen dat de 

combinatiekiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot de rest die 

overblijft bij deling van het stemtotaal door de combinatiekiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemtotaal als overschot.  

5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste 

overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk, dan is, als er minder zetels ter verdeling over zijn dan het aantal 

gelijke overschotten, toekenning van de zetel bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau noodzakelijk. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de 

zetels over op andere lijsten van de combinatie: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen door toepassing van het stelsel van de 

grootste gemiddelden (zie onderdeel 4, stap 3 e.v.). 

 

PS.A.7 - I 

Op dit punt vormt bovenstaande toelichting een juiste interpretatie van art. P11 

Kieswet. Zie echter ook de opmerkingen onder TK.A.7 – I. 

Verder lijkt het niet onverstandig in bovenstaande toelichting onderdeel 2 (met name 

stap 1) in herinnering te roepen. 
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8. Verdeling van zetels binnen lijstengroepen 

Wettelijke bepalingen: art. P 12 en P 13 Kieswet 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstengroep afzonderlijk uitgevoerd. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot een 

lijstengroep behorende lijsten. 

 

 

 

stap bewerking 

1 Het door de lijstengroep behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal aan de 

lijstengroep toegewezen zetels. Het quotiënt is de groepskiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstengroep behorende lijst (stellen gelijkluidende lijsten en in één kieskring 

ingediende lijsten) wordt het stemtotaal gedeeld door de groepskiesdeler.  

 

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen dat de 

groepskiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot de rest die 

overblijft bij deling van het stemtotaal door de groepskiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemtotaal als overschot.  

PS.A.7 - II 

De 6 stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P11 en 

P13 Kieswet.  

De toelichtende zin onder stap 5 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert. 

Voorts verdient het aanbeveling ‘het stelsel van de grootste gemiddelden’ in stap 6 

(onder b) nader uit te werken.  

PS.A.8 - I 

Zie de opmerking onder PS.A.7 - I. Ook hier blinkt de Kieswet niet uit in helderheid 

vanwege de wisselende betekenis van het woord “lijst”. De hier gekozen interpretatie 

is echter zonder meer de juiste. 
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5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste 

overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk, dan is, als er minder zetels ter verdeling over zijn dan het aantal 

gelijke overschotten, toekenning van de zetel bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau noodzakelijk. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de 

zetels over op andere lijsten van de lijstengroep: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen door toepassing van het stelsel van de 

grootste gemiddelden (zie onderdeel 4, stap 3 e.v.). 

 

 

 

B. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

- Achtereenvolgens wordt voor elke lijst (stel gelijkluidende lijsten, lijstengroep of op zichzelf 

staande lijst) vastgesteld welke van de daarop voorkomende kandidaten gekozen zijn. 

- Een kandidaat van wie bekend is dat hij is overleden, wordt buiten beschouwing gelaten (art. P 

19a Kieswet). 

 

 

 

 - Terminologie: 

* Bij de aanwijzing van gekozen kandidaten wordt vastgesteld dat een kandidaat gekozen is 

verklaard. 

* Wordt een kandidaat op één lijst gekozen verklaard, dan is de procedure van aanwijzing 

daarmee voltooid. 

PS.A.8 - II 

De 6 stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P12 en 

P13 Kieswet. De opmerkingen onder PS.A.7 - II zijn van overeenkomstige toepassing. 

PS.B.0 - I 

De formulering “van wie bekend is dat hij is overleden” komt strikt genomen niet 

overeen met de tekst van art. P19a Kieswet. Zie verder de corresponderende 

opmerking onder TK.B.0 – I. 
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* Bij lijstengroepen is het mogelijk dat een kandidaat op meer dan één tot die lijstengroep 

behorende lijsten gekozen wordt verklaard. Deze kandidaten worden aangeduid als meervoudig 

gekozen kandidaten. 

* Bij een meervoudig gekozen kandidaat wordt de procedure van aanwijzing voorgezet om vast te 

stellen op welke van de lijsten waarop hij gekozen is verklaard, hij als gekozen geldt. 

 

Er zijn twee varianten: 

A. voor stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten; 

B. voor lijstengroepen 

 

 

 

1. Aanwijzing van met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 15 en P 16 Kieswet 

variant A (stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten) 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 25% van de kiesdeler. 

2 Van elke kandidaat wordt het stemtotaal in alle kieskringen gezamenlijk vastgesteld.  

3 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel. 

4 De in stap 3 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het aantal behaalde stemmen 

gekozen verklaard tot maximaal het aantal zetels dat aan de lijst is toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

5 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die aantallen een 

kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in de zitting van het centraal 

stembureau. 

PS.B.0 - II 

Ook hier komt het voor als een buitengewoon verstandige keuze de tamelijk 

ondoorzichtige wijze van zeteltoedeling bij lijstengroepen afzonderlijk te behandelen. 



34 
 

 

Variant B (lijstengroepen) 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot de 

lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en in één kieskring ingediende lijsten. 

 

 

 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 25% van de kiesdeler. 

2 Van elke kandidaat wordt het stemtotaal in alle kieskringen gezamenlijk vastgesteld.  

3 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel. 

4 De in stap 3 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het in totaal in alle 

kieskringen gezamenlijk behaalde aantal stemmen gekozen verklaard. 

 

Er worden niet meer kandidaten gekozen verklaard dan er zetels aan de lijstengroep zijn 

toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

5 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die aantallen een 

kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in de zitting van het centraal 

stembureau. 

 

PS.B.1 - I 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P15 lid 1 

Kieswet.  

Stap 4 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voorzover er voldoende zetels te verdelen zijn). 

PS.B.1 - II 

De terminologie “tot een lijstengroep behorende … in één kieskring ingediende 

lijsten” werkt enigszins verwarrend. Niet in te zien valt waarom niet simpelweg “tot 

een lijstengroep behorende lijsten” is geschreven. 
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Alleen ten aanzien van in stap 4 bedoelde kandidaten die op meer dan één tot de lijstengroep 

behorende stellen gelijkluidende lijsten of kieskringlijsten zijn vermeld, worden vervolgens nog de 

stappen 6 t/m 8 toegepast 

 

6 De kandidaat geldt als gekozen op een lijst waarop nog zetels te verdelen zijn en van die 

lijsten de lijst waarop hij het hoogste aantal stemmen behaalde. 

Indien aantallen gelijk zijn, geldt hij als gekozen op de kieskringlijst of het stel 

gelijkluidende lijsten met het laagste kieskringnummer. 

- Het kan voorkomen dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen heeft behaald op een 

lijst waarop geen zetels meer zijn te verdelen. Die lijst blijft bij deze stap buiten 

beschouwing. 

7 Indien op geen van de lijsten waarop de kandidaat is vermeld, nog zetels te verdelen zijn, 

geldt hij niettemin als gekozen op de lijst waarop hij het hoogste aantal stemmen behaalde. 

8 Is stap 7 van toepassing, dan vervalt daartegenover de zetel die bij de verdeling van de 

zetels binnen de lijstengroep het laatst was toegewezen. 

 

 

PS.B.1 - III 

De eerste vijf stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P16 

Kieswet.  

Stap 4 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voorzover er voldoende zetels te verdelen zijn). 

PS.B.1 - IV 

De laatste drie stappen onder dit onderdeel vormen een correcte vertaling van art. 

P16 Kieswet. Ook hier is gekozen voor een vrij letterlijke weergave van de wettekst. 

Deze wettekst is voor de niet juridisch onderlegde leek tamelijk ondoorgrondelijk. 

Daardoor rijst de vraag of de hier weergegeven stappen ondanks hun juistheid voor 

programmeurs voldoende duidelijk zijn. Op zijn minst zou kunnen overwogen in 

herinnering te roepen dat bij lijstengroepen eerst moet worden vastgesteld aan 

welke lijsten binnen de groep zetels worden toegekend (onderdeel 8 onder categorie 

A).  

De laatste toelichtende zin onder stap 6 kan in misleidend werken, omdat in 

dergelijke lijsten blijkens de volgende stap juist wel in beschouwing worden 

genomen. Het verdient aanbeveling aan deze toelichtende zin aan te vangen met: 

“Voor de bewerking onder deze stap blijft …” 
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2. Aanwijzing van de overige gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 17 en P 18 Kieswet 

Variant A (stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten) 

stap bewerking 

1 Tot het aantal resterende aan de lijst toegekende zetels worden de nog niet gekozen 

verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen verklaard. 

 

 

Variant B (lijstengroepen) 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot de 

lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en in één kieskring ingediende lijsten. 

 

1 Vastgesteld wordt op welke tot de lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en 

kieskringlijsten nog resterende zetels zijn waarvoor kandidaten gekozen verklaard moeten 

worden. 

2 Tot het op elke lijst resterende aantal toegekende zetels worden de nog niet gekozen 

verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen verklaard. 

- Deze stap wordt voor alle tot de lijstengroep behorende lijsten gelijktijdig uitgevoerd. Er 

kunnen na deze stap opnieuw kandidaten zijn die meermalen gekozen verklaard worden. 

 

Het kan zich in bijzondere situaties voordoen dat bij toepassing van stap 2 blijkt dat op een lijst 

nog zetels te verdelen zijn, maar daarvoor op de lijst geen kandidaten meer beschikbaar zijn. In 

een dergelijk geval wordt vervolgens nog stap 3 toegepast. 

PS.B.2 - I 

De stap onder dit onderdeel vormt een goede vertaling van art. P17 Kieswet. 

