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Wijziging van de Kieswet strekkende
tot het mogelijk maken van lijstverbinding binnen een
zelfde kieskring bij de verkiezing voor de
Tweede Kamer der State n-G'eneraal
KONINKLIJKE BOODSCHAP
Nr. 1
ONTWERP VAN WET
Nr. 2

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van
Wet tot wijziging van de Kieswet strekkende tot het mogelijk
maken van lijstverbinding binnen een zelfde kieskring bij de
verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Soestdijk, 16 december 1970.
JULIANA.

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te
weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk
is het verbinden van lijsten binnen een zelfde kieskring mogelijk te maken bij de verkiezing voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
In de Kieswet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A
Artikel H 12 wordt als volgt gewijzigd:
a. Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid, luidende:
2. Op gelijke voet kunnen, indien het betreft de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, door inlevering van een schriftelijke verklaring gemachtigden van de
ondertekenaars van lijsten, afkomstig van in het in artikel
G 1, eerste lid, bedoelde register ingeschreven politieke groeperingen, tevens in een zelfde kieskring ingediende lijsten
tot een lijstencombinatie verbinden, echter met dien verstande,
dat zodanige combinatie betrekking moet hebben op alle in
de onderscheidene kieskringen vanwege die groeperingen ingediende lijsten, en die combinatie ten aanzien van alle lijsten
moet geschieden met dezelfde groepering of groeperingen, gemeenschappelijke lijsten van zodanige groeperingen inbegrepen.
b. Het bestaande tweede lid wordt vernummerd en als
volgt gelezen:
3. De vorm en inrichting van de in het eerste en het
tweede lid bedoelde verklaringen worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur.
B
Artikel H 14 wordt als volgt gelezen:
Indien het betreft de verkiezingen van de leden van de
provinciale staten en van de raden der gemeenten, kunnen
lijsten, ingediend in een zelfde kieskring, niet tot een lijstencombinatie worden verbonden. Heeft een gemachtigde een verklaring betreffende een zodanige verbinding van lijsten ondertekend, dan is zijn ondertekening in zoverre ongeldig, als zij
een volgens de eerste volzin verboden verbinding tot stand
tracht te brengen.

Aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Artikel H 16 wordt als volgt gewijzigd:
a. De bestaande tekst wordt genummerd: 1.
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b. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
2. Indien lijsten, ingeleverd binnen een zelfde kieskring, tot
een lijstencombinatie zijn verbonden, wordt aan elk daarvan
naast het nummer een letter toegekend.

Artikel N 3 wordt als volgt gewijzigd:
a. De bestaande tekst wordt genummerd: 1.
b. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:
2. Indien overeenkomstig artikel H 12, tweede lid, lijsten
binnen een zelfde kieskring tot een lijstencombinatie zijn verbonden, wordt voor het bepalen van het aantal daaraan toe
te kennen plaatsen die combinatie beschouwd als één lijst, met
een stemcijfer gelijk aan de som der stemcijfers van de lijsten,
waaruit de combinatie bestaat, zulks echter alleen indien elk
van de lijsten op zich zelf de kiesdeler heeft behaald. Hebben
niet alle. doch tenminste twee lijsten de kiesdeler behaald,
dan worden deze lijsten geacht tot een combinatie te zijn
verbonden.
E
Aan artikel N 10 wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:
7. De verdeling der aan een combinatie toegekende plaatsen over de lijsten, waaruit de combinatie bestaat, geschiedt op
de wijze als bepaald in de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel II
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken,

