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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 Staten-Generaal
NOTA VAN WIJZIGINGEN
(Ingezonden 2 maart 1971)
Nr. 6

In artikel I van het wetsontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht:
I
In het onder letter A voorgestelde nieuwe tweede lid van
artikel H 12 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. de in de achtste regel afgedrukte tekst, luidende „dat
zodanige combinatie betrekking moet hebben op alle in" wordt
gelezen: dat zodanige combinatie slechts kan worden aangegaan tussen politieke groeperingen, die in alle kieskringen een
lijst hebben ingediend, dat die combinatie voorts betrekking
moet hebben op alle in;
b. aan dit lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Heeft een gemachtigde een verklaring betreffende verbinding
van zodanige lijsten ondertekend, dan is zijn ondertekening in
zoverre ongeldig, als zij een volgens de eerste volzin verboden
verbinding tot stand tracht te brengen.

n
De onderdelen C, D en E komen te vervallen.
III
Na het gestelde onder B wordt ingevoegd:
C
In het tweede lid van artikel I 6 wordt aan de tweede volzin
een zinsnede toegevoegd, luidende:
, zomede de nummers van de lijsten, waarmede die lijsten
tot een lijstencombinatie zijn verbonden.
D
Aan het tweede lid van artikel 118 wordt een nieuwe volzin
toegevoegd, luidende:
Daarbij wordt in acht genomen, dat, indien in een zelfde
kieskring lijsten ingevolge het bepaalde in artikel H 12, tweede
lid, tot een lijstencombinatie zijn verbonden, van die combinatie
op het stembiljet blijkt in dier voege, dat onder het nummer en
de naam of de aanduiding van de politieke groepering van elk
van de verbonden lijsten worden vermeld de nummers van de
lijsten waarmede die lijst is verbonden.
E
Na artikel N 2 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel N 2a
1. Indien in verschillende kieskringen dezelfde lijsten ingevolge artikel H 12, tweede lid, tot een lijstencombinatie zijn
verbonden, wordt voor het bepalen van het aantal daaraan toe
te kennen plaatsen die lijstencombinatie beschouwd als één
lijst, met een stemcijfer gelijk aan de som der stemcijfers van
de lijsten, waaruit die lijstencombinatie bestaat.
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2. Een lijstencombinatie wordt slechts in aanmerking genomen, indien en voorzover ten minste twee van de verbonden
lijsten elk de kiesdeler hebben behaald.
F
Na artikel N 9 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende:
Artikel N 9a
1. De verdeling der aan een lijstencombinatie toegekende
plaatsen over de lijsten, welke zijn gecombineerd, geschiedt
als volgt.
2. Het centraal stembureau deelt het stemcijfer van de
lijstencombinatie door het aantal plaatsen aan de lijstencombinatie toegekend.
3. Het aldus verkregen quotiënt wordt combinatickiesdeler
genoemd.
4. Even zovele malen als de combinatiekiesdeler is begrepen in het stemcijfer van ieder der lijsten, waaruit de combinatie bestaat, wordt aan die lijst een der aan de combinatie
toegekende plaatsen toegekend.
5. De verdeling van de overblijvende plaatsen geschiedt, al
naar gelang aan de lijstencombinatie negentien of meer dan wel
minder dan negentien plaatsen zijn toegekend, door overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel N 6 onderscheidenlijk in de artikelen N 7 en N 8. Voor beide gevallen
is voorts artikel N 9 van overeenkomstige toepassing.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
H. K. J. BEERNINK.