PS.B.2 - III 

De eerste twee stappen onder dit onderdeel vormen een goede weergave van de 

eerste bewerkingen die moeten plaatsvinden bij de toepassing van art. P18 Kieswet. 

PS.B.2 - II 

De terminologie “tot een lijstengroep behorende … in één kieskring ingediende 

lijsten” werkt enigszins verwarrend. Niet in te zien valt waarom niet simpelweg “tot 

een lijstengroep behorende lijsten” is geschreven. 



37 
 

3 Zijn er bij de toepassing van stap 2 op een lijst geen kandidaten meer over die nog niet 

gekozen zijn verklaard, dan wordt op een lijst van de lijstengroep waarop geen zetels meer 

te verdelen waren, de eerstvolgende nog niet gekozen verklaarde kandidaat gekozen 

verklaard.  

Deze lijst wordt bepaald met toepassing van de regeling voor overgang van zetels naar 

andere verbonden lijsten bij verdeling van zetels binnen een lijstengroep (zie onderdeel 6, 

stap 6). 

 

 

Alleen ten aanzien van kandidaten die bij toepassing van de vorige stappen op meer dan één van 

de stellen gelijkluidende lijsten of kieskringlijsten gekozen zijn verklaard (meervoudig gekozen 

kandidaten), worden vervolgens nog de stappen 4 t/m 6 toegepast. 

4 Ten aanzien van elke meervoudig gekozen kandidaat worden de lijsten geselecteerd waarop 

de kandidaat gekozen is verklaard.  

5 De kandidaat geldt als gekozen op de lijst waarop hij het hoogste aantal stemmen behaalde. 

Indien aantallen gelijk zijn, geldt hij als gekozen op de lijst met het laagste 

kieskringnummer. 

- Het kan voorkomen dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen heeft behaald op een 

lijst waarop hij niet gekozen is verklaard. Die lijst blijft niettemin buiten beschouwing. 

6 Zolang er nog lijsten zijn waarop zetels te verdelen zijn, worden de stappen 1 tot en met 5 

herhaald. 

- Nadat stap 5 is toegepast, zullen op de overige lijsten waarop in stap 5 bedoelde 

kandidaten gekozen waren verklaard, andere kandidaten aangewezen moeten worden om 

de aan de lijst toebedeelde zetels te bezetten.  

Bij die aanwijzing kunnen ook weer kandidaten meervoudig gekozen worden verklaard. Dit 

betekent dat de stappen 1 tot en met 5 telkens herhaald moeten worden, totdat voor elke 

aan de lijstengroep toegekende zetel vastgesteld is door welke kandidaat die zetel wordt 

bezet. 

 

 

 

PS.B.2 - IV 

Ten aanzien van de derde stap gelden (mutatis mutandis) dezelfde opmerkingen als 

die hierover zijn gemaakt onder TK.B.2 – IV. 

PS.B.2 - V 

De laatste drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P18 

Kieswet.  
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3. Rangschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 19 Kieswet 

- Met het oog op het vervullen van vacatures dient de volgorde van de kandidaten op een lijst 

gewijzigd te worden, indien dat als gevolg van het uitbrengen van voorkeurstemmen noodzakelijk 

is. 

- De rangschikking van de lijst blijft achterwege als aan de lijst geen zetels zijn toegekend, tenzij 

de lijst deel uitmaakt van een lijstcombinatie of lijstengroep waaraan wel zetels zijn toegekend. 

stap bewerking 

1 De stellen gelijkluidende lijsten, lijstengroepen en op zichzelf staande lijsten worden 

geselecteerd waarop kandidaten in totaal een aantal stemmen hebben behaald, hoger dan 

25% van de kiesdeler 

2 Een nieuwe rangschikking vindt plaats van elke in een kieskring ingediende lijst, waarop 

kandidaten, bedoeld in stap 1, voorkomen. 

3 Bovenaan de lijst komen te staan de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen, in 

de volgorde waarin aan hen een zetel is toegewezen. 

4 Daarna volgen de kandidaten die op alle lijsten waarop zij voorkomen gezamenlijk een 

aantal stemmen hebben behaald, hoger dan 25% van de kiesdeler, maar aan wie geen 

zetel is toegewezen, in de volgorde van de aantallen behaalde stemmen. 

5 Daarna volgen de overige op de lijst voorkomende kandidaten, in de volgorde van de lijst. 

 

 

PS.B.3 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een goede vertaling van art. P19 Kieswet. 
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PROVINCIALE STATEN (in provincies met één kieskring) / GEMEENTERAAD (in gemeenten met 19 

of meer raadszetels) / ALGEMEEN BESTUUR (in waterschappen met 19 of meer zetels in het 

(gekozen deel van het) algemeen bestuur) 

 

A. Zetelverdeling 

- Bij delingen wordt het resultaat van de deling uitgedrukt in een gewone, niet decimale breuk. 

1. Vaststelling van het totale aantal uitgebrachte stemmen en berekening van de 

kiesdeler. 

Wettelijke bepalingen: art. P 5 Kieswet. 

Stap bewerking  

1   De stemtotalen van alle lijsten worden bij elkaar opgeteld.  

 Het resultaat van deze optelling is het totale aantal uitgebrachte stemmen. 

2 Het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal te verdelen zetels. 

 Het resultaat van deze deling is de kiesdeler   

 

 

2. Vaststelling van de geldigheid en de stemtotalen van lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 4 Kieswet 

stap bewerking 

1 De stemtotalen van de lijsten die tot een lijstencombinatie behoren, worden vergeleken 

met de kiesdeler. 

Is het stemtotaal van een aan de combinatie deelnemende lijst lager dan de kiesdeler, dan 

wordt de lijst geacht geen deel uit te maken van de lijstencombinatie, indien aan de lijst 

zonder vorming van de lijstencombinatie geen zetel zou zijn toegekend. 

2 Om vast te stellen of het in de laatste zin van stap 1 bedoelde geval zich voordoet, wordt 

een fictieve zetelverdeling berekend, waarbij wordt uitgegaan van de situatie dat geen 

lijstencombinaties zouden zijn gevormd. 

- Bij deze berekening worden dus alle gevormde lijstencombinaties buiten beschouwing 

gelaten. 

- De fictieve zetelverdeling verloopt volgens de stappen, vermeld in de onderdelen 3 tot en 

met 6, met dien verstande dat geen loting plaatsvindt voor toekenning van een restzetel. 

In plaats daarvan wordt aangenomen dat elke lijst die aan de loting zou deelnemen, een 

restzetel zou hebben verkregen.  

GR.A.1 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P5 Kieswet.  
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4 Van de in stap 3 bedoelde lijstencombinaties worden de stemtotalen van de 

daartoe behorende lijsten bij elkaar opgeteld. 

  

 

 

3. Toedeling van zetels op basis van het behalen van de kiesdeler (eerste toedeling) 

Wettelijke bepalingen: art. P 6 Kieswet. 

stap bewerking 

1 Van elke lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de kiesdeler. 

2 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegedeeld, gelijk aan het aantal malen dat de 

kiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

3 Vastgesteld wordt hoeveel zetels in totaal zijn toegedeeld. 

 

 

 

4. Toedeling van restzetels 

Wettelijke bepalingen: art. P 7 Kieswet 

- De methode volgens welke de restzetels worden toegedeeld, wordt aangeduid als het stelsel van 

de grootste gemiddelden. 

stap bewerking 

1 Vastgesteld wordt hoeveel zetels nog toegedeeld moeten worden (restzetels). 

2 Het stemtotaal van elke lijst, ongeacht of bij de eerste toedeling aan de lijst zetels zijn 

toegedeeld, wordt gedeeld door het bij die toedeling toegekende aantal zetels plus 1. 

(Eventueel dus: 0 + 1.) 

Het resultaat van de deling wordt aangeduid als “gemiddelde”. 

-  Lijsten die bij de eerste toedeling geen zetel hebben behaald, komen dus ook in 

aanmerking voor een restzetel. 

GR.A.2 

In beginsel vormen de vier onder dit onderdeel aangegeven stappen een correcte 

vertaling van art. P4 Kieswet. Hier passen echter dezelfde twee kanttekeningen als 

geplaatst bij PS.A.2. 

GR.A.3 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P6 Kieswet. 
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3 De eerste restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

4 Van de in stap 3 bedoelde lijst wordt het stemtotaal gedeeld door het bij de eerste 

toedeling aan de lijst toegekende aantal zetels plus 2. De uitkomst vervangt het eerder 

berekende gemiddelde. 

5 De tweede restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

6  De stappen 4 en 5 worden herhaald, totdat alle restzetels zijn toegekend. Bij een nieuwe 

e.v. deling als bedoeld in stap 4 is het getal waardoor het stemtotaal wordt gedeeld, 

telkens 1 meer dan de vorige keer. 

 - Bij deze methode kunnen dus aan dezelfde lijst meer restzetels worden toegekend. 

 

- Zijn gemiddelden gelijk en zijn er minder restzetels ter verdeling over dan het aantal 

gelijke gemiddelden, dan vindt toekenning van de restzetel plaats bij loting in de zitting 

van het centraal stembureau. 

