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Woord vooraf

Verkiezingen staan in Nederland regelmatig in de schijnwerpers. Dat is zeker 
het geval in de periode rond de verkiezingsdag, wanneer lijsttrekkersdebat-
ten en uitslagen de aandacht trekken. Maar ook buiten verkiezingstijd is er 
regelmatig belangstelling voor verkiezingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
vragen of er een districtenstelsel moet worden ingevoerd of dat de kiesge-
rechtigde leeftijd tot zetien jaar moet worden verlaagd.

Een aspect van verkiezingen dat veel minder aandacht krijgt is het ver-
kiezingsproces. Hiertoe behoren zaken als het inrichten en bemensen van 
stembureaus, het beoordelen van de kandidatenlijsten, de organisatie van de 
verkiezingsdag, het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag. 
Het kan daarbij gaan om lichtvoetige onderwerpen als de kleur van het pot-
lood, maar ook om principiële zaken als het stemgeheim.

De Tweede Kamerverkiezingen in vijftig stappen richt de aandacht op 
dit verkiezingsproces. De auteurs behandelen dit op originele wijze door het 
proces in vijftig stappen op te knippen. Daarbij blijkt dat sommige artikelen 
van de Kieswet verrassend oude wortels bezitten. Maar duidelijk wordt ook 
dat het verkiezingsproces soms radicale veranderingen onderging, zoals bij 
de invoering van het stemhokje in 1896 en bij de afschaffing van de stem-
computer in 2007. Naast deze meer tastbare wijzigingen waren er ook min-
der duidelijke, maar eveneens invloedrijke ontwikkelingen. Te denken valt 
dan bijvoorbeeld aan het toenemend belang dat aan het stemgeheim werd 
gehecht. Het is juist deze gelaagdheid die de geschiedenis van het verkiezings-
proces zo boeiend maakt.

Om een beter begrip voor het verkiezingsproces te verkrijgen, heeft de Kies-
raad dit boek mogelijk gemaakt. Voor de inhoud is hij niet verantwoordelijk. 
Daar tekenen de auteurs voor.

Henk Kummeling
voorzitter Kiesraad
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Begrippenlijst

Benoemingsbrief Brief van de Kiesraad aan een kandidaat 
met bericht van benoeming tot lid van de 
Tweede Kamer. Dit document is tevens de 
geloofsbrief.

Combinatiekiesdeler Het aantal stemmen op een lijstencom-
binatie gedeeld door het aantal door die 
combinatie behaalde zetels.

Commissie geloofsbrieven Commissie voor het Onderzoek van de 
Geloofsbrieven. Deze Commissie van le-
den van de ‘oude’ Kamer voert het geloofs-
brievenonderzoek uit.

Gelijkluidende lijsten De lijsten van een partij waarop dezelfde 
kandidaten in dezelfde volgorde staan.

Geloofsbrief De benoemingsbrief van de Kiesraad.
Geloofsbrievenonderzoek Het onderzoek van (a) het verloop van de 

verkiezing en (b) de geloofsbrieven van de 
kandidaten. Ook controleert de Commis-
sie geloofsbrieven of de benoemde kandi-
daten aan de vereisten van verkiesbaarheid 
voldoen en geen onverenigbare betrekkin-
gen bekleden.

Groepskiesdeler Het aantal stemmen op een partij gedeeld 
door het aantal door die partij behaalde 
zetels.

Hoofdstembureau Het stembureau waar tot 1918 de uit-
slag van een kiesdistrict en na 1918 van 
een kieskring werd vastgesteld. Na 1918 
speelde het ook een belangrijke rol bij de 
inlevering en beoordeling van de kandida-
tenlijsten.

Instemmingsverklaring Verklaring waarmee een kandidaat in-
stemt met zijn plaats op de kandidatenlijst.
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Kiesdeler (algemene) Totaalaantal geldige stemmen gedeeld 
door het aantal te verdelen zetels.

Kiesdistrict Geografische eenheden waarin Nederland 
tot 1918 was verdeeld met het oog op ver-
kiezingen. Elk kiesdistrict vaardigde één 
of meer Kamerleden af.

Kiesdrempel Het aantal stemmen dat een partij moet 
hebben behaald voordat die voor de zetel-
verdeling in aanmerking komt.

Kieskring Sinds 1918 is Nederland verdeeld in kies-
kringen, die een rol spelen bij het indienen 
van kandidatenlijsten, het tellen van de 
stemmen en de zeteltoewijzing aan kandi-
daten.

Kiesraad Stelt de uitslag van de verkiezing voor de 
Tweede Kamer vast en is adviesorgaan 
voor de regering en de Staten-Generaal op 
het terrein van het kiesrecht en de verkie-
zingen.

Kiezerslegitimatiekaart Oorspronkelijk bedoeld voor kiezers die 
niet in een gemeente stonden ingeschre-
ven. Hiermee konden ze toch een stem 
uitbrengen. Sinds 1968 uitgebreid tot alle 
kiezers die in een ander stemdistrict of in 
een andere gemeente wilden stemmen dan 
waar ze stonden ingeschreven. Voorloper 
van de kiezerspas.

Kiezerspas Hiermee kan een kiezer in een andere 
gemeente stemmen dan waar hij staat in-
geschreven.

Lijstencombinatie Twee of meer partijen die zelfstandig aan 
de verkiezing deelnemen, vormen bij de 
uitslagberekening één lijst, hetgeen de 
kans op een restzetel vergroot.

Lijstengroep De verbonden lijsten die een partij voor 
meerdere of alle kieskringen heeft ingele-
verd.

Lijstkiesdeler Het aantal stemmen op een lijst gedeeld 
door het aantal aan die lijst toegewezen 
zetels (1921-1989).
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13Begrippenlijst

Lijstverbinding De lijsten die een partij in de kieskringen 
indient, vormen één lijst bij het berekenen 
van de uitslag en het verdelen van de zetels.

Ondersteuningsverklaring Schriftelijke verklaring van een kiesge-
rechtigde dat hij het voornemen van de 
partij om aan de verkiezing deel te nemen 
steunt.

Register van Ingetrokken 
Stempassen

Gemeentelijk bestand van verzonden, 
maar ongeldige stempassen. Voorloper van 
Register van Ongeldige Stempassen.

Register van Ongeldige 
Stempassen

Gemeentelijk bestand van verzonden 
stempassen die intussen ongeldig zijn 
geworden.

Sneltelling Een telling van uitsluitend het aantal 
stemmen uitgebracht op partijen en niet 
op kandidaten.

Stemopnemer Lid van het stembureau dat in de periode 
tot 1918 bijhield wie er had gestemd. Dat 
gebeurde door de namen van de kiezers 
te noteren en deze op de kiezerslijst af te 
vinken. Bij het tellen turfden de stemopne-
mers de uitgebrachte stemmen.

Stempas Oproepkaart voor de verkiezing en bewijs 
van kiesgerechtigdheid.

Verkiezingsagenten Betaalde of onbetaalde personen die ten 
tijde van het districtenstelsel een kandi-
daat ondersteunden bij het verkrijgen van 
stemmen.

Volmachtlegitimatiekaart Kaart die vanaf 1968 de gemachtigde de 
mogelijkheid bood om de schriftelijk aan 
hem verleende volmachtstem in zijn eigen 
stemdistrict uit te brengen.
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Inleiding

1. Doel
Dit boek heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats willen we in heldere taal 
het proces van de verkiezing van de Tweede Kamer beschrijven. In de tweede 
plaats willen we de geschiedenis daarvan duidelijk maken. Hoe is het huidige 
verkiezingsproces tot stand gekomen en waarom heeft dat zich zó ontwik-
keld? De Kieswet, die het hele proces structureert, is niet alleen het product 
van hedendaagse opvattingen over een eerlijk en correct verkiezingsproces, 
maar draagt ook de sporen van het verleden in zich.

Het centrale thema van dit boek is het verkiezingsproces en de wijzigin-
gen die daarin sinds 1848 zijn doorgevoerd. Onder het verkiezingsproces 
verstaan wij de stappen die worden gezet om de verkiezingen op een cor-
recte wijze te laten verlopen, dat wil zeggen: zoals de Kieswet voorschrijft. 
Het verkiezingsproces begint met het vaststellen van de verkiezingsdag en 
eindigt met het toelaten van de gekozen kandidaten tot de Tweede Kamer. 
Buiten het proces vallen zodoende de discussies over de uitbreiding van het 
kiesrecht. Ook de debatten over de voor- en nadelen van een stelsel met 
kiesdistricten of van evenredige vertegenwoordiging blijven buiten beschou-
wing. Kiesrecht en kiesstelsel beschouwen we als gegeven grootheden. Het 
zijn natuurlijk wel belangrijke onderwerpen om het verkiezingsproces te 
kunnen begrijpen en voor een goed begrip zullen we ze daarom verderop in 
de inleiding bespreken.

We starten in 1848, toen de herziening van de Grondwet met zich mee-
bracht dat Nederlanders voor het eerst volksvertegenwoordigers kozen door 
middel van directe verkiezingen. Minister J.R. Thorbecke werkte de bepalin-
gen van de Grondwet nader uit in de Kieswet van 1850. In 1896 volgde een 
grondige herziening van de Kieswet waarbij onder andere het stemhokje en 
de kandidaatstelling werden ingevoerd. In 1917 volgde opnieuw een ingrij-
pende aanpassing met de invoering van de evenredige vertegenwoordiging. 
Hoewel in de tussentijd talloze kleine en grote wijzigingen werden doorge-
voerd, vond de eerstvolgende algehele herziening pas in 1989 plaats. In 2013 
is de Kieswet opnieuw herzien. De laatste twee herzieningen brachten geen 
fundamentele veranderingen maar wel veel wijzigingen.
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2. De verkiezingen: een ingewikkeld proces
Hiervóór noemden we al enkele keren de Kieswet. De aard van dit boek 
brengt met zich mee dat dit vaak gebeurt, omdat het verkiezingsproces pro-
cedureel tot in detail is voorgeschreven. De Kieswet is daardoor in ruim 
anderhalve eeuw tijd sterk uitgebreid. De wet van 1850 telde 88 artikelen die 
betrekking hadden op de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bij de herzie-
ning in 1896 steeg dat aantal tot 127, in 1918 tot 140 en tegenwoordig zijn 
het er al ongeveer 190. De almaar uitdijende Kieswet ontlokte het liberale 
Kamerlid P.J. Oud in 1954 de verzuchting:

Op het stuk van het ingewikkeld maken van de Kieswet gaan wij hoe 
langer hoe verder. Wij proberen ieder bezwaar te ondervangen. Iedere 
kiezer, die dom doet, geeft ons aanleiding verandering in de Kieswet te 
brengen.1

De constante stroom van wijzigingen en toevoegingen leidde tot een onover-
zichtelijk stuk wetgeving waarin alleen een ingewijde zijn weg kon vinden. 
Voor de meeste kiesgerechtigden was het ondoenlijk om aan de hand van de 
Kieswet het verkiezingsproces te doorgronden. Aangezien verkiezingen één 
van de grondslagen van de parlementaire democratie vormen, was dit een 
zeer onbevredigende situatie.

Bij de algehele herziening van de Kieswet in 1989 was een van de doel-
stellingen dan ook om tot een meer toegankelijke en overzichtelijke wet te 
komen, onder andere door meer zaken te verplaatsen naar het Kiesbesluit. 
In het Kiesbesluit worden onderwerpen van ondergeschikt belang geregeld. 
Het overhevelen van voorschriften van de Kieswet naar het Kiesbesluit heeft 
twee voordelen. Wijzigingen kunnen snel worden doorgevoerd, omdat voor 
verandering van het Kiesbesluit geen parlementaire goedkeuring is vereist, 
en de Kieswet wordt overzichtelijker.

cda’er H. Koetje was echter sceptisch over de intenties van zijn partijge-
noot staatssecretaris D.IJ.W. de Graaff-Nauta om de Kieswet toegankelijker 
te maken: ‘Een lofwaardig streven, maar een wet met ruim 300 artikelen is 
en wordt voor de kiezer waarschijnlijk geen boek dat lekker leest.’2 Koetje 
sprak overigens over de gehele Kieswet, dus inclusief de gedeelten over de 
gemeenteraad, de Provinciale Staten en het Europees Parlement.

In 2013 is de situatie niet veel verbeterd. Op de vraag van d66-Kamerlid 
G. Schouw of het niet weer eens tijd werd om de Kieswet na alle wijzigingen 
sinds 1989 integraal te herzien om de consistentie en leesbaarheid te ver-
groten, antwoordde minister R.H.A. Plasterk (pvda) dat hij weliswaar van 
mening was dat de Kieswet niet meer zo ‘fraai’ was door alle veranderingen, 
maar dat hij voor een algehele herziening geen ambtenaren kon vrijmaken.3 
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17Inleiding

Wel vroeg hij de Kiesraad of deze een publieksversie van de Kieswet wilde 
maken.4 Ter uitvoering van dit verzoek is sinds kort het onderdeel ‘Kieswet 
toegelicht’ op de website van de Kiesraad gerealiseerd.

Dat de Kieswet maar niet goed leesbaar wil worden, komt niet alleen 
– zoals Oud constateerde – doordat de wetgever ieder bezwaar probeert te 
ondervangen, maar ook doordat het een bijzondere wet is. De Grondwet 
bepaalt namelijk dat álle zaken die het kiesrecht en de verkiezingen betreffen 
bij wet worden geregeld.5 Dat betekent dat alle wijzigingen van enige beteke-
nis een wetswijziging vereisen. Om deze redenen geeft de Kieswet het verkie-
zingsproces tot in detail weer. Dat gebeurt bovendien in juridisch sluitende 
terminologie, wat de leesbaarheid evenmin bevordert.

Omdat het verkiezingsproces zo ingewikkeld is, koesteren wij niet de il-
lusie dat wij er helemaal in zullen slagen om aan alle kiesgerechtigden alle 
ins en outs van het verkiezingsproces duidelijk te maken. De doelgroep van 
dit boek is daarom vooral de brede kring van politiek geïnteresseerden, zoals 
journalisten, wetenschappers, studenten, bij het verkiezingsproces betrokken 
ambtenaren en niet te vergeten politici zelf.

3. Opzet
Sinds 1848 heeft het verkiezingsproces talloze wijzigingen ondergaan. Hele 
onderdelen zijn erbij gekomen, zoals de kandidaatstelling (1896), de waar-
borgsom voor het mogen deelnemen aan de verkiezing (1935) en de registra-
tie van partijnamen (1956). Andere onderdelen zijn juist verdwenen, zoals 
het jaarlijks opmaken van de kiezerslijsten (1951), hoewel dat er aanzienlijk 
minder zijn dan de toegevoegde elementen. Ook de overgang van het distric-
tenstelsel naar de evenredige vertegenwoordiging in 1918 had grote invloed 
op de inrichting van het verkiezingsproces.

Door de vele kleine en grote veranderingen in het verkiezingsproces zou 
een thematische behandeling een opsomming worden van allerlei wijzigin-
gen, waaronder het proces zelf bedolven raakt. Om het proces te kunnen 
blijven volgen, hebben wij ervoor gekozen de Tweede Kamerverkiezing in 
chronologische stappen op te knippen. Het huidige verkiezingsproces vormt 
de basis van de stappenvolgorde. Per stap beschrijven we de wordingsge-
schiedenis ervan. Deze opzet hebben wij ontleend aan De kabinetsformatie 
in vijftig stappen van Carla van Baalen en Alexander van Kessel.6

De behandeling van de stappen is te vergelijken met het pellen van een 
ui. We beginnen met de buitenste laag, de huidige regeling. Elke volgende 
laag staat voor een wezenlijke wijziging. Een voordeel van deze opzet is dat 
het proces niet alleen stap voor stap kan worden gelezen, maar ook ‘hori-
zontaal’. Zo kan de huidige regeling achter elkaar worden gelezen, of het 
verkiezingsproces ten tijde van het districtenstelsel. Omdat de invoering van 
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18 Inleiding

de evenredige vertegenwoordiging zo ingrijpend was, hebben we daar in elke 
stap een knip gemaakt, ook wanneer de Kieswet van 1918 op een specifiek 
onderdeel de procedure uit de tijd daarvoor handhaafde.

Elke stap ziet er als volgt uit:
1. huidige regeling (2014);
2. ontstaan en functioneren huidige regeling;
3. oude regeling (optioneel);
4. onder het districtenstelsel (1848-1918).

Nadat in het begin van een stap de huidige stand van zaken is uiteengezet, 
beschrijven we hoe deze is ontstaan en functioneert. In een aantal sprongen 
gaat deze beschrijving terug tot 1918, omdat in dat jaar de huidige regeling 
in de kern werd ingevoerd. Bij andere stappen kan dat een ander jaartal zijn. 
In dat geval behandelen we na ontstaan en functioneren nog de daaraan 
voorafgaande regeling, die we ‘oude regeling’ hebben genoemd. We besluiten 
elke stap met de situatie onder het districtenstelsel. Een stap heeft zodoende 
minimaal drie onderdelen en maximaal vier. Een tabel achter in het boek 
maakt duidelijk welke artikelen van de Kieswet in welke stappen aan de 
orde komen.