 

 

5. Wijziging van de zetelverdeling indien een lijst de volstrekte meerderheid van 

stemmen behaalt 

Wettelijke bepalingen: art. P 9 Kieswet 

- Indien de toedeling van zetels ertoe heeft geleid dat een lijst wel de volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, maar niet de volstrekte meerderheid van het aantal te 

verdelen zetels, wordt aan die lijst alsnog één zetel meer toegewezen. 

stap bewerking 

1 De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen wordt berekend (50% + 

1) 

2 Is aan een lijst die dit aantal heeft bereikt, niet de volstrekte meerderheid van het totale 

aantal te verdelen zetels toegewezen, dan wordt aan die lijst één zetel extra toegekend. 

3 Het zetelaantal van de lijst waaraan de laatste restzetel is toegewezen, wordt met 1 

verminderd.  

4 Waren er meer lijsten waaraan voor hetzelfde gemiddelde of overschot als van de in stap 3 

bedoelde lijst een restzetel is toegewezen, dan wordt bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau bepaald van welke lijst het zetelaantal met 1 wordt verminderd. 

 - Als er lijstencombinaties zijn gevormd, is dus niet van belang of een tot de combinatie 

behorende lijst de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald. Het 

GR.A.4 

De zes stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P7 Kieswet. 

De vertaling van art. P7 Kieswet naar aanwijzingen voor programmeurs verdient 

niettemin enige verduidelijking. Zie hiervoor de opmerking onder PS.A.4. 
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gaat om het zetelaantal van de combinatie. 

 

 

 

6. Wijziging van de zetelverdeling in geval van uitputting van lijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 10 Kieswet 

- Als blijkt dat er bij de zetelverdeling meer zetels aan een lijst zijn toegekend dan het aantal 

kandidaten van de lijst, gaan de zetels die niet bezet kunnen worden, over naar andere lijsten. 

stap bewerking 

1 Het aantal aan een lijst toegekende zetels wordt vergeleken met het totale aantal 

kandidaten van de lijst.  

- Bij een lijstencombinatie betreft dit dus alle kandidaten die voorkomen op tot de 

lijstencombinatie behorende lijsten. 

- Lijstuitputting binnen een lijstencombinatie is in deze fase niet van belang. Zie daarvoor 

onderdeel 7, stap 6. 

2 De zetels die niet bezet kunnen worden, worden toegekend aan andere lijsten. 

Welke lijsten dat achtereenvolgens zijn, wordt bepaald door voortgezette toepassing van de 

regels voor het toewijzen van restzetels (zie onderdeel 4). 

- De lijsten waarvan zetels niet bezet konden worden, blijven bij deze voortgezette 

toepassing uiteraard buiten beschouwing. 

 

 

 

 

GR.A.5 

Evenals bij de verkiezingen van provinciale staten en de Tweede Kamer moet worden 

opgemerkt dat dit onderdeel een interpretatieve keuze van de Kiesraad bevat (zie bij 

TK.A.5 of PS.A.5). Uitgaande van deze interpretatie – die voorkomt als de juiste – 

vormen de vier stappen in dit onderdeel een juiste vertaling van art. P9 Kieswet. 

GR.A.6 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P10 

Kieswet. Ook hier geldt dat de plaats van het artikel binnen hoofdstuk P, noopt tot de 

hierboven gegeven interpretatie dat lijstuitputting binnen een lijstencombinatie in dit 

stadium irrelevant is 
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7. Verdeling van zetels binnen lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 11 en P 13 Kieswet 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstencombinatie afzonderlijk uitgevoerd. 

stap bewerking 

1 Het door de lijstencombinatie behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal aan 

de combinatie toegewezen zetels. Het quotiënt is de combinatiekiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstencombinatie behorende lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de 

combinatiekiesdeler.  

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen dat de 

combinatiekiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot de rest die 

overblijft bij deling van het stemtotaal door de combinatiekiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemtotaal als overschot.  

5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste 

overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk, dan is, als er minder zetels ter verdeling over zijn dan het aantal 

gelijke overschotten, toekenning van de zetel bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau noodzakelijk. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de 

zetels over op andere lijsten van de combinatie: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen door toepassing van het stelsel van de 
grootste gemiddelden (zie onderdeel 4, stap 3 e.v.). 

 

 

B. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

- Achtereenvolgens wordt voor elke lijst vastgesteld welke van de daarop voorkomende kandidaten 

gekozen zijn. 

GR.A.7 

De zes stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P11 

en P13 Kieswet.  

De toelichtende zin onder stap 5 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert. 

Voorts verdient het aanbeveling ‘het stelsel van de grootste gemiddelden’ in stap 6 

(onder b) nader uit te werken.  
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- Een kandidaat van wie bekend is dat hij is overleden, wordt buiten beschouwing gelaten (art. P 

19a Kieswet). 

 

 

1. Aanwijzing van met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 15 en P 16 Kieswet 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 25% van de kiesdeler. 

2 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel. 

3 De in stap 2 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het aantal behaalde stemmen 

gekozen verklaard tot maximaal het aantal zetels dat aan de lijst is toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

4 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die aantallen een 

kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in de zitting van het centraal 

stembureau. 

 

 

 

 

GR.B.1 

De vier stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P15 lid 1 

Kieswet.  

In het overzicht van wettelijke bepalingen kan art. P16 Kieswet worden geschrapt, nu 

van lijstengroepen geen sprake is. 

Stap 3 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voorzover er voldoende zetels te verdelen zijn). 

GR.B.0 

De formulering “van wie bekend is dat hij is overleden” komt strikt genomen niet 

overeen met de tekst van art. P19a Kieswet. Zie verder de corresponderende 

opmerking onder TK.B.0 - I. 
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2. Aanwijzing van de overige gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 17 Kieswet 

stap bewerking 

1 Tot het aantal resterende aan de lijst toegekende zetels worden nog niet gekozen 

verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen verklaard. 

 

 

 

 

3. Rangschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 19 Kieswet 

- Met het oog op het vervullen van vacatures dient de volgorde van de kandidaten op een lijst 

gewijzigd te worden, indien dat als gevolg van het uitbrengen van voorkeurstemmen noodzakelijk 

is. 

- De rangschikking van de lijst blijft achterwege als aan de lijst geen zetels zijn toegekend, tenzij 

de lijst deel uitmaakt van een lijstcombinatie waaraan wel zetels zijn toegekend. 

stap bewerking 

1 De lijsten worden geselecteerd waarop kandidaten een aantal stemmen hebben behaald, 

hoger dan 25% van de kiesdeler 

2 Een nieuwe rangschikking vindt plaats van elke lijst, waarop kandidaten, bedoeld in stap 1, 

voorkomen. 

3 Bovenaan de lijst komen te staan de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen, in 

de volgorde waarin aan hen een zetel is toegewezen. 

4 Daarna volgen de kandidaten die een aantal stemmen hebben behaald, hoger dan 25% van 

de kiesdeler, maar aan wie geen zetel is toegewezen, in de volgorde van de aantallen 

behaalde stemmen. 

5 Daarna volgen de overige op de lijst voorkomende kandidaten, in de volgorde van de lijst. 

 

 

GR.B.2  

De stap onder dit onderdeel vormt een goede vertaling van art. P17 Kieswet. 

GR.B.3 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een goede vertaling van art. P19 Kieswet. 
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GEMEENTERAAD  /  EILANDSRAAD (in gemeenten met minder dan 19 raadszetels) / ALGEMEEN 

BESTUUR (in waterschappen met minder dan 19 zetels in het (gekozen deel van het) algemeen 

bestuur) 

 

A. Zetelverdeling 

- Bij delingen wordt het resultaat van de deling uitgedrukt in een gewone, niet decimale breuk. 

1. Vaststelling van het totale aantal uitgebrachte stemmen en berekening van de 

kiesdeler 

Wettelijke bepalingen: art. P 5 Kieswet 

stap bewerking 

1 De stemtotalen van alle lijsten worden bij elkaar opgeteld. 

Het resultaat van deze optelling is het totale aantal uitgebrachte stemmen. 

2 Het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal te verdelen zetels. 

Het resultaat van deze deling is de kiesdeler.  

 

 

 

2. Vaststelling van de geldigheid en de stemtotalen van lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 4 Kieswet 

stap bewerking 

1 De stemtotalen van de lijsten die tot een lijstencombinatie behoren, worden vergeleken 

met de kiesdeler. 

Is het stemtotaal van een aan de combinatie deelnemende lijst lager dan de kiesdeler, dan 

wordt de lijst geacht geen deel uit te maken van de lijstencombinatie, indien aan de lijst 

zonder vorming van de lijstencombinatie geen zetel zou zijn toegekend. 

2 Om vast te stellen of het in de laatste zin van stap 1 bedoelde geval zich voordoet, wordt 

een fictieve zetelverdeling berekend, waarbij wordt uitgegaan van de situatie dat geen 

lijstencombinaties zouden zijn gevormd. 

- Bij deze berekening worden dus alle gevormde lijstencombinaties buiten beschouwing 

gelaten. 

- De fictieve zetelverdeling verloopt volgens de stappen, vermeld in de onderdelen 3 tot en 

met 6, met dien verstande dat geen loting plaatsvindt voor toekenning van een restzetel. 

In plaats daarvan wordt aangenomen dat elke lijst die aan de loting zou deelnemen, een 

restzetel zou hebben verkregen.  

GR-19.A.1 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P5 Kieswet.  
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3 Vastgesteld wordt welke lijstencombinaties na uitvoering van stap 1 en 2 voor de 

vaststelling van de verkiezingsuitslag als lijstencombinatie in aanmerking worden genomen. 

4 Van de in stap 3 bedoelde lijstencombinaties worden de stemtotalen van de daartoe 

behorende lijsten bij elkaar opgeteld. 

 

 

 

3. Toedeling van zetels op basis van het behalen van de kiesdeler (eerste 
toedeling) 

Wettelijke bepalingen: art. P 6 Kieswet 

stap bewerking 

1 Van elke lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de kiesdeler. 

2 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegedeeld, gelijk aan het aantal malen dat de 

kiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

3 Vastgesteld wordt hoeveel zetels in totaal zijn toegedeeld. 

 

 

4. Toedeling van restzetels 

Wettelijke bepalingen: art. P 8 Kieswet 

- De methode volgens welke de restzetels worden toegedeeld, wordt aangeduid als het stelsel van 

de grootste overschotten. 

 

GR-19.A.2 

In beginsel vormen de vier onder dit onderdeel aangegeven stappen een correcte 

vertaling van art. P4 Kieswet. Hier passen echter dezelfde twee kanttekeningen als 

geplaatst bij PS.A.2. 

GR-19.A.3 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P6 Kieswet. 
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stap bewerking 

1 Vastgesteld wordt hoeveel zetels nog toegedeeld moeten worden (restzetels). 

2 Van de lijsten met een stemtotaal dat tenminste 75% van de kiesdeler bedraagt, worden 

als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan bij de eerste toedeling een of meer zetels zijn toegekend, is het 

overschot de rest die overblijft bij deling van het stemtotaal door de kiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan bij de eerste toedeling nog geen zetel is toegekend, geldt het 

stemtotaal als overschot. 

3 De eerste restzetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste overschot, de tweede aan 

de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

4 Eventueel nog te verdelen restzetels worden over alle lijsten verdeeld volgens het stelsel 

van de grootste gemiddelden, met als afwijking dat bij deze verdeling aan een lijst maar 

eenmaal een zetel mag worden toegekend. 

Zie voor het stelsel van de grootste gemiddelden: Gemeenteraad in gemeenten met 19 of 

meer raadszetels, onderdeel 4. 

- Bij deze stap komen dus ook in aanmerking lijsten met een stemtotaal beneden 75% van 

de kiesdeler. 

- Zijn overschotten of gemiddelden gelijk en zijn er minder restzetels ter verdeling over 

dan het aantal gelijke overschotten of gemiddelden, dan vindt toekenning van de restzetel 

plaats bij loting in de zitting van het centraal stembureau. 

- Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat ook na stap 4 nog zetels te verdelen over zijn. In 

dat geval dient stap 4 te worden voortgezet met negatie van de bepaling dat aan een lijst 

maar eenmaal een zetel mag worden toegekend. 

 

GR-19.A.4 - I 

Nu in dit document voor het eerst wordt overgeschakeld naar het stelsel van de 

grootste overschotten, zou het niet onverstandig zijn te benadrukken dat deze 

methode van restzetelverdeling alleen geldt bij de hier behandelde verkiezingen. 
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5. Wijziging van de zetelverdeling indien een lijst de volstrekte meerderheid van 

stemmen behaalt 

 

Wettelijke bepalingen: art. P 9 Kieswet 

- Indien de toedeling van zetels ertoe heeft geleid dat een lijst wel de volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, maar niet de volstrekte meerderheid van het aantal te 

verdelen zetels, wordt aan die lijst alsnog één zetel meer toegewezen. 

stap bewerking 

1 De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen wordt berekend (50% + 

1) 

2 Is aan een lijst die dit aantal heeft bereikt, niet de volstrekte meerderheid van het totale 

aantal te verdelen zetels toegewezen, dan wordt aan die lijst één zetel extra toegekend. 

3 Het zetelaantal van de lijst waaraan de laatste restzetel is toegewezen, wordt met 1 

verminderd.  

4 Waren er meer lijsten waaraan voor hetzelfde gemiddelde of overschot als van de in stap 3 

bedoelde lijst een restzetel is toegewezen, dan wordt bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau bepaald van welke lijst het zetelaantal met 1 wordt verminderd. 

 - Als er lijstencombinaties zijn gevormd, is dus niet van belang of een tot de combinatie 

behorende lijst de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald. Het 

gaat om het zetelaantal van de combinatie. 

GR-19.A.4 - II 

De vier stappen onder dit onderdeel vormen in beginsel een juiste vertaling van 

artikel P8 Kieswet. De laatste toelichtende opmerking onder stap 4 is in duidelijke 

tegenspraak met de tekst van art. P8 lid 3 Kieswet (laatste volzin). De hierin 

geschetste theoretische mogelijkheid doet zich alleen voor in geval van 

lijstuitputting, aangezien het aantal te verdelen restzetels in beginsel nooit groter is 

dan het aantal lijsten/lijstencombinaties en al deze lijsten/lijstencombinaties in 

tweede instantie bij de verdeling van restzetels worden betrokken. Hoewel vooral 

hypothetisch, is het toch een in de wetgeving. De hier aangedragen oplossing sluit 

aan bij het stelsel van de Kieswet van voor de herziening van 1989. Deze oplossing 

valt te billijken. Niettemin is wetswijziging hier op zijn plaats. 
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6. Wijziging van de zetelverdeling in geval van uitputting van lijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 10 Kieswet 

- Als blijkt dat er bij de zetelverdeling meer zetels aan een lijst zijn toegekend dan het aantal 

kandidaten van de lijst, gaan de zetels die niet bezet kunnen worden, over naar andere lijsten. 

stap bewerking 

1 Het aantal aan een lijst toegekende zetels wordt vergeleken met het totale aantal 

kandidaten van de lijst.  

- Bij een lijstencombinatie betreft dit dus alle kandidaten die voorkomen op tot de 

lijstencombinatie behorende lijsten. 

- Lijstuitputting binnen een lijstencombinatie is in deze fase niet van belang. Zie daarvoor 

onderdeel 7, stap 6. 

2 De zetels die niet bezet kunnen worden, worden toegekend aan andere lijsten. 

Welke lijsten dat achtereenvolgens zijn, wordt bepaald door voortgezette toepassing van de 

regels voor het toewijzen van restzetels (zie onderdeel 4). 

- De lijsten waarvan zetels niet bezet konden worden, blijven bij deze voortgezette 

toepassing uiteraard buiten beschouwing. 

 

 

 

7. Verdeling van zetels binnen lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 11 en P 13 Kieswet 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstencombinatie afzonderlijk uitgevoerd. 

GR-19.A.5 

Evenals bij de hiervoor behandelde moet worden opgemerkt dat dit onderdeel een 

interpretatieve keuze van de Kiesraad bevat (zie bij TK.A.5 of PS.A.5). Uitgaande van 

deze interpretatie – die voorkomt als de juiste – vormen de vier stappen in dit 

onderdeel een juiste vertaling van art. P9 Kieswet. 

GR-19.A.6 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P10 

Kieswet. Ook hier geldt dat de plaats van het artikel binnen hoofdstuk P, noopt tot de 

hierboven gegeven interpretatie dat lijstuitputting binnen een lijstencombinatie in dit 

stadium irrelevant is 



51 
 

stap bewerking 

1 Het door de lijstencombinatie behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal aan 

de combinatie toegewezen zetels. Het quotiënt is de combinatiekiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstencombinatie behorende lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de 

combinatiekiesdeler.  

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen dat de 

combinatiekiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot de rest die 

overblijft bij deling van het stemtotaal door de combinatiekiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemtotaal als overschot.  

5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste 

overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk, dan is, als er minder zetels ter verdeling over zijn dan het aantal 

gelijke overschotten, toekenning van de zetel bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau noodzakelijk. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de 

zetels over op andere lijsten van de combinatie: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen: door toepassing van het stelsel van 

de grootste gemiddelden (zie Gemeenteraad in gemeenten met 19 of meer raadszetels, 

onderdeel 4, stap 3 e.v.). 

 

B. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

- Achtereenvolgens wordt voor elke lijst vastgesteld welke van de daarop voorkomende kandidaten 

gekozen zijn. 

- Een kandidaat van wie bekend is dat hij is overleden, wordt buiten beschouwing gelaten (art. P 

19a Kieswet). 

GR-19.A.7 

De zes stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P11 

en P13 Kieswet.  

De toelichtende zin onder stap 5 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert. 

Voorts verdient het aanbeveling ‘het stelsel van de grootste gemiddelden’ in stap 6 

(onder b) nader uit te werken.  
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1. Aanwijzing van met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 15 en P 16 Kieswet 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 50% voor leden van de 

gemeenteraad en de eilandsraad en voor het algemeen bestuur bedraagt deze 25% van de 

kiesdeler. 

2 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel. 

3 De in stap 2 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het aantal behaalde stemmen 

gekozen verklaard tot maximaal het aantal zetels dat aan de lijst is toegewezen. 

4 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die aantallen een 

kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in de zitting van het centraal 

stembureau 

 

 

 

2. Aanwijzing van de overige gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 17 Kieswet 

stap bewerking 

1 Tot het aantal resterende aan de lijst toegekende zetels worden de nog niet gekozen 

GR-19.B.1 

De vier stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P15 lid 1 

Kieswet jo. art. Ya1 Kieswet. 

Dit laatste artikel  zou aan de wettelijke bepalingen kunnen worden toegevoegd. Art. 

P16 Kieswet kan daar worden verwijderd, nu van lijstengroepen geen sprake is.  