Hier en daar hebben we de stappenopzet doorbroken met thematische on-
derdelen. In deze uitstapjes gaan we dieper in op achterliggende keuzes in de 
Kieswet, zoals de positie van politieke partijen en het stemgeheim, of op aspec-
ten van het verkiezingsproces die tot de verbeelding spreken, zoals ‘het rode 
potlood’, het gebruik van stemmachines en het gordijntje in de stemhokjes.

4. Het actief kiesrecht: wie mag er kiezen?7

Tegenwoordig is het recht om de leden van de Tweede Kamer te kiezen voor 
veel Nederlanders een vanzelfsprekendheid: alle Nederlanders van 18 jaar en 
ouder mogen op het stembiljet het hokje voor een kandidaat rood kleuren. 
Het maakt daarbij niet uit of men in Nederland of daarbuiten woonachtig 
is. Alleen Nederlanders die door een rechterlijke uitspraak hun kiesrecht 
hebben verloren, zijn uitgesloten, evenals Nederlanders die woonachtig zijn 
op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten en minder dan tien jaar in Nederland 
hebben gewoond.

In 1848 was het kiesrecht veel beperkter. Alleen Nederlandse mannen 
van 23 jaar en ouder die in de census, ofwel de directe belastingen, voor een 
bedrag tussen 20 en 160 gulden waren aangeslagen, kwamen daarvoor in 
aanmerking. Het precieze bedrag werd in de Kieswet van 1850 per gemeente 
vastgesteld. In dat jaar was 11 à 12 procent van de mannen van 23 jaar en 
ouder kiesgerechtigd.
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Hoewel de meeste kiesgerechtigden tot het meer welgestelde deel van de 
Nederlandse bevolking behoorden, was het niet zo dat het electoraat daar-
mee samenviel. Er waren veel middenstanders als bakkers, winkeliers en 
slagers kiesgerechtigd en er waren aanzienlijke en welvarende mannen die de 
census niet haalden. In 1880 behoorden daartoe de Kamerleden L.W.C. Keu-
chenius, J.J. van Kerkwijk en H. Goeman Borgesius en in 1852 was dat zelfs 
het geval met de voorzitter van de Tweede Kamer, W.H. Dullert.8 Dit had te 
maken met de toenmalige belastingwetgeving. Terwijl een boer die eigenaar 
van zijn grond was, werd aangeslagen in de grondbelasting en de personele 
belasting, ontsnapte een rijke vrijgezel die een gehuurde etage bewoonde aan 
een aanslag in de directe belastingen.

Hoewel Grondwet noch Kieswet vrouwen uitsloot van het kiesrecht, 
plaatsten gemeenten vrouwen die aan de census voldeden niet op de kiezers-
lijst. Dat werd zo vanzelfsprekend geacht dat er lange tijd haast geen woord 
aan werd vuilgemaakt. Pas nadat Aletta Jacobs in 1883 had gepoogd om 
op de Amsterdamse kiezerslijst voor de gemeenteraad te komen en tot bij 
de Hoge Raad bot ving, werd bij de herziening van de Grondwet in 1887 
bepaald dat uitsluitend mannen voor kiesrecht in aanmerking kwamen.9

Kiesgerechtigden moesten niet alleen minimaal 23 jaar zijn en de Ne-
derlandse nationaliteit bezitten, maar ook ingezetenen zijn. Gedurende de 
laatste achttien maanden voor het opmaken van de kiezerslijsten moesten ze 
in Nederland wonen. In 1937 werd de vereiste periode van ingezetenschap 
verkort tot een half jaar.

Ver voor die tijd begon wat in de politieke geschiedenis de strijd om het 
kiesrecht heet. Vanaf het midden van de jaren 1860 tot aan de invoering van 
het algemeen mannenkiesrecht in 1917 is er in het Nederlandse parlement en 
daarbuiten veel gedebatteerd over de vraag wie geschikt was om kiezer te zijn. 
Sommige Kamerleden wilden uitbreiding zo lang mogelijk tegenhouden, ter-
wijl andere Kamerleden al in de jaren 1870 zo snel mogelijk naar een (bijna) al-
gemeen mannenkiesrecht toe wilden. Of men voor of tegen was, had vooral te 
maken met de mate van vertrouwen in het politieke beoordelingsvermogen en 
het zelfstandig optreden van de niet-kiesgerechtigden, en met de te verwachten 
electorale effecten. Maar hoezeer deze afweging bij elk Kamerlid ook anders 
kon uitpakken, bijna iedereen was het er rond 1870 al over eens dat uitbreiding 
de enige begaanbare route was. De vraag was echter hoe ver en hoe snel.

De eerste uitbreiding vond plaats bij de grondwetsherziening van 1887. 
In afwachting van een nieuwe Kieswet werd de census zodanig verlaagd dat 
het electoraat verdubbelde tot 28 procent van de mannelijke Nederlanders 
van 23 jaar en ouder. De Kieswet van 1896 verhoogde het percentage kies-
gerechtigden tot 49, een percentage dat uiteindelijk in 1917 bij de laatste 
verkiezingen onder het oude regime was opgelopen tot 70.
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Met de Kieswet van 1896 probeerde de wetgever het probleem op te los-
sen dat een belastingaanslag als enige vereiste voor kiesrecht veel ‘geschikte’ 
mannen buitensloot. Naast de hoeveelheid betaalde belasting kwamen er 
andere grondslagen: een man kwam in aanmerking voor kiesrecht als hij 
gedurende een bepaalde periode een huis bewoonde tegen een vastgestelde 
huur, gedurende een jaar tegen een bepaald loon werkzaam was geweest, een 
pensioen van een nader omschreven hoogte genoot, een bepaald spaarsaldo 
bij de Rijkspostspaarbank bezat of in het bezit was van een bepaald diploma. 

Spotprent op de nieuwe soorten kiesgerechtigden uit de Kieswet van 1896.
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Om tegenwicht te bieden aan een toestroom van maatschappelijk nog niet 
gevestigde jongeren werd de leeftijd verhoogd tot 25 jaar.

Met deze forse uitbreidingen verstomde het debat over de uitbreiding van 
het kiesrecht echter niet. Door de economische groei en het gestegen oplei-
dingsniveau werden steeds meer mannen economisch zelfstandig en onaf-
hankelijk. Daar kwam bij dat een nieuwe visie op de aard van representatie 
buitensluitingen onwenselijk maakte. Lange tijd had het idee gedomineerd 
dat volksvertegenwoordigers het algemeen belang het best dienden wanneer 
ze in alle rust de kwaliteit van argumenten en belangen konden afwegen; 
of veel of weinig mensen een bepaald belang voorstonden, was daarbij van 
minder gewicht. Rond 1900 kwam naast deze opvatting de gedachte op dat 
het algemeen belang ook een optelsom van deelbelangen kon zijn en dat het 
relatieve gewicht van die deelbelangen mee moest tellen. Om dat te bereiken, 
moest de Tweede Kamer een spiegel van de opvattingen van het Nederlandse 
volk zijn. Algemeen mannenkiesrecht was daarvoor een voorwaarde.10

De grondwetsherziening van 1917 verleende het kiesrecht aan alle man-
nelijke Nederlandse ingezetenen van 25 jaar en ouder én aan alle vrouwelijke 
Nederlanders wanneer de Kieswet dit bepaalde. Omdat voor een wijziging 
van de Kieswet een gewone Kamermeerderheid voldoende was, terwijl voor 
een grondwetswijziging een tweederdemeerderheid vereist was, maakte dit 
de invoering van het vrouwenkiesrecht gemakkelijker. In 1919 kwam het 
zover door schrapping van het woord ‘mannelijk’ in de Kieswet.

Hoewel na de grote uitbreidingen van 1917 en 1919 de kiesrechtstrijd 
in zijn oorspronkelijke politiek-sociale en gender betekenis was gestreden, 
volgden er nog meer uitbreidingen. Een belangrijke verruiming vormde de 
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot achtereenvolgens 23 jaar in 1946, 
21 jaar in 1963 en 18 jaar in 1972.

In 1983 verdween de bepaling uit de Grondwet die ingezetenschap ver-
eiste voor het verkrijgen van kiesrecht. Daarmee kwam de weg vrij voor het 
kiesrecht van Nederlanders die in het buitenland wonen. In 1985 werd dit 
in de Kieswet vastgelegd. Een laatste uitbreiding vond plaats in 2008, toen 
personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele stonden kiesrecht 
verkregen.

5. Het passief kiesrecht: wie kan er worden gekozen?11

De toegang tot de Tweede Kamer was aanvankelijk veel ruimer dan de toe-
gang tot het stemlokaal. De Grondwet van 1848 bepaalde slechts dat een 
lid van de Tweede Kamer Nederlander en minimaal 30 jaar oud moest zijn. 
Net als bij het actief kiesrecht werden vrouwen niet expliciet, maar wel de 
facto uitgesloten. Ook hier werd in 1887 bij de herziening van de Grondwet 
het woordje mannelijk toegevoegd aan de vereisten. In 1917 werd het weer 
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geschrapt. Het jaar daarop nam Suze Groeneweg (sdap) als eerste vrouw 
zitting in de Tweede Kamer.

Ook bij het passief kiesrecht was de belangrijkste uitbreiding van het 
kiesrecht na de toelating van vrouwen de verlaging van de leeftijd. In 1963 
zakte die tot 25 jaar en in 1983 tot 18 jaar.

De vereisten voor het passief kiesrecht staan bijna allemaal in de Grond-
wet. De Kieswet stelt slechts één eis aan kandidaten: tijdens de zittingsduur 
moeten zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Dit betekent dat 14-jarigen op 
de kandidatenlijst kunnen worden geplaatst. Pas aan het einde van het pro-
ces wordt bij de toelating getoetst of gekozen kandidaten voldoen aan de 
vereisten voor het passief kiesrecht. Op het moment dat zij 18 jaar worden, 
kunnen ze tot de Kamer toetreden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de 
tussentijdse vervulling van een vacature.

6. Kiesstelsel
Het stelsel van de directe verkiezingen is ingevoerd door de Grondwet van 
1848. Het hield in dat de kiezers, anders dan voorheen, zonder tussenkomst 
van andere organen direct de Kamerleden kozen.12 Nederland werd daar-
voor verdeeld in kiesdistricten, waarin verkiezingen plaatsvonden volgens 
het absolute meerderheidsstelsel. Dit hield in dat een kandidaat in een district 
de absolute meerderheid moest behalen om als winnaar uit de bus te komen. 
Wanneer geen van de kandidaten die meerderheid in de eerste ronde had 
behaald, volgde een herstemming tussen de twee kandidaten met de meeste 
stemmen.

Een districtenstelsel is zeer geëigend voor een vertegenwoordiging zonder 
politieke partijen, zoals Nederland die rond het midden van de negentiende 
eeuw kende. De keuze ging tussen personen die zich er tijdens verkiezingen 
op lieten voorstaan geen partijen, belangen of ideologieën te representeren, 
maar juist onafhankelijk te opereren. Die onafhankelijkheid gold zowel 
voor de partijen als de kiezers. De kiezers werden geacht de meest geschikte, 
kundige en onafhankelijke persoon tot Kamerlid te kiezen, en hem daarna 
vooral met rust te laten.13

Toen vanaf 1870 politieke partijen ontstonden en kandidaten alleen nog 
kans maakten om onder een partijvlag gekozen te worden, kwamen de nade-
len van een districtenstelsel steeds duidelijker naar voren. Partijen letten bij 
verkiezingen vooral op het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal zetels 
dat ze winnen en vanuit getalsmatig opzicht werkte het districtenstelsel on-
eerlijk. Minderheden kwamen niet aan bod, tenzij ze geografisch sterk waren 
geconcentreerd, maar ook dan bleven ze ondervertegenwoordigd. Een partij 
die over een geografisch goed gespreide aanhang beschikte, kon een meerder-
heid in de Kamer krijgen, terwijl ze onder de kiezers een minderheid vormde. 
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Deze uitkomst kon ook kwaadschiks worden bereikt door de grenzen van de 
kiesdistricten in het eigen voordeel vast te stellen.

Kenmerkend voor het districtenstelsel was dat het een ‘zuivere’ begin-
selstrijd in de weg stond. Vaak gingen partijen op eigen kracht de verkie-
zingsstrijd in, waardoor geen enkele kandidaat de absolute meerderheid ach-
ter zich kreeg. Dan moest er een herstemming komen. In de tweede ronde 
maakten partijen noodgedwongen afspraken over stemadviezen, waardoor 
de achterban op een kandidaat van een andere partij moest stemmen. Zo 
won de liberaal B.D. Eerdmans in 1914 de herstemming in district Rotter-
dam iii slechts doordat de sdap hem in de tweede ronde steunde.14 Partijlei-
ders vreesden dat dit verschijnsel tot politieke desinteresse, ‘verwatering’ en 
‘verbastering’ onder de kiezers zou leiden.15

In het begin van de twintigste eeuw beschouwden de meeste partijen het 
districtenstelsel als ontoereikend. In 1917 werd het vervangen door een stel-
sel van evenredige vertegenwoordiging, waarin de zetels naar evenredigheid 
van het aantal behaalde stemmen worden verdeeld. Dit stelsel voldeed veel 
beter aan het nieuwe ideaal dat het parlement vooral een spiegel van de opi-
nies in het land moest zijn. Bovendien kon elke kiezer nu zijn stem geven aan 
de partij die bij zijn beginsel paste. De tegelijk ingevoerde stem- of opkomst-
plicht beoogde de totstandkoming van die spiegel af te dwingen.

7. De organisatie van de verkiezingen
Tot 1918 was Nederland verdeeld in kiesdistricten. In 1848 waren dat er 
68 en in 1918 was het aantal toegenomen tot 100. Elk district was onder-
verdeeld in een aantal stemdistricten, waar de kiesgerechtigden hun stem 
uitbrachten op een stembureau. Aan het hoofd van elk district stond wat 
nu een hoofdstembureau heet, een orgaan dat vaststelde welke kandidaat in 
dat bewuste kiesdistrict de verkiezing, al dan niet na een herstemming, had 
gewonnen.

Bij de overgang naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 
1918 nam de wetgever de stembureaus en hoofdstembureaus over in de nieu-
we organisatie. Maar omdat Nederland feitelijk één groot kiesdistrict werd, 
was er daarboven een nieuw orgaan nodig om de landelijke verkiezingsuit-
slag vast te stellen en de zetels toe te wijzen aan de kandidaten die daarvoor 
in aanmerking kwamen. Dat werd in december 1917 het Centraal Stembu-
reau. Het Centraal Stembureau kreeg daarnaast ook de taak om de minister 
van Binnenlandse Zaken van advies te dienen over kiesrechtzaken. In de 
loop der jaren kwam daar de voorbereiding van de wetgeving bij, waarvoor 
ambtenaren werden ingeschakeld. Omdat de naam dit niet tot uitdrukking 
bracht, wijzigde de Kieswet van 1951 de naam van het Centraal Stembureau 
in Kiesraad. Op den duur zette een proces in van ontvlechting. De Kieswet 
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van 1989 droeg de voorbereiding van wetgeving op aan de afdeling Consti-
tutionele en Juridische Zaken van het ministerie, later Constitutionele Zaken 
en Wetgeving geheten. In 2006 koos het ministerie voor een meer onafhan-
kelijke positionering van de Kiesraad door deze organisatorisch de status van 
zelfstandig bestuursorgaan (zbo) te geven. De ambtelijke steun daarvoor 
werd ondergebracht in een afzonderlijk secretariaat.16

De honderd districten waarin Nederland in 1917 was opgedeeld over-
leefden de transitie naar de evenredige vertegenwoordiging niet. Nederland 
werd verdeeld in achttien kieskringen. Een kieskring was een ‘tussending’ 
tussen een stemdistrict en een kiesdistrict.17 Om aan de verkiezing in het ge-
bied van een kieskring te kunnen deelnemen, moest een partij bij het hoofd-
stembureau van die kring een kandidatenlijst indienen. Als de partij vervol-
gens alle achttien lijsten verbond tot één landelijke lijst, telde de Kiesraad bij 
het vaststellen van de uitslag al deze stemmen bij elkaar op (zie stap 41). De 
achterliggende gedachte bij de kieskring was dat deze de band tussen kiezer 
en gekozene enigermate in stand zou houden, zoals dat ten tijde van de kies-
districten het geval was geweest.