Stap 3 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voorzover er voldoende zetels te verdelen zijn). 

GR-19.B.0 

De formulering “van wie bekend is dat hij is overleden” komt strikt genomen niet 

overeen met de tekst van art. P19a Kieswet. Zie verder de corresponderende 

opmerking onder TK.B.0 - I. 
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verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen verklaard. 

 

 

 

3. Rangschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 19 Kieswet 

- Met het oog op het vervullen van vacatures dient de volgorde van de kandidaten op een lijst 

gewijzigd te worden, indien dat als gevolg van het uitbrengen van voorkeurstemmen noodzakelijk 

is. 

- De rangschikking van de lijst blijft achterwege als aan de lijst geen zetels zijn toegekend, tenzij 

de lijst deel uitmaakt van een lijstcombinatie of als het aantal toe te kennen zetels bij de 

verkiezing minder dan 13 bedraagt. 

stap bewerking 

1 De lijsten worden geselecteerd waarop kandidaten een aantal stemmen hebben behaald, 

hoger dan 50%, dan wel 25% van de kiesdeler 

2 Een nieuwe rangschikking vindt plaats van elke lijst, waarop kandidaten, bedoeld in stap 1, 

voorkomen. 

3 Bovenaan de lijst komen te staan de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen, in 

de volgorde waarin aan hen een zetel is toegewezen. 

4 Daarna volgen de kandidaten die een aantal stemmen hebben behaald, hoger dan 50% dan 

wel 25% van de kiesdeler, maar aan wie geen zetel is toegewezen, in de volgorde van de 

aantallen behaalde stemmen. 

5 Daarna volgen de overige op de lijst voorkomende kandidaten, in de volgorde van de lijst. 

 

 

GR-19.B.2  

De stap onder dit onderdeel vormt een goede vertaling van art. P17 Kieswet. 

GR-19.B.3 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een goede vertaling van art. P19 Kieswet. 
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EUROPEES PARLEMENT 

 

A. Zetelverdeling 

- Bij delingen wordt het resultaat van de deling uitgedrukt in een gewone, niet decimale breuk. 

 

1. Vaststelling van het totale aantal uitgebrachte stemmen en berekening van 

de kiesdeler 

Wettelijke bepalingen: art. P 5 Kieswet 

stap bewerking 

1 De stemtotalen van alle lijsten worden bij elkaar opgeteld. 

Het resultaat van deze optelling is het totale aantal uitgebrachte stemmen. 

2 Het totale aantal uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het aantal te verdelen zetels. 

Het resultaat van deze deling is de kiesdeler.  

 

 

 

2. Vaststelling van de geldigheid en de stemtotalen van lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 4 Kieswet 

 

 

stap bewerking 

1 De stemtotalen van de lijsten die tot een lijstencombinatie behoren, worden vergeleken 

met de kiesdeler. 

Is het stemtotaal van een aan de combinatie deelnemende lijst lager dan de kiesdeler, dan 

wordt de lijst geacht geen deel uit te maken van de lijstencombinatie. 

EP.A.1 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P5 Kieswet.  

EP.A.2 - I 

De toepassing van de kiesdrempel bij verkiezingen voor het Europees parlement 

vloeit voort uit art. Y2 Kieswet jo. P7 lid 2. Hieraan is gekoppeld dat fictieve 

zetelberekening bij aan lijstencombinaties deelnemende lijsten niet nodig is (er hoeft 

alleen gecontroleerd te worden of de kiesdeler gehaald is). Een verwijzing naar art. 

Y2 Kieswet zou hier en/of onder onderdeel 5 niet misstaan. 
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2 Vastgesteld wordt welke lijstencombinaties na uitvoering van stap 1 voor de vaststelling 

van de verkiezingsuitslag als lijstencombinatie in aanmerking worden genomen. 

3 Van de in stap 2 bedoelde lijstencombinaties worden de stemtotalen van de daartoe 

behorende lijsten bij elkaar opgeteld. 

 

 

 

3. Toedeling van zetels op basis van het behalen van de kiesdeler (eerste 
toedeling) 

Wettelijke bepalingen: art. P 6 Kieswet 

stap bewerking 

1 Van elke lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de kiesdeler. 

2 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegedeeld, gelijk aan het aantal malen dat de 

kiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

3 Vastgesteld wordt hoeveel zetels in totaal zijn toegedeeld. 

 

 

4. Toedeling van restzetels 

Wettelijke bepalingen: art. P 7 Kieswet 

- De methode volgens welke de restzetels worden toegedeeld, wordt aangeduid als het stelsel van 

de grootste gemiddelden. 

 

 

EP.A.2 - II 

Omdat de geformuleerde stappen een tamelijk letterlijke weergave vormen van de 

wetsbepaling, vormen de drie stappen onder dit onderdeel een juiste vertaling van de 

artikelen P4 Kieswet. Zie ook de opmerking onder TK.A.2. 

EP.A.3 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P6 Kieswet. 

EP.A.4 - I 

Zie ook de opmerking onder EP.A.2 - I. 
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stap bewerking 

1 Vastgesteld wordt hoeveel zetels nog toegedeeld moeten worden (restzetels). 

2 De lijsten waaraan bij de eerste toedeling van zetels een of meer zetels zijn toegekend, 

worden geselecteerd. 

- Lijsten waaraan bij de eerste toedeling geen zetels zijn toegewezen, komen dus niet voor 

een restzetel in aanmerking 

3 Het stemtotaal van elke in stap 2 bedoelde lijst wordt gedeeld door het bij de eerste 

toedeling toegekende aantal zetels plus 1. 

Het resultaat van de deling wordt aangeduid als “gemiddelde”. 

4 De eerste restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

5 Van de in stap 4 bedoelde lijst wordt het stemtotaal gedeeld door het bij de eerste 

toedeling aan de lijst toegekende aantal zetels plus 2. De uitkomst vervangt het eerder 

berekende gemiddelde. 

6 De tweede restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

7 

e.v. 

De stappen 5 en 6 worden herhaald, totdat alle restzetels zijn toegekend. Bij een nieuwe 

deling als bedoeld in stap 5 is het getal waardoor het stemtotaal wordt gedeeld, telkens 1 

meer dan de vorige keer. 

 - Bij deze methode kunnen dus aan dezelfde lijst meer restzetels worden toegekend. 

- Zijn gemiddelden gelijk en zijn er minder restzetels ter verdeling over dan het aantal 

gelijke gemiddelden, dan vindt toekenning van de restzetel plaats bij loting in de zitting 

van het centraal stembureau. 

 

 

5. Wijziging van de zetelverdeling indien een lijst de volstrekte meerderheid van 

stemmen behaalt 

Wettelijke bepalingen: art. P 9 Kieswet 

- Indien de toedeling van zetels ertoe heeft geleid dat een lijst wel de volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, maar niet de volstrekte meerderheid van het aantal te 

verdelen zetels, wordt aan die lijst alsnog één zetel meer toegewezen. 

stap bewerking 

1 De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen wordt berekend (50% + 

1) 

EP.A.4 - II 

De zeven stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P7 

Kieswet. De vertaling van art. P7 Kieswet naar aanwijzingen voor programmeurs 

verdient niettemin enige verduidelijking. Zie hiervoor (mutatis mutandis) de 

opmerkingen gemaakt onder TK.A.4. 
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2 Is aan een lijst die dit aantal heeft bereikt, niet de volstrekte meerderheid van het totale 

aantal te verdelen zetels toegewezen, dan wordt aan die lijst één zetel extra toegekend. 

3 Het zetelaantal van de lijst waaraan de laatste restzetel is toegewezen, wordt met 1 

verminderd.  

4 Waren er meer lijsten waaraan voor hetzelfde gemiddelde of overschot als van de in stap 3 

bedoelde lijst een restzetel is toegewezen, dan wordt bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau bepaald van welke lijst het zetelaantal met 1 wordt verminderd. 

- Als er lijstencombinaties zijn gevormd, is dus niet van belang of een tot de combinatie 

behorende lijst de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald. Het 

gaat om het zetelaantal van de combinatie. 

 

 

 

6. Wijziging van de zetelverdeling in geval van uitputting van lijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 10 Kieswet 

- Als blijkt dat er bij de zetelverdeling meer zetels aan een lijst zijn toegekend dan het aantal 

kandidaten van de lijst, gaan de zetels die niet bezet kunnen worden, over naar andere lijsten. 

stap bewerking 

1 Het aantal aan een lijst toegekende zetels wordt vergeleken met het totale aantal 

kandidaten van de lijst.  

- Bij een lijstencombinatie betreft dit dus alle kandidaten die voorkomen op tot de 

lijstencombinatie behorende lijsten. 

- Lijstuitputting binnen een lijstencombinatie is in deze fase niet van belang. Zie daarvoor 

onderdeel 7, stap 6. 

2 De zetels die niet bezet kunnen worden, worden toegekend aan andere lijsten. Welke 

lijsten dat achtereenvolgens zijn, wordt bepaald door voortgezette toepassing van de regels 

voor het toewijzen van restzetels (zie onderdeel 4). 

- De lijsten waarvan zetels niet bezet konden worden, blijven bij deze voortgezette 

toepassing uiteraard buiten beschouwing. 

 

EP.A.5 

Evenals bij de verkiezingen van provinciale staten en de Tweede Kamer moet worden 

opgemerkt dat dit onderdeel een interpretatieve keuze van de Kiesraad bevat (zie bij 

TK.A.5 of PS.A.5). Uitgaande van deze interpretatie – die voorkomt als de juiste – 

vormen de vier stappen in dit onderdeel een juiste vertaling van art. P9 Kieswet. 

Terzijde moet worden opgemerkt dat de ratio van dit artikel bij Europese 

verkiezingen volstrekt vervalt. Dat betekent echter niet dat het artikel niet toch zal 

moeten worden toegepast in voorkomende gevallen. 
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7. Verdeling van zetels binnen lijstencombinaties 

Wettelijke bepalingen: art. P 11 en P 13 Kieswet 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstencombinatie afzonderlijk uitgevoerd. 

stap bewerking 

1 Het door de lijstencombinatie behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal aan 

de combinatie toegewezen zetels. Het quotiënt is de combinatiekiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstencombinatie behorende lijst wordt het stemtotaal gedeeld door de 

combinatiekiesdeler.  

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen dat de 

combinatiekiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot de rest die 

overblijft bij deling van het stemtotaal door de combinatiekiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemtotaal als overschot.  

5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het grootste 

overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk, dan is, als er minder zetels ter verdeling over zijn dan het aantal 

gelijke overschotten, toekenning van de zetel bij loting in de zitting van het centraal 

stembureau noodzakelijk. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de 

zetels over op andere lijsten van de combinatie: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen door toepassing van het stelsel van de 

grootste gemiddelden (zie onderdeel 4, stap 3 e.v.). 

 

EP.A.6 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P10 

Kieswet. 
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B. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

- Achtereenvolgens wordt voor elke lijst vastgesteld welke van de daarop voorkomende kandidaten 

gekozen zijn. 

- Een kandidaat van wie bekend is dat hij is overleden, wordt buiten beschouwing gelaten (art. P 

19a Kieswet). 

 

 

 

1. Aanwijzing van met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 15, P 16 en Y 23a Kieswet 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 10% van de kiesdeler. 

2 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel. 

3 De in stap 2 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het aantal behaalde stemmen 

gekozen verklaard tot maximaal het aantal zetels dat aan de lijst is toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan de 

voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

4 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die aantallen een 

kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in de zitting van het centraal 

stembureau. 

 

EP.A.7 

De 6 stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen P11 en 

P13 Kieswet.  

De toelichtende zin onder stap 5 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert. 

Voorts verdient het aanbeveling ‘het stelsel van de grootste gemiddelden’ in stap 6 

(onder b) nader uit te werken.  

EP.B.0 

De formulering “van wie bekend is dat hij is overleden” komt strikt genomen niet 

overeen met de tekst van art. P19a Kieswet. Zie verder de corresponderende 

opmerking onder TK.B.0 - I. 
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2. Aanwijzing van de overige gekozen kandidaten 

Wettelijke bepalingen: art. P 17 Kieswet 

stap bewerking 

1 Tot het aantal resterende aan de lijst toegekende zetels worden de nog niet gekozen 

verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen verklaard. 

 

3. Rangschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten 

Wettelijke bepalingen: art. P 19 Kieswet 

- Met het oog op het vervullen van vacatures dient de volgorde van de kandidaten op een lijst 

gewijzigd te worden, indien dat als gevolg van het uitbrengen van voorkeurstemmen noodzakelijk 

is. 

- De rangschikking van de lijst blijft achterwege als aan de lijst geen zetels zijn toegekend, tenzij 

de lijst deel uitmaakt van een lijstcombinatie waaraan wel zetels zijn toegekend. 

 

stap bewerking 

1 De lijsten worden geselecteerd waarop kandidaten een aantal stemmen hebben behaald, 

hoger dan 10% van de kiesdeler. 

2 Een nieuwe rangschikking vindt plaats van elke lijst, waarop kandidaten, bedoeld in stap 1, 

voorkomen. 

3 Bovenaan de lijst komen te staan de kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen, in 

EP.B.1 

De vier stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. P15 lid 1 jo. 

Y23a Kieswet.  

In het overzicht van wettelijke bepalingen kan art. P16 Kieswet worden geschrapt, nu 

van lijstengroepen geen sprake is. 

Stap 3 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voorzover er voldoende zetels te verdelen zijn). 

EP.B.2  

De stap onder dit onderdeel vormt een goede vertaling van art. P17 Kieswet. 
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de volgorde waarin aan hen een zetel is toegewezen. 

4 Daarna volgen de kandidaten die een aantal stemmen hebben behaald, hoger dan 10% van 

de kiesdeler, maar aan wie geen zetel is toegewezen, in de volgorde van de aantallen 

behaalde stemmen. 

5 Daarna volgen de overige op de lijst voorkomende kandidaten, in de 

volgorde van de lijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP.B.3 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een goede vertaling van art. P19 Kieswet. 
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EERSTE KAMER 

 

In onderstaande verklaring wordt stapsgewijs weergegeven hoe de vaststelling van de uitslag van 

de in de Kieswet geregelde indirecte verkiezing van de Eerste Kamer verloopt.  

De vaststelling van de verkiezingsuitslag heeft twee hoofdonderdelen: de zetelverdeling en de 

aanwijzing van de gekozen kandidaten. Binnen deze hoofdindeling is een aantal tussenstappen te 

onderscheiden. Dit leidt tot het volgende schema dat bij de Eerste Kamerverkiezing wordt gevolgd. 

 

A. Zetelverdeling 

1. Vaststelling van de stemwaarde voor elke provincie. 

2. Vaststellen van het stemcijfer per partij; berekening van de kiesdeler. 

3. Toedeling van de zetels op basis van het behalen van de kiesdeler (eerste toedeling). 

4. Toedeling van restzetels. 

5. Wijziging van de zetelverdeling in geval van uitputting van lijsten. 

6. Verdeling van zetels binnen lijstengroepen. 

 

B. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

1. Aanwijzing van met voorkeurstemmen gekozen kandidaten. 

2. Aanwijzing van de overige gekozen kandidaten. 

3. Rangschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten. 

 

A. Zetelverdeling 

- Bij delingen wordt het resultaat van de deling uitgedrukt in een gewone, niet decimale breuk. 

1. Vaststelling van de stemwaarde voor elke provincie. 

 

Wettelijke bepalingen: art. U 2 Kieswet. 

 

Voor de vaststelling van de uitslag wordt eerst per provincie de waarde van iedere stem 

vastgesteld. Deze stemwaarde is het afgeronde gehele getal dat wordt verkregen door 

het inwonertal van de provincie te delen door het honderdvoud van het aantal leden 

waaruit provinciale staten bestaan. Er wordt naar boven afgerond als de rest van het 

quotiënt 1/2 of meer bedraagt, en naar beneden indien de rest minder dan 1/2 

bedraagt. Voor de berekening wordt het door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

gepubliceerde inwonersaantal van een provincie genomen. (art. U 2 Kieswet). 

nstatenledeaantalx

provincieinwonertal
Stemwaarde

100
  

 

 

EK.A.1 

Bijgeleverde formule biedt een goede vertaling van art. U2 Kieswet. 
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2. Vaststellen van het stemcijfer per partij; berekening van de kiesdeler. 
 
Wettelijke bepalingen: art. U 3, U 4, U 5 en U 7 Kieswet. 

 

- Kandidatenlijsten die voor verschillende provincies zijn ingeleverd en waarop dezelfde kandidaten 

in dezelfde volgorde voorkomen en die dus geheel identiek zijn, vormen samen een stel 

gelijkluidende lijsten. 

- Kandidatenlijsten die voor verschillende provincies zijn ingeleverd en waarboven dezelfde partij-

aanduiding staat of waarvan de eerste kandidaat dezelfde is, vormen samen een lijstengroep. 

- Kandidatenlijsten die niet tot een stel gelijkluidende lijsten of een lijstengroep behoren, zijn op 

zichzelf staande lijsten. 

 

stap bewerking 

1 Voor iedere provincie wordt het aantal uitgebrachte stemmen op een 

kandidaat vermenigvuldigd met de stemwaarde voor die provincie. Het 

resultaat van deze vermenigvuldiging is vervolgens het stemtotaal van een 

kandidaat. 

2 Voor iedere provincie wordt het aantal uitgebrachte stemmen op een lijst 

vermenigvuldigd met de stemwaarde voor die provincie. Het resultaat van 

deze vermenigvuldiging is vervolgens het stemcijfer van de lijst. 

- Hiermee is het stemcijfer verkregen voor een op zichzelf staande lijst. 

3 Van elke stel gelijkluidende lijsten en van elke lijstengroepen worden de 

stemcijfers van de lijsten bij elkaar opgeteld. 

Het resultaat hiervan is vervolgens het stemcijfer van een stel gelijkluidende 

lijsten respectievelijk een lijstengroep. 

4 De stemcijfers van alle lijsten worden bij elkaar opgeteld en vervolgens 

gedeeld door het aantal te verdelen zetels. 

Het quotiënt is de kiesdeler. 

 

 

3. Toedeling van zetels op basis van het behalen van de kiesdeler (eerste toedeling) 
 
Wettelijke bepalingen: art. U 8 Kieswet. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijst verstaan: 
lijstengroepen, gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijst. 
 

stap bewerking 

EK.A.2 

De vier stappen onder dit onderdeel vormen een goede vertaling van de artikelen U3, 

U4, U5 en U7. 
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1 Voor elke lijst wordt het stemcijfer van de lijst gedeeld door de kiesdeler. 