Zeven kieskringen vielen samen met een provincie. Dit waren de minst 
bevolkingsrijke provincies. Gelderland en Noord-Brabant telden twee kies-
kringen, Noord-Holland drie en Zuid-Holland vier. De grote steden Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag vormden vanwege de bevolkingsomvang zelf 
een kieskring. In 1986 werd het aantal kieskringen uitgebreid met Flevoland 
en in 2012 werd Bonaire de twintigste kieskring.

De wetgever heeft op enkele momenten in het verkiezingsproces beroeps-
mogelijkheden ingebouwd. Vanouds kunnen kiezers hun bezwaren laten 
aantekenen in de processen-verbaal van (hoofd)stembureau en Kiesraad. Tot 
1982 konden zij als het ging om de beoordeling van onder meer de kandida-
tenlijsten in beroep gaan tegen de beslissingen van de hoofdstembureaus bij 
de colleges van Gedeputeerde Staten van de desbetreffende provincie. Daar-
na was er nog beroep mogelijk bij de Kroon, die bij koninklijk besluit uit-
spraak deed. In 1982 verving de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State de Colleges van Gedeputeerde Staten als beroepscollege. Het doel 
daarvan was uniformiteit in de uitspraken te realiseren. Over de juistheid 
van de verkiezingsuitslag beslist in laatste instantie de Tweede Kamer zelf.

8. Leesgemak
De totstandkoming van wetgeving is een proces dat doorgaans geruime tijd 
in beslag neemt. De datering van de Kamerstukken en -handelingen in de 
voetnoten maakt dat voldoende duidelijk. Gemakshalve spreekt de hoofd-
tekst van dit boek doorgaans over het jaar waarin een wetsvoorstel kracht 
van wet kreeg. Consequent spreken wij bovendien van de Kieswet van 1918, 
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het jaar waarin voor het eerst volgens deze wet een verkiezing werd gehou-
den, hoewel de wet zelf al in 1917 in het Staatsblad kwam te staan.

De Kieswet kent geen politieke partijen maar politieke groeperingen. Af-
gezien van stap 4 en 5 over het registreren van een naam, spreken wij over 
politieke partijen. De minister of staatssecretaris die een wetsvoorstel door 
de Kamer loodste, ontvangt meestal ook de eer die deels voorgangers toe-
komt. Waar dit boek zonder nadere toevoeging de minister of staatssecre-
taris noemt, betreft het die van Binnenlandse Zaken.18 Waar de Raad van 
State wordt genoemd, is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State bedoeld. De Kieswet onderscheidt de verschillende functies van cen-
traal stembureau en adviesorgaan bij de Kiesraad. Voor het gemak spreken 
wij overal van Kiesraad. De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofs-
brieven hebben we verkort tot de Commissie geloofsbrieven. Ook spreken 
wij consequent van stembureaus voor de plaatsen waar gestemd werd en 
van hoofdstembureaus voor de gemeenten waar tot 1918 de uitslag van het 
kiesdistrict werd vastgesteld en vanaf dat jaar de uitslag van de kieskring. 
Deze vereenvoudigingen met het oog op het leesgemak hebben wij niet al-
leen gehanteerd bij de betrokken instanties in het verkiezingsproces, maar 
ook doorgetrokken naar de kiesgerechtigden. Ter wille van de leesbaarheid 
beperken wij ons over het algemeen tot ‘hij’ en spreken we niet, completer 
en correcter, van ‘hij en/of zij’. Voor afkortingen in strikte zin verwijzen wij 
naar de lijst achter in dit boek.
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STAP 1

De regering stelt de verkiezingsdatum vast

Huidige regeling

De Grondwet bepaalt dat de zittingsduur van de Tweede Kamer vier jaar 
is. Daarna treden de Kamerleden af en worden er gewone, zogeheten perio-
dieke, verkiezingen gehouden. De Kieswet schrijft de woensdag in de periode 
tussen 15 en 21 maart voor als de datum voor de verkiezingen.1 Wanneer er 
in hetzelfde jaar verkiezingen voor de gemeenteraad of de Provinciale Staten 
zijn, verschuift de datum naar de woensdag in de periode van 11 tot 17 mei, 
omdat de periode tussen de verkiezingen anders te kort is.2 De aandacht voor 
de Kamerverkiezingen zou die voor de gemeenteraden en de Provinciale Sta-
ten kunnen overschaduwen. De regering kan de datum maximaal een week 
vervroegen als zich op de verkiezingsdag omstandigheden voordoen waar-
door groepen kiesgerechtigden geen stem zullen uitbrengen, zoals de bid- en 
dankdag die veel orthodoxe protestanten jaarlijks op een woensdag houden.3

Verkiezingen worden niet alleen gehouden wanneer de zittingstermijn 
eindigt, ze vinden ook plaats nadat de Tweede Kamer is ontbonden. In het 
geval van een zogeheten ontbindingsverkiezing legt het koninklijk besluit 
waarmee de Tweede Kamer wordt ontbonden ook de dag van de kandidaat-
stelling vast.4 De dag van de kandidaatstelling is de dag waarop de partijen 
die aan de verkiezing deelnemen hun kandidatenlijsten inleveren bij de Kies-
raad (zie stap 9). Wanneer deze dag bekend is, vloeit daaruit volgens de be-
palingen van de Kieswet vanzelf de verkiezingsdag voort, namelijk de 44ste 
dag daarna.5 Wanneer de verkiezingsdag op een zaterdag, zondag of erkende 
feestdag valt, wordt dat de eerstvolgende dag.6

Er zijn twee soorten ontbindingsverkiezingen: verkiezingen als gevolg 
van een politieke crisis en verkiezingen als gevolg van een herziening van de 
Grondwet. Een politieke ontbindingsverkiezing is het gevolg van een crisis 
binnen de regeringscoalitie: hetzij binnen het kabinet, hetzij binnen of tus-
sen de regeringspartijen, hetzij een combinatie van beide. Grondwettelijke 
ontbindingsverkiezingen zijn het gevolg van de manier waarop in Nederland 
grondwetsherzieningen tot stand komen. Een voorstel tot herziening van de 
Grondwet moet tweemaal door de Tweede en de Eerste Kamer worden aan-
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vaard. Tussen deze zogeheten eerste en tweede lezing ontbindt de regering 
de Tweede Kamer, zodat de kiezers hun oordeel over de herziening kunnen 
geven. De regering schrijft geen aparte ontbindingsverkiezing uit als gevolg 
van een grondwetsherziening. Ze geeft er de voorkeur aan deze verkiezing te 
houden op de datum waarop de periodieke verkiezing zou zijn gehouden of 
op de datum waarop een politieke ontbindingsverkiezing plaatsvindt.

Wanneer de regering voor een ontbindingsverkiezing de datum kiest 
waarop normaal een periodieke verkiezing zou worden gehouden, vindt de 
verkiezing plaats onder het regime van de ontbindingsverkiezing. Er is dan 
geen periodieke verkiezing meer.7

Een verkiezing vindt bijna altijd op een woensdag plaats. Een belangrijke 
reden daarvoor is dat de basisscholen, waarin veel stemlokalen zijn geves-
tigd, op die dag het minst worden belast. Daarnaast wil de regering zo veel 
mogelijk kiesgerechtigden in de gelegenheid stellen hun stem uit te brengen. 
Om die reden vallen de vrijdag, zaterdag en zondag af. De zondag is onge-
schikt omdat een aantal orthodox-protestantse kiesgerechtigden wegens de 
zondagsrust mogelijk geen stem zal uitbrengen. De vrijdag en zaterdag zijn 
niet geschikt wegens de viering van de sabbat, die op vrijdag bij zonsonder-
gang begint, waardoor een aantal orthodoxe joden niet aan de verkiezing 
zal deelnemen. Verder valt de maandag af, omdat de voorbereidingen van 
de verkiezing dan grotendeels in het weekend zouden vallen. De dinsdag en 
de donderdag leveren geen bijzondere bezwaren op, behalve dat de belasting 
voor de basisscholen dan groter zou zijn.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Sinds de grondwetsherziening van 1917 is er betrekkelijk weinig veranderd 
aan de manier waarop de verkiezingsdatum in het geval van een ontbin-
dingsverkiezing wordt bepaald. Tot 2013 moest de kandidaatstelling plaats-
vinden binnen veertig dagen na ondertekening van het ontbindingsbesluit.8 
Sinds de kieswetswijziging van dat jaar is er geen precies omschreven ter-
mijn meer voor de kandidaatstelling. De regering is echter niet geheel vrij in 
het bepalen van de datum. De Grondwet stelt namelijk dat de nieuw geko-
zen Kamer binnen drie maanden na de ontbinding bijeen moet komen en de 
Kieswet bepaalt dat de stemming op de 44ste dag na de kandidaatstelling 
moet plaatsvinden.

Tot 1951 moest de verkiezing binnen 45 dagen na de dag van de kandi-
daatstelling worden gehouden. De regering bezat zodoende enige vrijheid 
om de verkiezingsdag vast te stellen. De Kieswet van 1951 legde de verkie-
zingsdag echter vast op de 43ste dag na de dag van de kandidaatstelling. De 
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regering gaf voor deze wijziging geen motief en de Kamer besteedde er geen 
aandacht aan.9

In 2013 werd de dag van de kandidaatstelling verplaatst van de dinsdag 
naar de maandag, zodat de Kiesraad een dag langer de tijd heeft om de in-
geleverde kandidatenlijsten op fouten te controleren. Om de verkiezingsdag 
op woensdag te houden, werd het de 44ste in plaats van de 43ste dag na de 
kandidaatstelling.10

Bij het vaststellen van de verkiezingsdag voor een periodieke verkiezing ver-
anderde er in de loop der jaren meer dan bij een ontbinding. De belangrijkste 
wijziging was het gestaag vervroegen van de verkiezingsdag. De Kieswet van 
1918 legde de dag van de kandidaatstelling vast op de voorlaatste dinsdag van 
mei en de verkiezingsdag binnen de 45 daaropvolgende dagen.11 De verkie-
zingen van 1918, 1922, 1925 en 1929 vielen hierdoor in het begin van juli. Dit 
was bezwaarlijk wegens de zomervakantie. Om deze reden verplaatste minis-
ter Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck in 1932 de dag van de kandidaatstelling 
naar de tweede dinsdag van mei. In het meest ongunstige geval zou de ver-
kiezing dan eind juni plaatsvinden. Een eerder tijdstip wilde de minister niet 
overwegen, omdat dan de werkzaamheid van het parlement te zeer bekort zou 
worden.12 De nieuw gekozen Tweede Kamer vergaderde namelijk pas op de 
derde dinsdag van september voor de eerste keer, terwijl het de gewoonte was 
dat de oude Kamer tot die tijd alleen voor urgente zaken bijeenkwam.

Net als bij een ontbindingsverkiezing werd in 1951 de verkiezingsdag 
voor een periodieke verkiezing bepaald op de 43ste dag na de kandidaatstel-
ling. Omdat ook de dag van de kandidaatstelling gefixeerd was, viel een pe-
riodieke verkiezing voortaan altijd op een woensdag. Deze dag had de voor-
keur van minister F.G.C.J.M. Teulings (kvp), omdat de lessen op de lagere 
scholen, waarin veel stemlokalen waren gehuisvest, dan het minst zouden 
worden verstoord.13 De woensdag als verkiezingsdag sloot ook aan bij de 
bestaande praktijk. Al sinds de eerste verkiezing onder het stelsel van even-
redige vertegenwoordiging in 1918 was deze dag verkiezingsdag geweest.

In 1956 loodste minister L.J.M. Beel (kvp) het voorstel door de Staten-
Generaal om de dag van de kandidaatstelling een volle maand te vervroe-
gen naar de tweede dinsdag van april. Als motief noemde hij een mogelijke 
overbelasting van het gemeentelijk apparaat wanneer de verkiezingen voor 
de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer te dicht op elkaar 
zouden zitten. Om deze reden stelde de minister voor om de data voor de 
kandidaatstelling ten behoeve van de gemeenteraad en de Tweede Kamer 
om te wisselen.14 De Kamer stemde daarmee in, mede vanwege het voordeel 
dat er zo ook meer tijd beschikbaar kwam voor de kabinetsformatie en het 
voorbereiden van de begroting door de nieuwe ministers.15

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   30 22-04-14   11:20



31De regering stelt de verkiezingsdatum vast

De Kieswet van 1989 vervroegde de kandidaatstelling met drie maanden, 
namelijk naar de dinsdag in de periode van 18 tot 24 januari. De verkie-
zing viel daardoor op de woensdag tussen 2 en 8 maart. Staatssecretaris De 
Graaff-Nauta stelde deze vervroeging voor, omdat de kans daardoor groter 
werd dat een nieuw kabinet nog zijn stempel kon drukken op de begroting, 
die altijd in september aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.16 Het tot 
dan toe geldende bezwaar dat de nieuw gekozen Kamer pas voor het eerst 
bijeenkwam op de derde dinsdag van september was door een kieswetswijzi-
ging uit 1985 al weggenomen. De nieuwgekozen Kamer kwam sindsdien al 
dertien dagen na de verkiezing voor het eerst bij elkaar.17 Het nieuwe kabinet 
liep daardoor dus niet meer het risico dat het geconfronteerd zou worden 
met de ‘oude’ Kamer. In 1977 was de oude bepaling nog aanleiding geweest 
voor het demissionaire kabinet-Den Uyl om de Kamer alsnog te ontbinden 
toen het kabinet vlak voor de periodieke verkiezing was gevallen. Zo kon de 
formatie plaatsvinden op basis van de adviezen van de fracties in de nieuw-
gekozen Kamer.18

Het vervroegen van de periodieke verkiezing naar maart had echter een 
belangrijk nadeel: de Kamerverkiezingen zouden in dezelfde maand kunnen 
vallen als de Staten- of gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer deze verkie-
zingen vóór de Kamerverkiezing werden gehouden, zouden ze wellicht als 
een generale repetitie worden beschouwd. Vonden ze daarna plaats, dan zou 
de afgenomen belangstelling tot uitdrukking kunnen komen in een lagere 
opkomst. Een van beide verkiezingen moest in zo’n geval daarom wijken. 
De staatssecretaris stelde voor om bij een samenloop van verkiezingen de 
Staten- of raadsverkiezingen naar mei te verplaatsen. Een meerderheid van 
de Tweede Kamer wilde echter in een dergelijk geval niet de Staten- of raads-
verkiezing, maar juist de Kamerverkiezing naar mei verplaatsen.19

Het gevolg van deze wens was dat bij samenloop van verkiezingen de 
Tweede Kamerverkiezing op de woensdag in de periode van 4 tot 10 mei 
zou vallen. Dit was een minder gelukkige periode, omdat hierin nogal wat 
feest- en gedenkdagen voorkomen. De Kieswet van 1989 bepaalde daarom 
dat de verkiezing een dag zou worden verplaatst als ze samenviel met de do-
denherdenking op 4 mei.20

In 1997 verving staatssecretaris J. Kohnstamm (d66) de bepaling over 
4 mei door de algemene formulering dat de regering bij ‘zwaarwichtige re-
denen verband houdend met de dag van de stemming’ de verkiezingsdag 
maximaal een week kon vervroegen of hoogstens twee dagen kon doorschui-
ven.21 Hierdoor kreeg de regering meer armslag. Bij deze gelegenheid merkte 
Kohnstamm op dat het vaststellen van de verkiezingsdatum bij voorkeur 
moest voortvloeien uit de wet. Hoe langer de termijn waarbinnen de regering 
met de verkiezingsdatum kan schuiven, hoe meer ruimte er ontstaat voor 
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electorale overwegingen.22 Vandaar dat hij de termijn voor het vervroegen 
van de verkiezing wilde beperken tot een week. Kohnstamm wees daarnaast 
nog op een andere mogelijkheid: de Tweede Kamer kon zo nodig met een ini-
tiatiefwetje de verkiezingsdatum eenmalig verplaatsen.23 Een opmerkelijke 
uitspraak, omdat deze suggestie juist ruimte geeft aan de electorale opportu-
niteit die de staatssecretaris met zijn termijn van één week wilde tegengaan.

Vanaf 2000 verschoof op initiatief van minister A. Peper (pvda) de ver-
kiezingsdatum van de Tweede Kamer in het geval van een samenloop van 
verkiezingen van de woensdag in de periode tussen 4 en 10 mei naar de 
woensdag in het tijdvak 11 tot 17 mei. De reden hiervoor was dat in deze 
periode minder gedenkdagen vallen.24

Sinds de invoering van de evenredige vertegenwoordiging zijn er bijna geen 
periodieke verkiezingen gehouden. Alle verkiezingen vanaf 1925 waren ont-
bindingsverkiezingen. Na de Tweede Wereldoorlog werden negen politieke 
ontbindingsverkiezingen en negen ontbindingsverkiezingen als gevolg van 
een herziening van de Grondwet gehouden. Tweemaal vielen beide typen 
ontbinding samen.25 Een geval apart was de eerste verkiezing na afloop van 
de oorlog in 1946, omdat deze door de Duitse bezetting pas negen jaar na de 
laatste verkiezing in 1937 werd gehouden.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De Kieswet van 1850 bepaalde dat de periodieke verkiezingen op de tweede 
dinsdag van de maand juni werden gehouden. Voor een eventuele herstem-
ming in één of meerdere districten was alleen een termijn vastgesteld: binnen 
veertien dagen na het opmaken van de uitslag.26

De Kieswet van 1896 verschoof de periodieke verkiezingsdag naar de 
eerste dinsdag van juni. Hoewel de naam ‘verkiezingsdag’ anders doet ver-
moeden, werd op deze dag geen verkiezing gehouden maar moesten de kan-
didaten zich opgeven. Wanneer in een district meer dan één persoon zich 
kandidaat had gesteld, volgde binnen veertien dagen, maar niet vóór 10 juni, 
de stemming. Deze dag werd de dag van stemming genoemd. Eventuele her-
stemmingen vonden net als voorheen binnen veertien dagen plaats.27 Zo 
kon de hele verkiezing vóór de maand juli worden afgerond. In deze maand 
werden bij voorkeur geen verkiezingen gehouden, omdat landbouwers dan 
de hele dag werkten.28 De minister kon elke dag uitkiezen, uitgezonderd de 
zondag en christelijke feestdagen.29

Gedurende de gehele periode 1850-1917 diende een verkiezing na een 
Kamerontbinding plaats te vinden binnen veertig dagen na dagtekening van 
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het besluit tot ontbinding.30 Ontbindingsverkiezingen als gevolg van een on-
oplosbaar conflict tussen regering en Tweede Kamer kwamen slechts voor in 
1866, 1867, 1886 en 1894. De ontbindingsverkiezing van 1853 werd uitge-
schreven nadat het liberale kabinet-Thorbecke al ontslag was verleend. Het 
doel van deze verkiezing was een Tweede Kamer te verkrijgen die wat betreft 
de politieke samenstelling beter paste bij de nieuwe conservatieve regering. 
Ontbindingsverkiezingen als gevolg van een herziening van de Grondwet 
vonden plaats in 1848, 1884, 1887 en 1917.
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STAP 2

De gemeenten stellen stembureaus in

Huidige regeling

De Tweede Kamerverkiezing is een nationale gebeurtenis, maar de organisa-
tie ervan is grotendeels een gemeentelijke aangelegenheid. Dat geldt ook voor 
de instelling van stembureaus en stemdistricten. Hoewel sinds 2010 kiezers 
geen locatie meer krijgen voorgeschreven om hun stem uit te brengen en de 
term ‘stemdistrict’ uit de Kieswet is verdwenen, verdelen burgemeester en 
wethouders hun gemeente in de praktijk nog steeds in districten. Er moeten 
immers voldoende stembureaus zijn waar de kiezers kunnen stemmen en 
daarvoor zijn de stratenindeling, de bevolkingsdichtheid en de opkomst bij 
eerdere verkiezingen belangrijke uitgangspunten.1

Een stembureau is gevestigd in een wijkcentrum, school, kerk of een ander 
gebouw en bestaat uit drie tot zeven personen die voor elke verkiezing apart 
worden benoemd. De gemeente benoemt daarnaast een aantal vervangende 
leden. Veel leden zijn gemeenteambtenaar. Verder maakt de gemeente op gro-
te schaal gebruik van vrijwilligers, die daarvoor een vergoeding ontvangen.

De gemeente mag alleen personen benoemen vanaf 18 jaar die na het 
volgen van een training over voldoende kennis van het verkiezingsproces 
beschikken. Uitgesloten zijn:
 – personen die uit het kiesrecht zijn ontzet;
 – personen die zijn benoemd tot lid van het hoofdstembureau (zie stap 3);
 – personen die als lid van een stembureau bij een vorige verkiezing hebben 

gehandeld in strijd met de Kieswet.

Het lidmaatschap van het stembureau eindigt formeel nadat de Tweede Ka-
mer heeft beslist over de toelating van de gekozenen. Vanaf dat moment kan 
er namelijk geen hertelling of herstemming meer plaatsvinden en resteren er 
geen taken meer voor het stembureau.

De Kieswet stelt geen exacte termijn vast voor de samenstelling van de 
stembureaus. Burgemeester en wethouders dienen dit ‘tijdig’ te doen. In de 
praktijk regelen zij de benoeming zes tot vier maanden voorafgaande aan de 
verkiezingsdag.
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De huidige regeling voor de stemdistricten en -bureaus is in essentie nog 
steeds die uit de Kieswet van 1918 (die op dit punt trouwens sterk leunde 
op oudere bepalingen). Een aantal wijzigingen valt onder de noemers van 
decentralisatie en deregulering. De wetgever liet steeds meer over aan het 
gemeentebestuur. Praktische overwegingen gaven daarbij de doorslag. Zo 
bepaalde de Kieswet aanvankelijk dat de regering de kieskringen op advies 
van Gedeputeerde Staten onderverdeelde in stemdistricten. Vanaf 1937 werd 
deze verdeling echter overgelaten aan de gemeenten, omdat dit besluit toch 
altijd al stoelde op hun advies.2

In 1946 vertrouwde minister Beel ook de aanwijzing van stemlokalen 
en de benoeming van de stembureauleden toe aan de gemeenten, omdat zij 
veel sneller konden reageren op uitval van stembureauleden dan de gemeen-
teraden, die deze taak tot dan toe vervulden.3 Bij dezelfde wetsherziening 
oordeelde de minister dat het weinig zin had vast te blijven houden aan de 
bepaling dat de leden van de stembureaus zo veel mogelijk moesten wor-
den gekozen uit de raadsleden. Dat waren er bijna altijd te weinig, zodat zij 
meestal een beroep moesten doen op andere kiesgerechtigde inwoners.

De groep kiesgerechtigde ingezetenen was in principe groot genoeg, maar 
in de praktijk ging de voorkeur van de gemeente vaak uit naar ambtenaren. 
Steeds meer ambtenaren woonden echter in andere plaatsen dan waar zij 
werkten, zodat zij geen kiesgerechtigde ingezetenen meer waren. Om deze 
reden bepaalde staatssecretaris De Graaff-Nauta in 1989 dat kiesgerechtigd-
heid voldoende was om in aanmerking te komen voor een benoeming als lid 
van een stembureau.4

Tot 1989 waren de burgemeesters voorzitter van het stembureau van het 
eerste stemdistrict. De voorzitters van de andere stembureaus werden zo mo-
gelijk gerekruteerd uit de raadsleden. Volgens sommigen wekte dit de schijn 
dat het stembureau partijdig was. Daarom schrapte De Graaff-Nauta ook 
deze verplichting.5

Later werd de positie van raadsleden nog kritischer bekeken. Konden zij 
überhaupt wel lid zijn van een stembureau?6 In een – overigens ingetrokken – 
wetsvoorstel uit 2008 verklaarde zelfs de regering de functies van raadslid 
en stembureaulid onverenigbaar. De Kiesraad zag geen aanleiding voor een 
dergelijke maatregel. De Kieswet regelde al dat de leden geen uiting mogen 
geven aan hun politieke gezindheid en het was al lastig genoeg voldoende 
stembureauleden te vinden.7

In 1989 liet De Graaff-Nauta in het kader van de deregulering de ‘in-
structienorm’ vallen die voorschreef dat een stemdistrict ‘in den regel’ niet 
meer dan 1200 kiezers telde.8 Tot 1965 was dit aantal vastgesteld op dui-
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zend kiezers. Toen minister J. Smallenbroek (arp) destijds overging tot ver-
hoging, ervoer menig Kamerlid deze toename als behoorlijk groot. M.W. 
Schakel (arp) stelde ironisch vast: ‘Wij leven nu eenmaal in een eeuw, waar-
in de produktiviteit moet worden opgevoerd, en daarin moeten de stem-
bureaus dan maar volgen.’9 Smallenbroek wilde de uitbreiding doorzetten 
omdat de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 23 tot 21 jaar het 
aantal kiezers uitbreidde, terwijl hij moeilijkheden voorzag als daardoor een 
groter aantal stembureaus moest worden bemenst. In de kleine gemeenten, 
zo formuleerde hij diplomatiek, functioneerde de burgerzin ‘anders’ dan 
in de grote steden, waar het moeilijk was om geschikte stembureauleden 
te krijgen. Hij hoopte dat de kiezersstroom beheersbaar zou blijven, nu de 
stembureaus sinds 1956 al twee uur langer open waren en Smallenbroek in 
1965 in de Kieswet had laten opnemen dat gemeenten stemmachines moch-
ten gaan gebruiken.10

Lange tijd was het aantal stembureauleden gefixeerd. In 1918 schreef de 
Kieswet een viertal leden voor, onder wie de voorzitter. Vanaf 1921 werd dat 
er één minder, omdat ieder stembureau niet meer de kiezerslijst van de hele 
gemeente ontving, maar een uittreksel met de namen van de kiesgerechtigden 
die onder dat specifieke stemlokaal ressorteerden, hetgeen de doorloop van 
de kiezers versnelde.11 In 2010 werd de bepaling aangaande het aantal stem-
bureauleden overgeheveld naar het Kiesbesluit. Dit regelt sindsdien dat het 
bureau drie tot zeven leden moet tellen. Staatssecretaris A.Th.B. Bijleveld-
Schouten (cda) motiveerde de flexibilisering met de wens van gemeenten 
rekening te kunnen houden met meer dan wel minder drukbezochte stem-
bureaus.12

Decennialang schreef de wet benoemingstermijnen voor. De Kieswet van 
1918 noemde vier jaar. Daaraan maakte minister Beel in 1946 een einde, 
onder meer omdat verhuizingen veel vervangingen noodzakelijk maakten. 
Zorgvuldig formulerend stelde hij bovendien vast dat leden ‘in wier be-
kwaamheid en geschiktheid ten onrechte het nodige vertrouwen blijkt te zijn 
gesteld, bij de thans geldende bepalingen minder gemakkelijk door betere 
krachten kunnen worden vervangen’. Beel maakte er een benoeming voor 
één kalenderjaar van.13 Ook deze termijn bleek niet praktisch genoeg. In 
1951 koos minister Teulings (kvp) voor de formulering ‘voor elke verkie-
zing’. De regeling uit 2013 grenst de benoemingsduur nader af tot het mo-
ment waarop de benoemde kandidaten tot de Kamer zijn toegelaten.

Terwijl de wetgever decennialang de regelgeving met betrekking tot de 
bemensing van stembureaus decentraliseerde en flexibiliseerde, is de tendens 
van de laatste jaren juist weer om meer grip op de bemensing te krijgen. Het 
bewustzijn leefde al lang dat er in de praktijk meer moeilijkheden waren met 
onvoldoende opgeleide stembureauleden dan met kiezers.14 Het ministerie 
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ging daarom de vorming van stembureauleden faciliteren en stimuleren. In 
2009 stelde het ministerie een handboek voor stembureauleden samen. In ja-
nuari 2010 volgde een digitale instructie. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 
maart 2010 was er vooral in Rotterdam veel aandacht voor misstanden in 
diverse stembureaus: Leefbaar Rotterdam signaleerde dat stembureauleden 
hielpen met stemmen en met het invullen van machtigingsformulieren. Ver-
der waren er klachten over het feit dat meerdere stemmers zich tegelijk in een 
stemhokje bevonden en dat er partijposters waren geplakt in stemlokalen.15 
M. Bosma (pvv) sprak in de Kamer van ‘derdewereldtaferelen’.16 Minister 
J.W.E. Spies (cda) berichtte de Kamer dat uit de evaluatie van de verkiezin-
gen in 2009, 2010 en 2011 bleek dat een deel van de stembureauleden de 
instructie niet volgde en de wet- en regelgeving niet correct toepaste.17

Spies stelde daarom voor om vanaf 2013 het volgen van een training voor 
stembureauleden verplicht te stellen. Daarmee wilde zij voor gemeenten een 
grondslag creëren om te toetsen of beoogde stembureauleden voldoende ken-
nis hadden. Vooralsnog wilde de minister toetsing niet verplicht stellen. Wel 
nam zij expliciet in het wetsvoorstel op dat stembureauleden die niet over-
eenkomstig de Kieswet hebben gehandeld, voortaan niet meer in aanmerking 
komen voor een benoeming.18 Plasterk (pvda), Spies’ opvolger als minister, 
loodste de verplichte training door de beide Kamers.19

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder de Kieswet van 1850 waren maar weinig gemeenten onderverdeeld 
in stemdistricten (aanvankelijk onderkiesdistricten geheten).20 Veel gemeen-
ten telden zo weinig kiesgerechtigden dat ze met één stembureau konden 
volstaan. De toename van het aantal kiesgerechtigden bracht steeds meer 
stemdistricten met zich mee. Het aantal kiezers gold daarbij als maatstaf. 
De Kieswet van 1896 schreef voor dat een stemdistrict niet meer dan één 
gemeente mocht omvatten en niet meer dan duizend kiesgerechtigden. Zo 
wilde de wetgever voorkomen dat de kiezers te lang in de rij moesten staan 
en dat de stembureaus te lang over het tellen van de stemmen zouden doen. 
De bevoegdheid tot het instellen van stemdistricten lag zowel vóór als na 
1896 bij de minister, die het advies volgde van Gedeputeerde Staten.21

De gemeenteraad benoemde de leden van het stembureau. De burgemees-
ter was de voorzitter van het eerste stembureau. Waren er meerdere stembu-
reaus in een gemeente, dan hadden raadsleden daar de leiding.22 In de hoofd-
plaats van het kiesdistrict heette het eerste stembureau het ‘hoofdbureau’ of 
ook wel het ‘bureau van stemopneming’. Vanaf 1896 noemde de Kieswet dit 
het ‘hoofdstembureau’.23
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Soms ging een gemeenteraad zijn boekje te buiten bij het instellen van 
stembureaus. Zo was het stembureau van de gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht bij de verkiezing van 1852 onwettig. De meerderheid van de gemeen-
teraad had enkele maanden eerder geweigerd de nieuwe burgemeester te 
installeren en hield sindsdien eigen raadsvergaderingen. In een van deze bij-
eenkomsten werd eigenmachtig het stembureau voor de gemeente opgericht, 
waar de kiezers vervolgens hun stem uitbrachten. Aan het eind van het ver-
kiezingsproces oordeelde de Commissie geloofsbrieven dat de stemmen in 
Hendrik-Ido- Ambacht niet mochten worden meegeteld.24

Een stembureau bestond uit een voorzitter en twee leden. Ook deze leden 
koos de gemeenteraad uit eigen kring. Een stembureau kon zich door amb-
tenaren laten bijstaan. Zij mochten onder meer assisteren bij het tellen van 
de stemmen.25 Hoewel de Kieswet van 1850 geen plaatsvervangers kende, 
ontstond in veel gemeenten de gewoonte om alle raadsleden die niet tot lid 
van een stembureau waren benoemd als zodanig aan te wijzen.26 De Kieswet 
van 1896 schreef voor om voor elk stembureau twee plaatsvervangers te 
benoemen.27

De bepaling dat de stembureauleden raadsleden dienden te zijn, was niet 
gekoppeld aan een sanctie op het weigeren van een benoeming. In verschil-
lende gemeenten gebeurde het regelmatig dat raadsleden hun benoeming niet 
aannamen, met als gevolg dat er geen verkiezingen konden worden gehou-
den. Weliswaar gebeurde dit nooit bij Kamerverkiezingen, maar onmogelijk 
was dit niet. Toch wilde de Kamer in 1856 niet instemmen met een wets-
voorstel dat iedere kiesgerechtigde benoembaar maakte, omdat van hen meer 

Een stembureau uit 1852.
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partijdigheid werd gevreesd dan van raadsleden.28 In 1876 deed minister 
J. Heemskerk Azn. het wel zeer drastische voorstel om raadsleden te dwin-
gen zitting te nemen in stembureaus: ieder raadslid dat zijn benoeming niet 
aanvaardde, zou van zijn raadslidmaatschap vervallen worden verklaard. 
Hoewel enkele Kamerleden dit voorstel toejuichten, moest Heemskerk zijn 
wetsvoorstel onder druk van de Kamer om andere redenen intrekken.29

De uitbreiding van het aantal kiesgerechtigden in 1887 en 1896 noopte 
tot een uitbreiding van het aantal stembureaus, waardoor er in grotere ge-
meenten niet voldoende raadsleden waren om alle stembureaus te bemannen. 
Door een wetswijziging mochten vanaf 1887 kiesgerechtigden in het eigen 
kiesdistrict optreden als lid of voorzitter van een stembureau.30 In 1896 
breidde minister S. van Houten het aantal stembureauleden uit van drie tot 
vijf om de stroom nieuwe kiezers te kunnen verwerken. De minister was niet 
bang voor een tekort aan geschikte stembureauleden, omdat voor het lid-
maatschap ‘geene eigenschappen of bekwaamheden worden vereischt, welke 
schaars worden aangetroffen’.31

De gemeenteraad kon zelf bepalen voor hoelang de leden van een stem-
bureau werden benoemd. Dat kon een termijn zijn, bijvoorbeeld voor alle 
verkiezingen gedurende een jaar, of voor een bepaalde verkiezing.32
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STAP 3

De minister benoemt de leden van de 
hoofdstembureaus

Huidige regeling

Aan het hoofd van elk van de twintig kieskringen staat een hoofdstembu-
reau. Dit stelt de verkiezingsuitslag in de kieskring vast.