2 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegedeeld, gelijk aan het aantal malen 

dat de kiesdeler in het stemtotaal is begrepen. 

3 Vastgesteld wordt hoeveel zetels in totaal zijn toegedeeld. 

 

 

 

4. Toedeling van restzetels 

Wettelijke bepalingen: art. U 9, U 14 Kieswet. 
 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijst verstaan: 
lijstengroepen, gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijst. 

- De methode volgens welke de restzetels worden toegedeeld, wordt aangeduid als 
het stelsel van de grootste gemiddelden. 
 

stap bewerking 

1 Vastgesteld wordt hoeveel zetels nog toegedeeld moeten worden, dit zijn de 

restzetels. 

2 Het stemcijfer van elke lijst, ongeacht of bij de eerste toedeling aan de lijst 

zetels zijn toegedeeld, wordt gedeeld door het aantal reeds toegedeelde zetels 

plus 1. (Eventueel dus: 0 + 1.) 

Het resultaat van de deling wordt aangeduid als “gemiddelde”. 

- Lijsten die bij de eerste toedeling geen zetel hebben behaald, komen dus 

ook in aanmerking voor een restzetel. 

3 De restzetel wordt toegekend aan de lijst met het hoogste gemiddelde. 

4 Van de lijst waaraan in stap 3 een restzetel is toebedeeld wordt het aantal 

toebedeelde zetels met 1 verhoogt. Overeenkomstig stap 2 wordt een nieuw 

gemiddelde berekende voor deze lijst. 

5 e.v. De stappen 3 en 4 worden herhaald, totdat alle restzetels zijn toegekend. 

 - Bij deze methode kunnen dus aan dezelfde lijst meer restzetels worden 

toegekend. 

- Zijn gemiddelden gelijk en zijn er minder restzetels ter verdeling over dan 

het aantal gelijke gemiddelden, dan vindt toekenning van de restzetel plaats  

bij loting in de zitting van het centraal stembureau. 

EK.A.3 

De drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. U8 Kieswet. 
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5. Wijziging van de zetelverdeling in geval van uitputting van lijsten. 
 
Wettelijke bepaling: art. U 10 Kieswet 
 
- Als blijkt dat er bij de zetelverdeling meer zetels aan een lijst zijn toegekend dan 
dat er kandidaten op de lijst staan, gaan de zetels die niet bezet kunnen worden, 
over naar andere lijsten.  
- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijst verstaan: 
lijstengroepen of gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande. 
 

stap bewerking 

1 Het aantal aan een lijst toegekende zetels wordt vergeleken met het totale 

aantal kandidaten van de lijst.  

- Bij een lijstengroep betreft dit dus alle kandidaten die voorkomen op tot de 

lijstengroep behorende lijsten. 

- Lijstuitputting binnen een lijstengroep is in deze fase niet van belang. Zie 

daarvoor onderdeel 5, stap 6. 

2 De zetels die niet bezet kunnen worden, worden toegekend aan andere lijsten. 

Welke lijsten dat achtereenvolgens zijn, wordt bepaald door voortgezette 

toepassing van de regels voor het toewijzen van restzetels (zie onderdeel 4). 

- De lijsten waarvan zetels niet bezet konden worden, blijven bij deze 

voortgezette toepassing uiteraard buiten beschouwing. 

 

 

 

EK.A.4 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. U9 Kieswet. 

Afgezien van de taalkundige onvolkomenheid in de eerste volzin van stap 4 is de 

wijze waarop e.e.a. hier is weergegeven, duidelijker dan bij de overige verkiezingen 

(waar dit systeem gehanteerd wordt) het geval was. 

De laatste toelichtende zin onder stap 6 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert. 

EK.A.5 

De twee stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. U10 

Kieswet. 
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6. Verdeling van zetels binnen lijstengroepen 

 

Wettelijke bepalingen: art. U 12, U 13 en U 14 Kieswet 

 

- De hieronder vermelde stappen worden voor elke lijstengroep afzonderlijk uitgevoerd. 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijst verstaan: de tot een 

lijstengroep behorende lijsten. 

 

stap bewerking 

1 Het stemcijfer van de lijstengroep wordt gedeeld door het aantal aan de 

lijstengroep toegewezen zetels. Het quotiënt is de groepskiesdeler. 

2 Van elke tot de lijstengroep behorende lijst wordt het stemwaarde gedeeld 

door de groepskiesdeler.  

3 Aan elke lijst wordt een aantal zetels toegekend, gelijk aan het aantal malen 

dat de groepskiesdeler in het stemcijfer is begrepen. 

4 Van alle lijsten worden als volgt de overschotten aan stemmen berekend: 

- Voor lijsten waaraan al een of meer zetels zijn toegekend, is het overschot 

de rest die overblijft bij deling van het stemcijfer door de groepskiesdeler. 

- Voor lijsten waaraan nog geen zetel is toegekend, geldt het stemcijfer als 

overschot.  

5 De eerste nog niet toegekende zetel wordt toegekend aan de lijst met het 

grootste overschot, de tweede aan de lijst met het op een na grootste 

overschot en zo vervolgens. 

- Zijn overschotten gelijk en zijn er minder zetels te verdeling dan het aantal 

gelijke overschotten, dan vind de toekenning van de zetel plaats bij loting in 

de zitting van het centraal stembureau. 

6 Zijn aan een lijst meer zetels toegewezen dan er kandidaten op de lijst staan, 

dan gaan de zetels over op andere lijsten van de lijstengroep: 

a. door verdere toepassing van stap 5; 

b. als daarna nog zetels moeten worden toegewezen door toepassing van het 

stelsel van de grootste gemiddelden (zie onderdeel 4). 
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B. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

 

- Achtereenvolgens wordt voor elke lijst (stel gelijkluidende lijsten, lijstengroep of op zichzelf 

staande lijst) vastgesteld welke van de daarop voorkomende kandidaten gekozen zijn. 

- Een kandidaat van wie bekend is dat hij is overleden, wordt buiten beschouwing gelaten (art. P 

19a Kieswet). 

 

 

 

- Terminologie: 

* Bij de aanwijzing van gekozen kandidaten wordt vastgesteld dat een kandidaat gekozen is 

verklaard. 

* Wordt een kandidaat op één lijst gekozen verklaard, dan is de procedure van aanwijzing 

daarmee voltooid. 

* Bij lijstengroepen is het mogelijk dat een kandidaat op meer dan één tot die lijstengroep 

behorende lijsten gekozen wordt verklaard. Deze kandidaten worden aangeduid als meervoudig 

gekozen kandidaten. 

* Bij een meervoudig gekozen kandidaat wordt de procedure van aanwijzing voortgezet om vast te 

stellen op welke van de lijsten waarop hij gekozen is verklaard, hij als gekozen geldt. 

 

Er zijn twee varianten: 

A. voor stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten; 

B. voor lijstengroepen. 
 

1. Aanwijzing van de met voorkeurstemmen gekozen kandidaten 

EK.A.6 

De 6 stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van de artikelen U12 

U13 en U14 Kieswet.  

De toelichtende zin onder stap 5 zou kunnen worden geformuleerd als een 

afzonderlijke stap, aangezien in een dergelijk geval duidelijk moet worden 

aangegeven dat van het centraal stembureau wordt verwacht dat hij een dergelijke 

loting organiseert (mede in het licht van de verwijzing naar art. U14 Kieswet). 

Voorts verdient het aanbeveling ‘het stelsel van de grootste gemiddelden’ in stap 6 

(onder b) nader uit te werken.  

EK.B.0 

De formulering “van wie bekend is dat hij is overleden” komt strikt genomen niet 

overeen met de tekst van art. P19a Kieswet. Zie verder de corresponderende 

opmerking onder TK.B.0 - I. 
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Wettelijke bepaling: art U14, U 15, P 15 en P 16 Kieswet 

Variant A (stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten) 

 

stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 100% van de 

kiesdeler. 

2 Van elke kandidaat wordt het stemtotaal van alle provincie bij elkaar 

opgeteld.  

3 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan 

de voorkeurdrempel. 

4 De in stap 3 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het aantal 

behaalde stemmen gekozen verklaard tot maximaal het aantal zetels dat aan 

de lijst is toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan 

de voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

5 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die 

aantallen een kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in 

de zitting van het centraal stembureau. 

 

 

Variant B (lijstengroepen) 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot de 

lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en in één kieskring ingediende lijsten. 

 

 

 

EK.B.1 - I 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. U15 jo. P15 

lid 1 Kieswet.  

Stap 4 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voor zover er voldoende zetels te verdelen zijn). 

EK.B.1 - II 

De terminologie “tot een lijstengroep behorende … in één kieskring ingediende 

lijsten” werkt enigszins verwarrend. Niet in te zien valt waarom niet simpelweg “tot 

een lijstengroep behorende lijsten” is geschreven. 
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stap bewerking 

1 De voorkeurdrempel wordt vastgesteld. Deze bedraagt 100% van de 

kiesdeler. 

2 Van elke kandidaat wordt het stemtotaal van alle provincie bij elkaar 

opgeteld.  

3 Vastgesteld wordt welke kandidaten een stemtotaal hebben dat hoger is dan 

de voorkeurdrempel. 

4 De in stap 3 bedoelde kandidaten worden in de volgorde van het aantal 

behaalde stemmen gekozen verklaard tot maximaal het aantal zetels dat aan 

de lijstengroep is toegewezen. 