De burgemeester van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd 
(het Kiesbesluit noemt de vestigingsplaatsen), is daarvan de voorzitter. De 
minister benoemt (en ontslaat) de andere vier leden en de drie plaatsvervan-
gende leden op voordracht van de burgemeester en wethouders ter plaatse 
voor vier kalenderjaren. De samenstelling kan sterk uiteenlopen. Zo worden 
de leden van het hoofdstembureau Nijmegen vaak geselecteerd op basis van 
relevante functies: de directeur van de ambtelijke organisatie en juristen zijn 
daarbij favoriete kandidaten. Het hoofdstembureau Den Haag bestaat daar-
entegen juist uit oud-bestuurders en oud-politici.1

Voor het houden van een zitting is de aanwezigheid van ten minste drie le-
den vereist. Het hoofdstembureau neemt besluiten bij meerderheid van stem-
men. Als de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Weinig artikelen uit de Kieswet zijn sinds 1918 zo minimaal gewijzigd als de 
bepalingen met betrekking tot de hoofdstembureaus.2 Wel is sinds 2013 het 
takenpakket van de hoofdstembureaus verkleind, zoals bij de inlevering en 
beoordeling van de kandidatenlijsten (zie stap 9).

De benoemingstermijn van vier jaar is gebaseerd op de zittingsduur van 
de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad.3 
In provincies die in hun geheel één kieskring vormen, wees minister P.W.A. 
Cort van der Linden de provinciehoofdstad aan als vestigingsplaats voor het 
hoofdstembureau. In de overige kieskringen werd dat de gemeente met het 
grootste aantal inwoners per 1 januari 1913.4 De gemeenten met hoofdstem-
bureaus zijn nog dezelfde als in 1918, zij het intussen uitgebreid met Lelystad 
en Bonaire voor de sindsdien gevormde kieskringen Flevoland en Bonaire.
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Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De naam ‘hoofdstembureau’ dateert uit 1896. Voor die tijd heette het in 
de Kieswet ‘bureau van stemopneming’. Tijdens het districtenstelsel was de 
burgemeester van de hoofdplaats van het kiesdistrict daar de voorzitter van. 
De aanstelling van de overige leden was, evenals de benoeming van de leden 
van de gewone stembureaus, de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.5
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STAP 4

Een politieke groepering dient een verzoek in 
tot het registreren van een naam

Huidige regeling

Uiterlijk tot op de 42ste dag vóór de kandidaatstelling kan een politieke 
groepering (meestal, maar niet noodzakelijk, een politieke partij) bij de Kies-
raad een verzoek indienen om een naam te registreren. Willigt de Kiesraad 
dit verzoek in, dan mag deze boven de kandidatenlijst van de groepering 
staan. Een groepering die geen naam registreert, kan alleen met een blanco 
lijst aan de verkiezingen deelnemen. In dat geval staat op het stembiljet boven 
de kandidatenlijst alleen het lijstnummer van de groepering.

De Kieswet verplicht een politieke groepering niet om de naam te gebrui-
ken die zij volgens haar statuten draagt. Zo stond in 2012 op het stembiljet 
‘vvd’, terwijl de statutaire naam ‘Volkspartij voor Vrijheid en Democratie’ 
luidt. Het verschil kan veel groter zijn. In hetzelfde jaar liet lpf Leeuwarden 
zich registreren als ‘Club van niet kiezers’. Om het onderscheid tussen de 
statutaire naam en de naam op het stembiljet duidelijk te markeren, hanteert 
de Kieswet voor het laatste geval de term ‘aanduiding’.

Aan de registratie zijn enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste 
hiervan zijn:
 – de politieke groepering is een vereniging met volledige rechtsbevoegd-

heid;
 – de groepering is ingeschreven in het handelsregister;
 – de groepering betaalt een waarborgsom van 450 euro, die zij na inleve-

ring van een geldige kandidatenlijst krijgt teruggestort;
 – de groepering wijst door middel van een schriftelijke verklaring een ge-

machtigde en een plaatsvervangend gemachtigde aan (zie voor deze func-
ties stap 10 en 11).

Politieke groeperingen hoeven zich niet voor iedere verkiezing opnieuw te 
laten registreren. De Kiesraad schrapt een naam als de groepering daarom 
vraagt, als ze ophoudt te bestaan of als ze bij de eerstvolgende verkiezing 
geen kandidatenlijst indient.
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

De huidige voorwaarden voor registratie werden in 1989 ingevoerd om al-
lerlei ongewenste praktijken tegen te gaan. Zo registreerden enkele personen 
meerdere namen, werd de Kiesraad geconfronteerd met partijafsplitsingen 
die elkaar vervolgens de geregistreerde naam betwistten, poogden rivalise-
rende groeperingen elkaar door registratie de voet dwars te zetten en was er 
een toenemend aantal niet-serieuze registratieverzoeken. Dat laatste bleek 
uit een stijgend aantal geregistreerde groeperingen dat geen kandidatenlijst 
indiende. Bij de verkiezingen van 1986 deden van de 66 geregistreerde par-
tijen er slechts 24 mee met de verkiezingen.1 Om deze ontwikkelingen te ke-
ren voerde staatssecretaris De Graaff-Nauta in 1989 de eis in van vereniging 
met volledige rechtsbevoegdheid én de betaling van een waarborgsom. Deze 
twee vereisten zijn bedoeld als drempel tegen lichtvaardige registratie.2 Heel 
veel effect lijken ze echter niet te sorteren. In 2010 namen slechts 16 van de 
61 geregistreerde partijen aan de verkiezing deel, in 2012 21 van de 50.3

De huidige Kieswet geeft geen definitie van het begrip ‘politieke groepe-
ring’. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in april 
1989 omschreef De Graaff-Nauta een politieke groepering als een samen-
werking van personen.4 Deze minimale definitie kreeg in de Kieswet meer 
inhoud door de specificatie dat de aanvrager een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid moet zijn, maar verder wilde de staatssecretaris niet 
gaan. Het oprichten van een dergelijke vereniging vergt namelijk tijd en geld. 
Daarom was deze eis, samen met het voldoen van de waarborgsom, volgens 
haar een afdoende indicatie dat de oprichting deelneming aan verkiezingen 
tot doel heeft.5

In de praktijk geeft de Kiesraad meer inhoud aan het begrip ‘politieke 
groepering’ dan de wetgever in 1989 heeft gedaan. Dat was wellicht begrij-
pelijk bij de afwijzing van een verzoek van de Nederlandse Gezinsvereniging 
in 1994, omdat deze in haar statuten nadrukkelijk had opgenomen geen po-
litiek doel te bezitten.6 Anders leek dat echter te liggen bij de aanvraag van 
de vereniging Martha om de aanduiding ‘Piratenpartij’ te laten registreren. 
Martha was een religieuze organisatie met uitsluitend religieuze doelstellin-
gen. Omdat op geen enkele wijze uit de statuten bleek dat Martha voor het 
bereiken van haar doelen politieke middelen wilde inzetten of zelf als politie-
ke groepering wilde opereren, trok de Kiesraad de conclusie dat de vereniging 
géén politieke groepering was en wees het verzoek in juli 2009 af.7 Met deze 
afwijzing gaf de Kiesraad aan van mening te zijn dat louter het indienen van 
een verzoek tot registratie van een aanduiding door een vereniging met vol-
ledige rechtsbevoegdheid en het voldoen van de waarborgsom niet voldoende 
zijn om zich te kwalificeren als politieke groepering. De aanvrager moet naar 
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het oordeel van de Kiesraad aannemelijk maken het voornemen te hebben 
politiek actief te zijn. Bij deze invulling van het begrip ‘politieke groepering’ 
komt de vraag op hoeveel verschil er nog is met het begrip ‘politieke partij’.8

Oude regeling (1956-1989)

De registratie gaat terug op de kieswetswijziging van 1956. Vanaf toen kon-
den politieke partijen op het stembiljet boven hun kandidatenlijst een naam 
laten plaatsen. Op deze wijze zou het voor een kiezer gemakkelijker worden 
om de partij te vinden waarop hij zijn stem wilde uitbrengen. Vóór 1956 
stonden boven de kandidatenlijsten namelijk alleen de lijstnummers van 
de partijen. Lang niet elke kiezer wist echter welk nummer bij welke partij 
hoorde. Tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel, in 1955 ingediend 
door minister Beel, vertelde J.H. Scheps (pvda) op grond van zijn twintigja-
rige ervaring als voorzitter van een stembureau hoe kiezers ter plekke vroe-
gen welk nummer een bepaalde partij had. Hij was alleen bereid alle lijsten 
en nummers op te noemen als de vraagsteller geen teken van instemming gaf 
zodra de partij van diens voorkeur werd genoemd. Meestal zei de vraagstel-
ler echter toch na een bepaalde partij ‘dank u, ik weet genoeg’, waardoor 
de omstanders haast zeker wisten wat de vraagsteller zou gaan stemmen. 
Scheps trok hieruit de conclusie dat het vermelden van de partijnaam voor 
veel kiezers een uitkomst zou zijn.9

Er waren ook bezwaren tegen het vermelden van partijnamen op het 
stembiljet, vooral van principiële aard. Bij de invoering van het lijstenstel-
sel in 1918 ging de Kieswet er namelijk van uit dat niet partijen, maar een 
groep van minimaal 25 kiesgerechtigden (de ondertekenaars van de lijst) een 
kandidatenlijst inleverde. Een stembiljet met partijnamen leek een erken-
ning dat kiezers niet op personen maar op partijen stemden. De fractieleider 
van de vvd, Oud, betreurde deze stap in de richting van vermindering van 
de betekenis van de individuele volksvertegenwoordiger. Hij zag liever ‘dat 
de politieke partij wordt gedragen door de vertegenwoordigers van die par-
tij in de Kamer dan dat omgekeerd eigenlijk de vertegenwoordigers zouden 
moeten worden gedragen door de naam van de politieke partij’. De kiezers 
moest blijvend worden ingeprent dat het in de Tweede Kamer in de allereer-
ste plaats ging om de persoon van de volksvertegenwoordiger.10

Minister Beel relativeerde het plaatsen van partijnamen boven de lijsten. 
Formeel was het nieuw, reëel niets anders ‘dan fotograferen van een reeds 
bestaande toestand’. Het lijstenstelsel en de partijvorming brachten nu een-
maal mee dat het behoren tot een politieke partij een overwegende factor was 
geworden bij het bepalen van de stem.11
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De regeling van 1956 stelde geen eisen aan de aanvrager. Elke politieke 
groepering kon voor de Tweede Kamerverkiezingen zowel een naam als een 
aanduiding bij de Kiesraad laten registreren. Naderhand kon de aanvrager 
alsnog kiezen welke van deze twee registraties hij boven de kandidatenlijst 
wilde plaatsen.

Volgens minister Beel was het niet mogelijk eisen te stellen aan registra-
tie. De Kieswet ging er nu eenmaal van uit dat een kandidatenlijst door een 
groep van minimaal 25 kiesgerechtigden werd ingeleverd. Het was daarbij 
niet van belang of die groep georganiseerd was of niet. Naamsvermelding 
boven het stembiljet was volgens de minister slechts aanvaardbaar als elke 
groepering die een kandidatenlijst mocht inleveren daarvan gebruik kon ma-
ken en niet alleen partijen.12

Toen toch geregeld de vraag opkwam wat eigenlijk onder een politieke 
groepering moest worden verstaan, bleef de interpretatie van de minister 
richtinggevend. In 1971 concludeerde de Kroon bijvoorbeeld in een beroeps-
zaak dat het begrip vanuit het gezichtspunt van de Kieswet ‘leeg’ was, omdat 
er geen eisen werden gesteld.13

In het licht van de opvatting van minister Beel en de uitspraak van de 
Kroon is het dan ook opmerkelijk dat de Kiesraad ook in de periode tot de 

Het eerste stembiljet met 
vermelding van de partijnamen.
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nieuwe Kieswet van 1989 reeds tamelijk vergaande eisen aan een verzoek tot 
registratie stelde. Een aanvrager diende namelijk de volgende drie zaken te 
overleggen:
 – een politiek program waaruit bleek dat er sprake was van een politieke 

groepering;
 – een oprichtingsverklaring waaruit bleek door wie, waar en wanneer de 

partij was opgericht;
 – adressen en handtekeningen, statuten of een huishoudelijk reglement 

waaruit bleek wie bevoegd was namens de partij op te treden.14

De tweede en derde eis waren begrijpelijk, omdat ze waren gericht op het 
scheppen van duidelijkheid over de identiteit van de oprichters en over de 
vraag wie er bevoegd waren op te treden namens de partij. Dat neemt niet 
weg dat ze de aanvragers dwongen in een of andere vorm een samenwer-
kingsverband op te richten, terwijl de wet uitging van de gedachte dat elke 
groep van 25 kiezers die een kandidatenlijst wilde inleveren het recht tot re-
gistratie bezat.15 De eis tot overlegging van een politiek program ging echter 
veel verder dan het wegnemen van praktische problemen. Door deze drie 
eisen beperkte de Kiesraad de registratie tot politieke partijen, waardoor het 
idee van een gelijk speelveld, zoals minister Beel dat in 1955 voor ogen had, 
een fictie was geworden. In 1989 werd met het stellen van het verenigings-
vereiste voor naamregistratie ook formeel afscheid genomen van deze fictie.

Een belangrijke inbreng in de aanvullende eisen van de Kiesraad bij ver-
zoeken tot registratie had ongetwijfeld W.K.J.J. van Ommen Kloeke, tussen 
1947 en 1985 secretaris van de Raad. Aan Van Ommen Kloeke was ambte-
lijke terughoudendheid niet besteed. Hij meed de publiciteit bepaald niet en 
zijn uitspraken geven goed zicht op de achtergrond van de eisen. Hij zag zich 
als de wachter die de toegang tot het parlement bewaakte. Zo zei hij in 1966: 
‘Als ik het een heleboel mensen niet uit hun hoofd had gepraat zouden we nu 
wel 60 partijen hebben gehad.’16 Hij had geen hoge pet op van nieuwelingen, 
hoewel hij de naïviteit waarmee ze hun werkelijke doelen openbaarden wel 
waardeerde: ‘De meesten, die hier komen met een nieuw partijtje, doen dat, 
omdat ze het Kamerlid zijn wel een leuke baan vinden en omdat ze graag iets 
willen verdienen.’17 Het verbaast dan ook niet dat de Kiesraad in deze periode 
hogere eisen aan verzoeken tot registratie stelde dan de wetgever had bedoeld.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de kiesdistricten konden kiezers alleen op personen stemmen en niet op 
partijen. Registratie van partijnamen bestond daarom niet.
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Politieke partijen en de Kieswet

•      •      •

Politieke partijen zijn niet weg te denken bij verkiezingen. Alle Kamerle-
den worden gekozen op een kandidatenlijst die door een partij is samen-
gesteld. Onafhankelijke kandidaten maken geen enkele kans. Dit is al ruim 
honderd jaar het geval. Toch koos de wetgever ervoor om bij de uitwer-
king van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in de Kieswet van 
1918 de fi ctie dat individuele kiezers (en niet partijen) kandidaten stellen 
als grondslag van het kiesstelsel te handhaven. Deze opvatting sloot nauw 
aan bij een andere reeds bestaande fi ctie van het vertegenwoordigend stel-
sel, namelijk dat Kamerleden stemmen zonder last van of ruggenspraak 
met hun kiezers.1 De zetels worden weliswaar naar evenredigheid over de 
kandidatenlijsten verdeeld, maar het feit dat boven de lijsten meestal een 
partijnaam staat, maakt de partijen nog niet tot eigenaar van de zetels. Het 
zijn de kandidaten die hun benoeming aannemen of niet. En zij zijn het die 
vervolgens beslissen of ze tot een fractie  toetreden. In de praktijk schikken 
de Kamerleden zich naar fractie- en partijdiscipline, maar het zijn deze twee 
fi cties – kiezers die kandidaten stellen en de onafhankelijkheid van Kamer-
leden – die verklaren waarom er in de Kieswet geen rol is weggelegd voor 
politieke partijen.

De wettelijke rol van partijen binnen het Nederlandse kiesstelsel had er 
ook heel anders uit kunnen zien. In 1896 had minister Van Houten in zijn 
wetsvoorstel voor een nieuwe Kieswet namelijk de bepaling opgenomen dat 
kiezers of erkende kiesverenigingen kandidaten voor de verkiezingen konden 
stellen. In de Kamerstukken en tijdens de behandeling in de Kamer ontspon 
zich een discussie over de vraag wat onder ‘erkend’ moest worden verstaan. 
De eis van rechtspersoonlijkheid stuitte op het bezwaar dat veel kiesvereni-
gingen die niet hadden aangevraagd en dat veel Kamerleden verwachtten 
dat ze dat ook niet zouden doen. Een ander bezwaar was dat kiesvereni-
gingen particuliere verenigingen waren, waaraan de Kamer geen wettelijk 
bevoorrechte positie wilde verschaffen. Een meerderheid van de Kamerleden 
bleek die opvatting te zijn toegedaan. Met 48 tegen 42 stemmen werd het 
wetsvoorstel op dit punt zo gewijzigd dat alleen kiesgerechtigden iemand 
kandidaat konden stellen.2
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Na de mislukte poging om de kandidaatstelling primair in handen van 
politieke partijen te leggen, bleven ze tot 1956 buiten de Kieswet. In dat jaar 
kwam daar met de invoering van de registratie van namen en aanduidingen 
verandering in. Voortaan konden er op het stembiljet boven de kandidaten-
lijsten partijnamen worden geplaatst. Om politieke partijen toch geen plek in 
de Kieswet te geven, introduceerde de wetgever het begrip ‘politieke groepe-
ring’. Alléén een politieke groepering kon een aanduiding boven het stembiljet 
laten plaatsen. Het begrip kreeg geen inhoudelijke invulling, zodat daar ook 
een ongeorganiseerde groep van 25 kiezers onder viel. Doordat de Kiesraad 
op eigen initiatief aanvullende eisen stelde, zoals de inlevering van een poli-
tiek program, konden in de praktijk alleen georganiseerde groepen kiezers, 
ofwel politieke partijen, een aanduiding boven het stembiljet plaatsen.

De Kieswet van 1989 vulde met de eis van een vereniging met volledi-
ge rechtsbevoegdheid het begrip ‘politieke groepering’ wel in. Alleen deze 
verenigingen kunnen een aanduiding boven hun kandidatenlijst zetten. De 
aanvullende eis van de Kiesraad dat uit de statuten moet blijken dat de aan-
vrager het voornemen bezit politiek actief te zijn, leidt ertoe dat de toegang 
tot naamregistratie beperkt blijft tot politieke partijen. Wie de partijnaam 
op het stembiljet wil zien, moet een politieke partij oprichten in de vorm van 
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het invoeren van het verenigingsvereiste stuitte in de Kamer nauwelijks 
op bezwaren. Dat was ook niet heel verwonderlijk, aangezien alle op dat 
moment vertegenwoordigde partijen aan deze eis voldeden. Alleen de sgp 
tekende protest aan. Ze vond het een onnodige beperking van de organisatie-
vrijheid van partijen.3 Verenigingen dienen namelijk leden te hebben en sta-
tuten waarin onder andere het doel is aangegeven en regels zijn opgenomen 
met betrekking tot de wijze van bijeenroepen van een algemene ledenverga-
dering en de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders.4 Deze eisen 
betekenen dat iedere vereniging aan een minimale vorm van democratische 
organisatie moet voldoen. Overigens was dit een bijkomstigheid. Doel was 
namelijk om er op deze wijze voor te zorgen dat alleen serieuze groeperingen 
zich zouden laten registreren.

Aan het verenigingsvereiste is lange tijd weinig aandacht besteed, totdat de 
Partij voor de Vrijheid (pvv) een aanduiding liet registreren. De partij heeft als 
vereniging slechts twee leden: de stichting Wilders en het lid Wilders. Formeel 
voldoet de pvv hiermee wel aan de vereisten, maar niet aan de geest van de 
Kieswet. Feitelijk is de pvv immers een eenpersoonspartij. Dergelijke eenmans-
partijen had de staatssecretaris in 1989 onder andere op het oog toen zij sprak 
over niet-serieuze registratieverzoeken. In dat opzicht zijn de omstandigheden 
sindsdien sterk gewijzigd. Wat toen blijkbaar onvoorstelbaar was, namelijk 
eenmanspartijen met draagvlak, is tegenwoordig een politiek feit.
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STAP 5

De Kiesraad beoordeelt de namen

Huidige regeling

Voordat de Kiesraad de naam van een politieke partij inschrijft in het register 
van aanduidingen van politieke groeperingen, beoordeelt hij die. De Kies-
raad kan een aanvraag alleen weigeren als de naam:
 – strijdig is met de openbare orde;
 – geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een eerder door de Kiesraad 

geregistreerde aanduiding en daardoor verwarring bij de kiezer kan ver-
oorzaken;

 – misleidend is voor de kiezers;
 – meer dan 35 letters of tekens bevat;
 – geheel of grotendeels overeenkomt met die van een rechtspersoon die bij 

onherroepelijke uitspraak verboden en ontbonden is;
 – geheel of in hoofdzaak gelijkluidend is aan een naam in een verzoek dat 

op dezelfde dag is ingediend.

De Kiesraad oordeelt dus niet over de doelstellingen en activiteiten van een 
partij. Dat is voorbehouden aan de rechter. Afgewezen partijen kunnen in 
beroep bij de Raad van State.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

In de Kieswet van 1989 werden de weigeringsgronden aangepast om zo een 
einde te maken aan de heersende verwarring over de vraag of de Kiesraad al-
leen de aanduidingen mocht toetsen of ook de doelstellingen en het publieke-
lijk optreden van de aanvrager. De wetgever koos voor het eerste standpunt. 
In de memorie van toelichting van het wetsontwerp schreef staatssecretaris 
De Graaff-Nauta: ‘Inhoudelijke beoordeling van de doelstellingen of activi-
teiten van politieke groeperingen door de centrale stembureaus in het kader 
van de registratieprocedure […] dient niet meer mogelijk te zijn.’1
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Van de zes hiervóór genoemde weigeringsgronden zijn de laatste drie 
meer formeel van aard. Van de eerste drie, meer inhoudelijke afwijzings-
gronden wordt ‘strijdigheid met de openbare orde’ vrijwel nooit gehanteerd. 
Een van de zeldzame gevallen dat een aanvraag op deze grond werd afgewe-
zen, betrof het registratieverzoek voor de naam Centrumpartij ’86 ‘Eigen 
volk eerst’. De Kiesraad achtte de woorden ‘eigen volk eerst’ in strijd met 
het gelijkheidsbeginsel in artikel 1 van de Grondwet en daarmee in strijd 
met de openbare orde.2 De partij legde zich bij dit oordeel neer en ging niet 
in beroep. Deze zaak is tevens een van de weinige onder het regime van de 
Kieswet van 1989 waarin een inhoudelijke afweging plaatsvond.

Over de beide andere inhoudelijke afwijzingsgronden bestaan regelmatig 
interpretatieverschillen. Bij de weigeringsgrond ‘geheel of in hoofdzaak over-
eenstemmend met een eerder geregistreerde aanduiding waardoor verwar-
ring onder de kiezers veroorzaakt kan worden’ gaat het vooral om de vraag 
of de naam te veel lijkt op een eerder geregistreerde naam. In 2007 wees de 
Kiesraad bijvoorbeeld de aanvraag van Ons Fortuin Punt NL af wegens ge-
lijkenis met de al geregistreerde naam ‘Fortuyn’.3

Een belangrijk punt is in hoeverre partijen een claim kunnen leggen op 
bepaalde woorden. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij woorden als ‘so-
cialistisch’ en ‘liberaal’, die verwantschap met een geestelijke of ideologi-
sche stroming weergeven. Elke partij heeft de vrijheid om in haar naam 
aan te geven welke levensbeschouwelijke opvatting haar grondslag of inspi-
ratiebron is. Dat neemt niet weg dat ook in dit geval gelijkenis de opname 
in het register in de weg kan staan. Om deze reden werd in 2009 ‘Liberaal 
Sociaal Democraten’ afgewezen. De naam leek te veel op ‘Sociaal-Liberale 
Partij’.4

Lastiger wordt de afweging wanneer nieuwe stromingen of woorden op-
komen als ‘leefbaar’ of ‘Fortuyn’. Moeten deze woorden als algemeen wor-
den beschouwd of duiden ze specifieke politieke partijen aan? In het eerste 
geval oordeelde de Raad van State in hoger beroep dat ‘leefbaar’ een alge-
meen begrip is en in het tweede geval was de Kiesraad van mening dat ‘For-
tuyn’ een eigennaam betrof en geen algemeen begrip.5

Bij de weigeringsgrond ‘misleidend’ draait het niet om de vraag of de aan-
vrager de bedoeling heeft om de kiezers te misleiden, maar of de kiezers door 
de naam (kunnen) worden misleid.6 Een voorbeeld hiervan is de afwijzing 
in 2012 van de aanvraag tot registratie van de aanduiding ‘Occupy Politiek’ 
omdat de naam verband suggereert met de internationale beweging Occupy, 
die sinds 2011 aandacht vraagt voor misstanden op aarde. De Occupy-be-
weging ontkende elke relatie met de politieke groepering ‘Occupy Politiek’, 
zodat de Kiesraad de aanduiding kwalificeerde als misleidend.7

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   54 22-04-14   11:20



55De Kiesraad beoordeelt de namen

Oude regeling (1956-1989)

Veel Kamerleden stemden in 1956 van harte in met de introductie van de 
aanduidingen op het stembiljet. Een aantal leden was echter bang dat de 
vermelding van op elkaar lijkende namen als ‘Katholieke Volkspartij’ of 
‘Nieuwe Katholieke Volkspartij’ net zo verwarrend zou zijn als lijstnum-
mers. En wat zou er gebeuren als in een partij zich kort voor de verkiezingen 
een scheuring voordeed? Wie zou dan het recht hebben de oorspronkelijke 
naam te blijven dragen? Andere Kamerleden waren niet onder de indruk van 
de bezwaren. Zo verweet J. Groen Azn. (kvp) zijn collega Oud (vvd) dat hij 
de intelligentie van het Nederlandse volk te laag aansloeg.8 De meeste Ka-
merleden sloten zich aan bij de opvatting van minister Beel dat het vastleggen 
van aanduidingen de willekeur en verwarring juist zou verminderen.

De Kiesraad kon een aanvraag volgens de Kieswet van 1956 weigeren op 
twee gronden. De eerste was de openbare orde of de goede zeden, de tweede 
was wanneer de ingediende naam geheel of in hoofdzaak overeenstemde met 
een al geregistreerde naam of aanduiding en zo tot verwarring bij de kiezers 
kon leiden.

De praktijk gaf de eerste jaren weinig aanleiding tot heroverweging van 
deze criteria. Op grond van misleiding, iets wat viel onder de openbare orde 
en goede zeden, wees de Kiesraad bijvoorbeeld verzoeken van Jongerenpartij 
Veronica en Tegenpartij af.9 Jongerenpartij Veronica kon er niet mee door we-
gens het oproepen van een associatie met Radio Veronica. De Kiesraad keurde 
Tegenpartij af omdat de naam was ontleend aan de fictieve politieke partij De 
Tegenpartij.10 Deze had veel bekendheid gekregen door een reeks satirische 
sketches op televisie waarin Kees van Kooten en Wim de Bie de oprichters van 
De Tegenpartij, F. Jacobse en Tedje van Es, speelden. Aangezien er geen ver-
band bestond tussen de aanvragende groepering en de creatie van Van Kooten 
en De Bie beoordeelde de Kroon in hoger beroep de aanduiding als misleidend.

Bij de behandeling van registratieverzoeken toetste de Kiesraad ook of 
naam en programma overeenkwamen. Zo wees de Kiesraad in 1976 registra-
tie van de Antipolitieke Partij af omdat in de naam niet de enige doelstelling 
van de partij, belastingverlaging, tot uitdrukking kwam, wat de kiezers zou 
kunnen misleiden.11 Ook Bakkers Brood ’80 kon in de ogen van de Kiesraad 
geen genade vinden. Deze naam wekte de suggestie dat de partij voor de 
belangen van broodbakkers opkwam, wat niet bleek uit haar programma.12 
Dat de naam herleid moest worden tot J.J. Bakker, een van de twee oprich-
ters, en de bekende popmuzikant Herman Brood, beoordeelde de Kiesraad 
als van ondergeschikt belang.

Aan het eind van de jaren 1970 kwam er een beroepszaak over de vraag 
of de weigeringsgrond ‘openbare orde of goede zeden’ de Kiesraad bevoegd 

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   55 22-04-14   11:20



56 stap 5

maakte om aanvragen te beoordelen op basis van de doelstellingen of feite-
lijke gedragingen van de aanvragers. De uitspraak luidde in 1979 ontken-
nend. Slechts als de naam zelf in strijd was met de openbare orde, mocht de 
Kiesraad deze weigeren te registeren.13

In 1982 oordeelde de Raad van State in een andere zaak dat het optreden 
van een groepering registratieweigering kan rechtvaardigen. Daarmee zette 
de Raad de deur open voor een inhoudelijke beoordeling. Vier jaar later 
stelde de Raad van State echter dat de Kiesraad daarover niet zelf mocht 
oordelen, maar zich daarvoor moest baseren op een rechterlijke instantie 
die de gedragingen als strijdig met de openbare orde of de goede zeden had 
gekwalificeerd.14 De Kieswet van 1989 maakte aan deze mogelijkheid een 
einde door klip-en-klaar vast te leggen dat de toetsingscriteria formeel van 
aard waren. In de memorie van toelichting stelde staatssecretaris De Graaff-
Nauta uitdrukkelijk dat de Kiesraad een aanduiding slechts mocht afwijzen 
als deze zelf strijdig was met de openbare orde.15

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1918 bestond er geen registratie van partijnamen, zodat er ook geen 
sprake was van beoordeling.

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   56 22-04-14   11:20



De kandidaatstelling

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   57 22-04-14   11:20



STAP 6

De partij betaalt een waarborgsom voor 
deelname aan de verkiezingen1

Huidige regeling

Zoals de wetgever bij de naamregistratie een wildgroei aan aanvragen pro-
beert tegen te gaan door het stellen van eisen, waaronder een waarborgsom, 
zo probeert hij een overmaat aan kandidatenlijsten op het stembiljet te voor-
komen door eveneens betaling van een waarborgsom verplicht te stellen. 
Uiterlijk veertien dagen voor de dag van de kandidaatstelling moet 11.250 
euro zijn ontvangen. Na de verkiezingen krijgt een partij dit bedrag terug, 
op voorwaarde dat zij minimaal 75 procent van de kiesdeler heeft behaald. 
Vrijgesteld zijn partijen die bij de vorige Kamerverkiezing één of meer zetels 
hebben behaald, hun lijsten samenvoegen of in een nieuwe partij opgaan. 
Bij samenvoeging moet ten minste één van de deelnemers reeds één of meer 
zetels bezetten; bij het opgaan in een nieuwe partij dienen alle deelnemers te 
voldoen aan deze eis.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

Hoewel de waarborgsom al langer bestond, dateert de huidige regeling uit 
1989. Ongeacht het aantal kieskringen waarin een partij meedeed, stelde de 
wet voortaan een waarborgsom van 25.000 gulden verplicht. Staatssecretaris 
De Graaff-Nauta voerde aan dat partijen die niet in alle kieskringen meededen, 
sinds 1971 nog nooit een zetel hadden behaald. De nieuwe bepaling dwong 
partijen tot een serieuzere inschatting van de kansen op landelijk niveau.

De hoofdmotieven waren – als vanouds – het opwerpen van een drempel 
tegen lichtvaardige indiening van een kandidatenlijst en het overzichtelijk 
houden van het stembiljet. De motivatie van de staatssecretaris bevatte daar-
naast twee nieuwe elementen. Het eerste was dat de grote stembiljetten het 
stemgeheim enigszins onder druk zetten, doordat sommige kiezers ze in de 
open stemhokjes aan alle kanten plooiden om de kandidaat van hun keuze 
te vinden. Het tweede was dat als er stemmachines werden gebruikt, deze 
apparatuur bij een al te groot aantal lijsten onbruikbaar zou zijn.2
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Het stelsel van de waarborgsom heeft sinds 1989 slechts kleine aanpas-
singen ondergaan. In 2002 werd het bedrag van de waarborgsom omgezet 
in euro’s, hetgeen resulteerde in een afronding naar beneden tot 11.250 euro. 
Verder geldt de vrijstelling van het betalen van de waarborgsom sinds 1993 
ook bij het samenvoegen van de partijnamen boven een gemeenschappelijke 
kandidatenlijst en sinds 2013 ook bij een fusie van partijen.