- Er kunnen dus kandidaten zijn die een stemtotaal hebben dat hoger is dan 

de voorkeurdrempel, maar geen zetel krijgen. 

5 Indien de aantallen behaalde stemmen gelijk zijn en niet voor elk van die 

aantallen een kandidaat gekozen kan worden verklaard, vindt loting plaats in 

de zitting van het centraal stembureau. 

 

 

Alleen ten aanzien van in stap 4 bedoelde kandidaten die op meer dan één tot de lijstengroep 

behorende stellen gelijkluidende lijsten of kieskringlijsten zijn vermeld, worden vervolgens nog de 

stappen 6 t/m 8 toegepast 

 

6 De kandidaat geldt als gekozen op een lijst waarop nog zetels te verdelen zijn 

en van die lijsten de lijst waarop hij het hoogste aantal stemmen behaalde. 

- Indien aantallen gelijk zijn, geldt hij als gekozen op de kieskringlijst of het 

stel gelijkluidende lijsten met het laagste kieskringnummer. 

- Het kan voorkomen dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen heeft 

behaald op een lijst waarop geen zetels meer zijn te verdelen. Die lijst blijft 

bij deze stap buiten beschouwing. 

7 Indien op geen van de lijsten waarop de kandidaat is vermeld, nog zetels te 

verdelen zijn, geldt hij niettemin als gekozen op de lijst waarop hij het 

hoogste aantal stemmen behaalde. 

EK.B.1 - III 

De eerste vijf stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. U15 

jo. P16 Kieswet.  

Stap 4 is enigszins compact geformuleerd. Gekozen had ook kunnen worden voor een 

opsplitsing in twee stappen waarin de eerste stap een rangschikking van de 

kandidaten naar stemtotalen bevat en de tweede stap de gekozenverklaring van deze 

kandidaten (voor zover er voldoende zetels te verdelen zijn). 
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8 Is stap 7 van toepassing, dan vervalt daartegenover de zetel die bij de 

verdeling van de zetels binnen de lijstengroep het laatst was toegewezen. 

 

 

 

2. Aanwijzen van de overige gekozen kandidaten 
 

Wettelijke bepaling: art. U 15, P 17 en P 18 Kieswet 

Variant A (stellen gelijkluidende lijsten en op zichzelf staande lijsten) 
 

1 Tot het aantal resterende aan de lijst toegekende zetels worden de nog niet 

gekozen verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen 

verklaard. 

  

 

 

 

Variant B (lijstengroepen) 

- Voor de toepassing van onderstaande stappen worden onder lijsten verstaan: de tot de 

lijstengroep behorende stellen gelijkluidende lijsten en in één provincie ingediende lijsten. 

 

EK.B.1 - IV 

De laatste drie stappen onder dit onderdeel vormen een correcte vertaling van art. 

U15 jo. P16 Kieswet. Ook hier is gekozen voor een vrij letterlijke vertaling van de 

wettekst. Deze wettekst is voor de niet juridisch onderlegde leek tamelijk 

ondoorgrondelijk. Daardoor rijst de vraag of de hier weergegeven stappen ondanks 

hun juistheid voor programmeurs voldoende duidelijk zijn. Op zijn minst zou kunnen 

overwogen in herinnering te roepen dat bij lijstengroepen eerst moet worden 

vastgesteld aan welke lijsten binnen de groep zetels worden toegekend (onderdeel 8 

onder categorie A).  

De laatste toelichtende zin onder stap 6 is hier anders (en beter) geformuleerd dan 

bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hierdoor doet de daar geconstateerde 

mogelijke verwarring (zie TK.B.1 - IV) zich hier niet voor. 

EK.B.2 - I 

De stap onder dit onderdeel vormt een goede vertaling van art. U15 jo. P17 Kieswet. 
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stap bewerking 

1 Vastgesteld wordt op welke tot de lijstengroep behorende stellen 

gelijkluidende lijsten en kieskringlijsten nog resterende zetels zijn waarvoor 

kandidaten gekozen verklaard moeten worden. 

2 Tot het op elke lijst resterende aantal toegekende zetels worden nog niet 

gekozen verklaarde kandidaten van de lijst in de volgorde van de lijst gekozen 

verklaard. 

- Deze stap wordt voor alle tot de lijstengroep behorende lijsten gelijktijdig 

uitgevoerd. Er kunnen na deze stap opnieuw kandidaten zijn die meermalen 

gekozen verklaard worden. 

 

 

 

Het kan zich in bijzondere situaties voordoen dat bij toepassing van stap 2 blijkt dat op een lijst 

nog zetels te verdelen zijn, maar daarvoor op de lijst geen kandidaten meer beschikbaar zijn. In 

een dergelijk geval wordt vervolgens nog stap 3 toegepast. 

 

3 Zijn er bij de toepassing van stap 2 op een lijst geen kandidaten meer over 

die nog niet gekozen zijn verklaard, dan wordt op een lijst van de lijstengroep 

waarop geen zetels meer te verdelen waren, de eerstvolgende nog niet 

gekozen verklaarde kandidaat gekozen verklaard.  

Deze lijst wordt bepaald met toepassing van de regeling voor overgang van 

zetels naar andere verbonden lijsten bij verdeling van zetels binnen een 

lijstengroep (zie Verdeling van zetels binnen lijstengroepen, onderdeel 6, stap 

6). 

 

EK.B.2 - II 

De terminologie “tot een lijstengroep behorende … in één kieskring ingediende 

lijsten” werkt enigszins verwarrend. Niet in te zien valt waarom niet simpelweg “tot 

een lijstengroep behorende lijsten” is geschreven. 

EK.B.2 - III 

De eerste twee stappen onder dit onderdeel vormen een goede weergave van de 

eerste bewerkingen die moeten plaatsvinden bij de toepassing van art. U15 jo. P18 

Kieswet. 
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Alleen ten aanzien van kandidaten die bij toepassing van de vorige stappen op meer dan één van 

de stellen gelijkluidende lijsten of kieskringlijsten gekozen zijn verklaard (meervoudig gekozen 

kandidaten), worden vervolgens nog de stappen 4 t/m 6 toegepast 

 

4 Ten aanzien van elke meervoudig gekozen kandidaat worden de lijsten 

geselecteerd waarop de kandidaat gekozen is verklaard.  

5 De kandidaat geldt als gekozen op de lijst waarop hij het hoogste aantal 

stemmen behaalde. 

Indien aantallen gelijk zijn, geldt hij als gekozen op de lijst met het laagste 

kieskringnummer. 

- Het kan voorkomen dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen heeft 

behaald op een lijst waarop hij niet gekozen is verklaard. Die lijst blijft 

niettemin buiten beschouwing. 

6 Zolang er nog lijsten zijn waarop zetels te verdelen zijn, worden de stappen 1 

tot en met 5 herhaald. 

- Nadat stap 5 is toegepast, zullen op de overige lijsten waarop in stap 5 

bedoelde kandidaten gekozen waren verklaard, andere kandidaten 

aangewezen moeten worden om de aan de lijst toebedeelde zetels te 

bezetten.  

Bij die aanwijzing kunnen ook weer kandidaten meervoudig gekozen worden 

verklaard. Dit betekent dat de stappen 1 tot en met 5 telkens herhaald 

moeten worden, totdat voor elke aan de lijstengroep toegekende zetel 

vastgesteld is door welke kandidaat die zetel wordt bezet. 

 

 

 

  

EK.B.2 - IV 

Ten aanzien van de derde stap gelden (mutatis mutandis) dezelfde opmerkingen als 

die hierover zijn gemaakt onder TK.B.2 - IV. 

EK.B.2 - V 

De laatste drie stappen onder dit onderdeel vormen een juiste vertaling van art. U15 

jo. P 18 Kieswet. 
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3. Rangschikking van de kandidaten op de kandidatenlijsten 

Wettelijke bepalingen: art. U15 en P 19 Kieswet 

-  Met het oog op het vervullen van vacatures dient de volgorde van de kandidaten op een 

 lijst gewijzigd te worden, indien dat als gevolg van het uitbrengen van voorkeurstemmen 

 noodzakelijk is. 

-  De rangschikking van de lijst blijft achterwege als aan de lijst geen zetels zijn toegekend, 

 tenzij de lijst deel uitmaakt van een lijstengroep waaraan wel zetels zijn toegekend. 

stap bewerking 

1 De stellen gelijkluidende lijsten, lijstengroepen en op zichzelf staande lijsten 

worden geselecteerd waarop kandidaten staan die een stemtotaal hebben 

hoger dan 100% van de kiesdeler 

2 Een nieuwe rangschikking vindt plaats van elke in een provincie ingediende 

lijst, waarop kandidaten, bedoeld in stap 1, voorkomen. 

3 Bovenaan de lijst komen te staan de kandidaten die met voorkeurstemmen 

zijn gekozen, in de volgorde waarin aan hen een zetel is toegewezen. 

4 Daarna volgen de kandidaten die op alle lijsten waarop zij voorkomen 

gezamenlijk een stemtotaal hebben, hoger dan 100% van de kiesdeler, maar 

aan wie geen zetel is toegewezen, in de volgorde van de aantallen behaalde 

stemmen. 

5 Daarna volgen de overige op de lijst voorkomende kandidaten, in de volgorde 

van de lijst. 

 

 
 

 

 

EK.B.3 

De vijf stappen onder dit onderdeel vormen een goede vertaling van art. U15 jo. P19 

Kieswet. 