Oude regeling (1935-1989)

De waarborgsom is een laatkomer in de geschiedenis van de verkiezings-
procedure. De introductie ervan in 1935 moest bijdragen aan de oplossing 
van het probleem dat na de invoering van het stelsel van evenredige ver-
tegenwoordiging veel nieuwe partijtjes een poging deden in het parlement 
te komen. In 1918 deden 34 lijsten een gooi naar een Kamerzetel, in 1922 
waren dat er 53 en in 1933 zelfs 54, terwijl het in veel gevallen vooraf reeds 
duidelijk was dat de meeste partijen de kiesdeler bij lange na niet zouden 
halen.3 In 1933 kregen ‘slechts’ 14 partijen, waarvan 6 eenlingen, toegang 
tot de Kamer.

Minister Ruijs de Beerenbrouck overwoog in 1932 aan deze ‘misstand’ 
een eind te maken door onder meer een waarborgsom te introduceren. Het 
Engelse kiesstelsel kende zo’n drempel, maar Ruijs de Beerenbrouck schrok 
er uiteindelijk voor terug. Hij verwachtte er in Nederland ‘te recht veel en 
principieel verzet’ tegen.4 Diverse Kamerleden leek een waarborgsom ech-
ter een effectief middel tegen het euvel van de vele ‘snipperlijsten’. Ruijs de 
Beerenbroucks partijgenoot Teulings sprak er in november 1933 over als de 
beste oplossing tegen de ‘belachelijke overmaat van kleine lijstengroepjes’. 
Een vertegenwoordiger van een van die lijstjes, H. Sneevliet van de Revoluti-
onair-Socialistische Partij, laakte deze dreiging direct als een verwerpelijke 
binding van ‘kiesrecht en geldzak’.5

Uit de besprekingen bleek echter wel dat het klimaat rijp was om maat-
regelen te treffen. Minister J.A. de Wilde (arp), de opvolger van Ruijs de 
Beerenbrouck, haakte daar maar al te graag op in. Hij bood de Kamer eind 
1934 een pakket maatregelen aan tegen onder andere de overbelasting van 
het stembiljet (zie ‘De slag om de kiesdrempel’, p. 216), waaronder een waar-
borgsom van 250 gulden voor elke kieskring waar een kandidatenlijst werd 
ingeleverd. De minister voerde aan de verkiezingen in rustiger banen te wil-
len leiden door ‘het beperken van den lust tot het indienen van speculatieve 
lijsten’. Verder wilde hij de hoofdstembureaus ontlasten van veel administra-
tieve rompslomp. Omdat een partij de waarborgsom kwijtraakte als zij de 
kiesdeler niet haalde, ging er een prikkel van uit om in elke kieskring slechts 
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lijsten met serieuze kansen in te leveren. Voor ‘ernstige stroomingen’ zou het 
bedrag zeker geen onoverkomelijke drempel vormen. De Wilde stelde dat de 
waarborgsom zich slechts indirect richtte tegen ‘dwergpartijen’ in de Kamer, 
die in zijn ogen de krachten van de volksvertegenwoordiging versnipperden.6

De introductie van een waarborgsom ontmoette geen weerstand bij de 
grote partijen. ‘Wij achten het alleszins verdedigbaar, wanneer men de ge-
meenschap op kosten jaagt, door allerlei ijdel candidatenvertoon, en daar-
door het stembiljet onmatig vergroot, dat men ook betaalt voor de schade en 
hinder, die men daarmee aanricht,’ betoogde bijvoorbeeld de arp’er Ch. van 
den Heuvel.7 De kleine fracties daarentegen gingen als furies tekeer tegen 
De Wildes voorstel. P.M. Arts, eenling namens de Katholiek-Democratische 
Partij, hekelde de waarborgsom als ‘ondemocratisch, onhistorisch, onrecht-
vaardig en onbillijk’.8 Deelname aan de verkiezingen zou voor minder kapi-
taalkrachtigen veel moeilijker worden. In totaal was voor de achttien kies-
kringen immers 4500 gulden nodig. De communist L.H.H. de Visser sprak 
daarom van ‘den hatelijken bijsmaak van pure klassebevoorrechting’.9

Partijenzondvloed 1933: de aanleiding voor de invoering van de waarborgsom.
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Het verzet van de eenlingen was vruchteloos. Wel vond een meerderheid 
de eis voor het terugontvangen van de waarborgsom te hoog. Toen minister 
De Wilde een amendement overnam waardoor terugbetaling al plaats zou 
vinden wanneer een partij 75 procent van de kiesdeler haalde, nam de Kamer 
het wetsvoorstel met 74 tegen 11 stemmen aan. Nog in hetzelfde jaar kreeg 
het kracht van wet.10

De waarborgsom bleek behoorlijk effectief. Aan de verkiezing van 1937 
deden nog maar twintig partijen mee, een aantal dat pas in de tweede helft van 
de jaren zestig werd gepasseerd. Het stembiljet werd een stuk overzichtelijker. 
Voor veel kleine partijtjes bleken de druiven zuur. De Hervormde (Gerefor-
meerde) Staatspartij, het Verbond voor Nationaal Herstel, de Plattelandersbond 
(toen nbtm) noch de Katholiek-Democratische Partij haalde 75 procent van de 
kiesdeler, zodat zij behalve hun zetel óók hun waarborgsom kwijtraakten.11

In 1951 verdubbelde de regering de waarborgsom tot 500 gulden per kies-
kring vanwege ‘de algemene stijging van het prijspeil’. Tegelijk werd vastge-
legd dat een partij het bedrag ook terugkreeg als de Kiesraad de kandidaten-
lijst ongeldig verklaarde.12 De verhoging van het bedrag ging gepaard met 
nieuwe discussie over de wenselijkheid van de waarborgsom. Velen vonden 
het een ‘haast ondemocratische methode’ en voelden meer voor een verho-
ging van de kiesdrempel. Minister J.H. van Maarseveen (kvp) erkende dat 
de waarborgsom weinig elegant was, maar zolang er geen beter middel was 
tegen het indienen van ‘speculatieve’ lijsten, was het onmisbaar.13

De voortgaande inflatie maakte het in 1965 volgens minister Smallen-
broek (arp) weer hoog tijd om de effectiviteit van de waarborgsom te her-
stellen door deze nogmaals te verdubbelen.14 Anders dan De Wilde in 1935 
stelde Smallenbroek dat de maatregel niet gericht was op het weren van 
kleine partijen uit de Kamer. De drempel werd slechts opgeworpen tegen 
speculatieve kandidaatstellingen en onnodig stemmenverlies.15 Begrijpelijk 
genoeg waren het juist weer de kleine partijen die de verhoging betreurden. 
De sgp’er H.G. Abma riep zelfs het spookbeeld op van het veroorzaken van 
een soort van ‘prijzenspiraalpsychose’ bij de bevolking.16

Smallenbroek combineerde de verhoging met een vrijstelling voor par-
tijen die reeds in de Kamer zitting hadden. De minister verkocht dit als een 
wijziging van ‘uitsluitend praktische aard’. vvd’er W.J. Geertsema vond dit 
‘een enorme verbetering’.17 J.J. Voogd (pvda) reageerde veel terughoudender: 
zou niet de schijn ontstaan dat het establishment in de Kamer het degenen 
die daarbuiten stonden moeilijker maakte? Onlustgevoelens konden het ver-
trouwen in de integriteit van de democratie schaden, en daar woog het ad-
ministratieve voordeel niet tegen op.18

De minister kreeg zijn wetswijziging zonder veel moeite door de Kamers. 
Het was de laatste keer dat de waarborgsom veel debat opriep. De regeling 
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raakte ingeburgerd. Toen er in 1989 voor het eerst weer aan deze wetsartike-
len werd gesleuteld, protesteerden slechts de vertegenwoordigers van ppr en 
psp. Zij verklaarden zich principieel tegen het opwerpen van een financiële 
barrière tegen de uitoefening van het passief kiesrecht. P.A. Lankhorst (ppr) 
hield het erop dat het niet aan de overheid was ‘eventuele malloten voor kan-
didaatstelling te behoeden’.19

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De Kieswet van 1850 kende geen kandidaatstelling en daardoor ook geen 
waarborgsom. Voor het heffen van een waarborgsom moet immers bekend 
zijn wie er kandidaat staat. Ook na de invoering van de kandidaatstelling in 
1896 kwam er geen waarborgsom, omdat niemand het aantal kandidaten 
dat aan de verkiezingen deelnam als een probleem ervoer.
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STAP 7

De kandidaat verklaart instemming 
met zijn kandidatuur

Huidige regeling

De inlevering van de kandidatenlijst gaat vergezeld van een verklaring van ie-
dere kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling. De verklaring kan 
niet worden ingetrokken. Kandidaten die geen zitting in de Tweede Kamer 
hebben, moeten een kopie van een geldig legitimatiebewijs inleveren.

Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, moe-
ten tegelijk met het inleveren van de verklaring een gemachtigde aanwijzen. 
Diens taak is het plaatsvervangend verrichten van benoemingshandelingen 
(zie stap 44-45). De machtigingen hebben tot doel de procedures rond de 
benoeming zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Ook kandidaten die 
binnen het Europese deel van Nederland wonen, kunnen een gemachtigde 
aanwijzen.1

Op de instemmingsverklaringen staat het adres van de kandidaat. Om 
privacyredenen zijn deze verklaringen niet openbaar.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1997-heden)

De huidige regeling kwam in grote lijnen tot stand in 1997. Naar aanleiding 
van een vermoedelijk vervalste handtekening op een instemmingsverklaring 
bij de Provinciale Statenverkiezingen twee jaar eerder bepaalde staatssecreta-
ris Kohnstamm (d66), dat een kandidaat die geen zitting heeft in de Tweede 
Kamer bij zijn instemmingsverklaring voortaan een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs moest inleveren. Als deze kopie ontbreekt, schrapt de Kies-
raad de betreffende kandidaat van de lijst. De Raad van State bevestigde 
de juistheid van deze handelwijze naar aanleiding van een protest van de 
romanschrijver Maarten ’t Hart, die in 2003 als kandidaat voor de Partij 
voor de Dieren weigerde een dergelijke kopie te overleggen, aangezien hij 
geen legitimatiebewijs bezat.2

Uit 1997 dateert ook de regeling over het aanwijzen van een gemachtigde 
door kandidaten die in Nederland wonen. Dit is alleen toegestaan wanneer 
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een partij met verschillend samengestelde kandidatenlijsten aan de verkie-
zing deelneemt. Hierdoor is namelijk moeilijk te voorspellen wie van de kan-
didaten zal worden gekozen. In dit geval mag een partij gebruikmaken van 
een zogenaamde moederlijst waarop de gewenste volgorde van gekozen kan-
didaten staat vermeld. Deze lijst moet worden meegedeeld aan de Kiesraad, 
die haar in de Staatscourant publiceert. De gemachtigde mag niet afwijken 
van de volgorde van de kandidaten op de moederlijst. Verder mag van de 
machtiging geen gebruik worden gemaakt wanneer de kandidaat met voor-
keurstemmen is gekozen.3

In reactie op pogingen om de adresgegevens van kandidaten te achter-
halen, met juridische procedures op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) tot gevolg, regelde minister Plasterk in 2013 dat de adresge-
gevens van kandidaten voortaan nog slechts op de instemmingsverklaringen 
van de kandidaten komen te staan. Volgens zijn voorganger Spies vielen deze 
in ieder geval niet onder de Wob (zie stap 21).4

Oude regeling (1918-1997)

In 1918 bepaalde de herziene Kieswet dat de inlevering van de kandidaten-
lijst vergezeld moest gaan met een schriftelijke verklaring van iedere kandi-
daat dat hij instemde met zijn plaats op de lijst. De ondertekening moest zijn 
gelegaliseerd door de burgemeester van zijn woonplaats. Legalisering moest 
voorkomen dat een kandidaat buiten zijn medeweten op een kandidatenlijst 
zou worden geplaatst. Dat zou vervelende gevolgen kunnen hebben. Een par-
tij zou bijvoorbeeld een populaire concurrent buiten diens medeweten op een 
lijst kunnen zetten, waarna het hoofdstembureau hem van alle lijsten moest 
schrappen. Een kandidaat mocht binnen een kieskring namelijk maar op één 
lijst voorkomen. Een partij zou ook zonder toestemming een bekend persoon 
op de lijst kunnen zetten om stemmen te trekken.5

Bij de verkiezing van 1918 bleek dat de eis van legalisatie van de handte-
kening en de schriftelijke instemmingsverklaring kandidaten in het buiten-
land voor onoverkomelijke problemen konden stellen. In 1921 verviel daar-
om de legalisatie-eis. Kandidaten woonachtig in Nederland stemden met hun 
kandidatuur in door een speciaal formulier in te vullen, terwijl kandidaten 
die elders woonden konden volstaan met een telegrafische verklaring.6 Vanaf 
1935 moesten kandidaten woonachtig buiten Nederland een gemachtigde 
aanwijzen om benoemingshandelingen te verrichten. Op deze manier werd 
de kans kleiner dat ze hun geloofsbrieven te laat zouden inleveren.7

In 1953 loodste minister Beel een wetsvoorstel door beide Kamers waar-
door het onmogelijk werd dat een kandidaat zijn instemmingsverklaring 
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introk. Het kwam geregeld voor dat kandidaten na inlevering van de kandi-
datenlijst aangaven toch niet in aanmerking te willen komen. De hoofdstem-
bureaus en beroepscolleges van Gedeputeerde Staten oordeelden altijd dat 
dit niet kon. Partijen kwamen daardoor immers voor onoverkomelijke moei-
lijkheden te staan. Het was namelijk niet toegestaan om de kandidatenlijsten 
na inlevering nog aan te vullen. Omdat Beel bovendien een kettingreactie 
vreesde van kandidaten die naar aanleiding van het bedanken van medekan-
didaten ook zelf van hun kandidatuur zouden willen afzien en de Kieswet 
niet uitdrukkelijk in deze situatie voorzag, wilde hij daarvoor een bepaling 
opnemen. Daarmee zouden beroepsprocedures en tijdverlies kunnen worden 
voorkomen.8 De Kamer vond Beels argumentatie overtuigend, maar merkte 
wel op dat niemand de illusie hoefde te koesteren dat een persoon die zijn 
kandidatuur wilde intrekken, later een eventuele benoeming desondanks zou 
aanvaarden.9

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De Kieswet van 1896 vroeg niet om een instemmingsverklaring van de kan-
didaat. De kiezers waren vrij om wie dan ook als kandidaat op te geven 
– desnoods tegen diens uitdrukkelijke wil.10 In de praktijk gaf het ontbre-
ken van een dergelijke bepaling nauwelijks problemen, omdat de gevolgen 
beperkt waren. Wanneer iemand tegen diens wil kandidaat was gesteld en 
zijn benoeming niet aannam, werd voor het desbetreffende kiesdistrict een 
nieuwe verkiezing uitgeschreven.
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STAP 8

De partij zorgt voor voldoende 
ondersteuningsverklaringen

Huidige regeling

Een nieuwe partij moet in de twee laatste weken voor de dag van kandidaat-
stelling in negentien kieskringen dertig kiesgerechtigden naar het gemeente-
huis zien te krijgen. In de twintigste, Bonaire, volstaat een tiental, vanwege 
het geringe inwonertal en de grote afstand tot de rest van Nederland. Op het 
gemeentehuis moeten de kiesgerechtigden een ondersteuningsverklaring te-
kenen. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring waarmee 
een kiesgerechtigde op het gemeentehuis van zijn woonplaats aangeeft de 
deelname van een nieuwe partij aan de verkiezingen te steunen.

De kiesgerechtigde dient met een legitimatiebewijs zijn identiteit kenbaar 
te maken, de ambtenaar voorziet de verklaring van zijn handtekening en 
verschaft de ondertekenaar een afschrift. Een kiesgerechtigde mag één on-
dersteuningsverklaring tekenen, die hij niet meer kan intrekken. Het is ook 
een kandidaat toegestaan te tekenen. 

Het verzamelen van ondersteuningsverklaringen geldt alleen voor par-
tijen die geen zetel in de Tweede Kamer bezetten. Zij moeten nog bewijzen 
over voldoende aanhang te beschikken. Zittende partijen zijn vrijgesteld van 
de verplichting, ook in het geval zij hun aanduiding samenvoegen met die 
van andere partijen. In het geval van een fusie moeten alle deelnemers al zit-
ting hebben in de Tweede Kamer.

In het kader van de transparantie van het verkiezingsproces en mogelijke 
controle daarop zijn de verklaringen openbaar. In verband met de privacy 
van de ondertekenaars is het echter niet toegestaan hun adres te vermelden, 
al is dat in veel gevallen toch wel te achterhalen. Hoe dan ook veronderstelt 
het ondertekenen van een verklaring een zeker commitment aan de partij. De 
verklaringen moeten dan ook vóór de verkiezingen duidelijkheid scheppen of 
een partij over voldoende aanhang beschikt.
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

Staatssecretaris De Graaff-Nauta voerde de ondersteuningsverklaring in 
1989 in. Haar doel was hiermee een eind te maken aan mogelijke misleiding 
en vervalsing, waarvoor de tot dan toe verplichte handtekening op de kandi-
datenlijst ruimte liet. Aanleiding voor de wetswijziging waren de perikelen 
in het begin van de jaren tachtig rond de Nederlandse Volksunie en de Cen-
trumpartij. Deze rechts-nationalistische partijen hadden meermalen moeite 
de benodigde handtekeningen voor hun kandidatenlijsten te verzamelen. Zij 
bezweken voor de verleiding handtekeningen te vervalsen onder namen en 
adressen die zonder medeweten van de betrokkenen uit het telefoonboek 
waren overgenomen. Ook verwierven zij handtekeningen onder valse voor-
wendselen, zoals onder het mom van een actie tegen hogere gasprijzen. An-
tifascistische en antiracistische organisaties onthulden deze praktijken. Zij 
haalden ondertekenaars over hun handtekening in te trekken, waardoor de 
kandidatenlijst ongeldig werd.1

Toen de Raad van State de Gedeputeerde Staten in 1982 als beroeps-
instantie verving, schafte zij de mogelijkheid van het intrekken van een 
handtekening af, omdat het verkiezingsproces daardoor ontwricht raakte.2 
Actiegroepen bleven echter valse handtekeningen opsporen, en met succes. 
Zo verklaarde de Raad van State in 1986 de kandidatenlijst van de Cen-
trumpartij in de kieskring Assen om die reden ongeldig. Gevolg was dat 
deze partij ook haar zendtijd kwijtraakte, want daarvoor moet een partij in 
alle kieskringen meedoen.3 Daarnaast gingen de bestrijders van de rechts-
nationalistische partijen soms over tot intimidatie van mensen die een kan-
didatenlijst hadden ondertekend.4

Het handtekeningenvereiste was zo in enkele jaren tijd een instrument 
geworden om politieke partijen te bestrijden, terwijl het slechts bedoeld was 
om het aantal kansloze kandidaturen te beperken. Om terug te keren naar de 
oorspronkelijke bedoeling voerde de wetgever de ondersteuningsverklaring 
in, die onherroepelijk is en waarmee moeilijk valt te frauderen. Vanwege de 
grotere inspanning die een kiesgerechtigde moet leveren om steun te betuigen 
– hij moet immers zijn handtekening zetten op het gemeentehuis – kende de 
staatssecretaris aan de nieuwe ondersteuningsverklaring meer gewicht toe 
dan aan de oude handtekening, die op een van deur tot deur gaande lijst kon 
worden gezet. Het aantal ondersteuningsverklaringen werd daarom terugge-
bracht tot tien per kieskring. Zittende partijen kregen vrijstelling.5 Zo bracht 
de overheid een regeling waarvan de uitvoering eerst helemaal in handen van 
de politieke partijen lag onder eigen toezicht.6

Het doel van de ondersteuningsverklaringen is altijd hetzelfde gebleven: 
vóórdat een beroep wordt gedaan op de kiezers aannemelijk maken dat een 
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partij enig draagvlak heeft. Na 1989 is er een viertal wijzigingen doorge-
voerd dat met meer of minder succes het bereiken van dit doel stimuleerde. 
De eerste wijziging was het gevolg van de ervaring dat de invoering van 
de ondersteuningsverklaring wel effect had op de betrouwbaarheid van de 
steunbetuigingen, maar geen rem vormde op het aantal deelnemende par-
tijen. In 1994 deden 26 partijen mee aan de verkiezingen. De Kiesraad ad-
viseerde daarom het aantal vereiste ondersteuningsverklaringen te verhogen 
van tien naar vijftig per kieskring, een voorstel dat staatssecretaris Kohn-
stamm in 1997 bij de Kamer neerlegde. Deze vond het aantal te hoog: het 
werden er dertig.7

De tweede wijziging vond plaats op initiatief van de Kamer. De eis van 
ondersteuningsverklaringen ging ook gelden voor zittende partijen. Het mo-
tief van Kamerlid P. Rehwinkel (pvda) om het wetsvoorstel op dit punt te 
amenderen was: gelijke monniken, gelijke kappen. Sinds 1 december 1997 
gold de verplichting voor alle politieke partijen. Alle betrokkenen ervoeren 
dit in de praktijk echter als onnodige administratieve rompslomp. Partijen 
met één of meer zetels hadden immers al bewezen voldoende aanhang onder 
het electoraat te bezitten. Een evaluatie bracht in 1999 echter aan het licht 
dat het ook de zittende partijen bepaald niet was meegevallen om aan de 
vereiste verklaringen te komen. Vier jaar na de introductie van de eis voor 
zittende partijen, schafte de Kamer deze op voorstel van minister K.G. de 
Vries (pvda) weer af.8

Duurzamer was de derde verandering: de herintroductie van de sanctie-
bepalingen. Bij de algehele herziening van de Kieswet in 1989 was het ver-
trouwen in de preventieve werking van de ondersteuningsverklaring groot 
geweest. Door de ondertekening op het gemeentehuis en de verplichte legi-
timatie achtte men bedrog haast onmogelijk. De strafbepaling verdween uit 
de wet. Hoewel een directe aanleiding ontbrak, bleken alle grote partijen tien 
jaar na dato toch een voorkeur te hebben voor een sanctie, vanwege de pre-
ventieve werking die daarvan uit zou gaan. Met ingang van december 2001 
werd het omkopen dan wel het zich laten omkopen voor ondersteuningsver-
klaringen weer strafbaar.9

De vierde verandering was dat met ingang van 2010 de verplichting ver-
viel de adressen bij de namen op de ondersteuningsverklaringen te vermel-
den. Het motief daarvoor was de veiligheid van de ondertekenaars.10 Omdat 
het gemakkelijk was ondertekenaars te lokaliseren, schrokken sympathisan-
ten van omstreden partijen vaak terug voor het zetten van een handtekening. 
In één geval leidde dit zelfs tot opheffing van een partij. Al in 2006 had de 
Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (pnvd), in de volksmond 
en in de media bekend als ‘pedofielenpartij’, afgezien van deelname aan de 
verkiezing omdat ze er niet in was geslaagd het benodigde aantal handteke-
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ningen te verzamelen. Toen in 2010 de verplichting verviel om de adressen te 
vermelden, hoopte de pnvd op meer succes. Aan de hand van naam, voor-
letters en woonplaats was het echter nog steeds vrij gemakkelijk de onder-
tekenaars op te sporen, zeker in kleinere gemeenten.11 Omdat opnieuw veel 
te weinig mensen bereid waren hun handtekening te zetten, hief de partij 
zich in maart 2010 op.12 Sinds 2013 is het niet meer toegestaan adressen te 
vermelden op de ondersteuningsverklaringen.

Daarnaast is er in 2013 besloten tot een drietal verruimingen. De eerste 
is dat nieuwe partijen meer tijd krijgen om ondersteuningsverklaringen te 
verwerven, namelijk twee weken in plaats van één. De tweede verruiming is 
dat in kieskring 20, Bonaire, in plaats van dertig voortaan tien ondersteu-
ningsverklaringen voldoende zijn vanwege het relatief kleine aantal kiesge-
rechtigden. Het bleek voor nieuwe partijen vanwege de grote afstand lastig 
de vereiste ondersteuningsverklaringen te verzamelen.13 De derde verruiming 
hield verband met het feit dat de geldende Kieswet geen rekening hield met 
bestaande partijen die tot fusie besloten. Toen cpn, psp, ppr en evp in 1990 
fuseerden tot GroenLinks, moest deze nieuwe partij zorg dragen voor vol-
doende ondersteuningsverklaringen, terwijl een zeker draagvlak onder het 
electoraat mocht worden verondersteld. In 2013 uitte de ChristenUnie – re-
sultaat van de fusie van rpf en gpv in 2000 – daarom de wens dat de Kieswet 
het reeds aanwezige draagvlak zou honoreren. In een nota van wijziging 
kwam de minister aan deze wens tegemoet door zittende partijen die tot fusie 
besloten vrij te stellen van het inleveren van ondersteuningsverklaringen.14

Dat de vereiste ondersteuningsverklaringen samen met de waarborgsom 
een effectieve drempel vormen tegen lichtvaardige deelname aan verkiezin-
gen, blijkt uit het feit dat bij elke verkiezing het aantal deelnemende partijen 
aanzienlijk lager is dan het aantal geregistreerde partijen. Zo hadden zich in 
2012 50 partijen geregistreerd, waarvan er 21 aan de verkiezing deelnamen.

Oude regeling (1918-1989)

Bij de overgang naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging werd be-
paald dat in iedere kieskring op elke kandidatenlijst bij wijze van steunbetui-
ging 25 handtekeningen van kiesgerechtigden moesten staan.15 Als afschrik-
king tegen kansloze kandidatenlijsten voldeed dit aantal echter niet. Het 
aantal partijen dat een zetel probeerde te bemachtigen, lag bij elke verkiezing 
ruim boven de dertig. Om deze reden diende minister Ruijs de Beerenbrouck 
in 1932 een wetsvoorstel in dat ondertekenaars verplichtte de formaliteiten 
te verrichten op het gemeentehuis van de plaats waar het hoofdstembureau 
was gevestigd. Hij verwachtte dat dit voor ‘den promotors van niet-serieuze 
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lijsten’ veel moeilijker zou zijn. Hoewel hij ook van een verhoging van het 
aantal vereiste handtekeningen effect verwachtte, ging hij daar niet toe over 
omdat dit bij een geringe aanhang niet zonder gevaar voor de geheimhouding 
was.16 Wanneer het aantal behaalde stemmen ongeveer even groot was als 
het aantal handtekeningen, kon immers met enige zekerheid bepaald worden 
wie op die lijst hadden gestemd.

De Kamer voelde wel meer voor het opvoeren van het vereiste aantal 
handtekeningen; sommige leden wilden zelfs wel naar vijfhonderd of meer 
ondertekenaars. De Kamer vreesde dat de ondertekening op het gemeente-
huis veel kiezers zou weerhouden ‘door den schroom, welken zij gevoelen, om 
ten overstaan van den burgemeester of van een ambtenaar van hun politieke 
gezindheid te doen blijken’. Ook zou de afstand tot het hoofdstembureau 
het velen praktisch onmogelijk maken van hun recht tot kandidaatstelling 
gebruik te maken.17 De minister begreep het signaal en trok zijn voorstel in. 
Ruijs de Beerenbroucks opvolger op Binnenlandse Zaken, De Wilde, liet de 
wens van de Kamer om het aantal vereiste handtekeningen te verhogen voor 
wat ze was, omdat hij meer zag in drastischer middelen, zoals de verhoging 
van de kiesdrempel en de introductie van een waarborgsom (zie ‘De slag om 
de kiesdrempel’, p. 216 en stap 6).

Het handtekeningenvereiste bleef zodoende ongewijzigd: 25 handteke-
ningen per lijst, op te halen bij partijgenoten of langs de deur. De enige in-
houdelijke wijziging vond plaats bij de herziening van de Kieswet in 1951. 
Sindsdien moesten op de lijsten ook de voorletters, namen en adressen aan 
de handtekeningen worden toegevoegd om de identificatie van de onderteke-
naars te vergemakkelijken.18

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De handtekening als ondersteuning voor een kandidatuur deed in 1896 ge-
lijktijdig met de begrippen ‘kandidaat’ en ‘kandidaatstelling’ haar intrede in 
de Nederlandse Kieswet. Doel van het handtekeningenvereiste was serieuze 
kandidaturen te bevorderen.19 Een kandidaat moest steun krijgen van min-
stens veertig kiezers uit het desbetreffende kiesdistrict. Analfabetisme kon 
een hinderpaal zijn: wie niet kon schrijven, kon geen kandidaat ondersteu-
nen. Dat was ook de bedoeling: ‘Men kan niet aannemen, dat de wetgever, 
had hij het stellen van een handmerk in plaats van eene handteekening wil-
len toelaten, daarvoor geene voorschriften zou hebben gegeven,’ schreef een 
commentator.20

Het oorspronkelijke wetsvoorstel eiste vijftig ondertekenaars. Aangezien 
het eind negentiende eeuw in bepaalde streken vanwege mogelijke represail-
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les moed vereiste om bijvoorbeeld een socialistische kandidatuur te onder-
steunen, verlaagde de Kamer dit per amendement met een tiental.21 Sommige 
partijen bleken inderdaad moeite te hebben het aantal vereiste handtekenin-
gen te verzamelen. Daarentegen waren er ook districten waar een kandidaat 
steun kreeg van honderden ondertekenaars. Het feit dat de burgemeester van 
de hoofdplaats van het kiesdistrict de lijsten publiceerde, bood partijen een 
mooie gelegenheid de kracht en de invloed van de achterban te demonstre-
ren. De ondertekening was voor veel kiezers namelijk niets minder dan een 
stembelofte.22
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STAP 9

De partij levert een kandidatenlijst in 
bij de Kiesraad

Huidige regeling

Op de dag van de kandidaatstelling levert een partij bij de Kiesraad haar 
kandidatenlijst(en) in. De Kiesraad functioneert als centraal inleverpunt, 
ongeacht het aantal kieskringen waarin een partij mee wil doen en onge-
acht of een partij al vaker heeft meegedaan. Uitzondering is de kieskring 
Bonaire; vanwege de afstand is het mogelijk gemaakt om daar lijsten voor 
alle kieskringen in te leveren. Het hoofdstembureau van Bonaire stuurt deze 
vervolgens naar de Kiesraad.

Op iedere lijst mogen vijftig kandidaten staan. Als een partij bij de 
laatstgehouden Kamerverkiezing meer dan vijftien zetels heeft gekregen, is 
het maximum aantal kandidaten per lijst tachtig. Omdat de kandidatenlijs-
ten per kieskring mogen verschillen, kan een partij haar lijsten variëren met 
regionale kandidaten. Een nieuwe partij die kiest voor geheel verschillende 
lijsten voor elke kieskring kan in theorie in totaal duizend verschillende 
kandidaten aan de kiezers presenteren. Voor een partij die bij de laatste 
verkiezing vijftien of meer zetels heeft gekregen, zijn dat er zelfs zestien-
honderd.

Een partij heeft op de dag van de kandidaatstelling van 9:00 tot 17:00 
uur gelegenheid haar kandidatenlijst(en) in te leveren. Overschrijding van 
deze termijn is fataal.1 Onder ‘inleveren’ verstaat de Kieswet het in persoon 
inleveren van de kandidatenlijst(en) bij de Kiesraad door een kiesgerech-
tigde. Toezending per post voldoet dus niet. De inleveraar is verplicht zich 
te identificeren, zodat de ambtenaar kan controleren of de betrokkene kies-
gerechtigd is.

De Kiesraad biedt de mogelijkheid van zogeheten voorinlevering van de 
kandidatenlijst. Politieke partijen zijn niet verplicht van deze service gebruik 
te maken. Bij voorinlevering controleert de Kiesraad voorafgaand aan de 
officiële kandidaatstelling of alle papieren in orde zijn. Daarmee kunnen 
partijen vermijden dat ze in het korte tijdsbestek tussen de dag van de kandi-
daatstelling en de beoordeling van de kandidatenlijsten veel fouten (of ‘ver-
zuimen’, zoals de Kieswet ze noemt) moeten herstellen.2
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

De huidige regeling bouwt voort op een uitzonderingsregel in de Kieswet van 
1989, die toen centrale kandidaatstelling mogelijk maakte. Dit hield in dat 
een partij onder voorwaarden de kandidaatstelling centraal kon regelen bij 
het hoofdstembureau van de kieskring Den Haag en niet bij elke kieskring 
een kandidatenlijst hoefde in te leveren.

De eerste voorwaarde voor centrale kandidaatstelling was dat de partij 
in alle kieskringen deelnam aan de verkiezingen. De tweede dat er hetzij één 
identieke lijst werd ingeleverd voor alle kieskringen, hetzij meerdere lijsten 
waarvan hoogstens de laatste vijf namen varieerden. Dat laatste mocht alleen 
wanneer een partij meer dan dertig kandidaten op een lijst mocht plaatsen 
met een maximum van tachtig. Dit voorrecht was tussen 1989 en 2009 voor-
behouden aan partijen die bij de vorige verkiezing zestien of meer zetels had-
den behaald. Kleine partijen konden dus alleen centraal inleveren wanneer 
ze voor gelijkluidende lijsten kozen. De derde voorwaarde was dat een partij 
bij de voorgaande verkiezing ten minste één zetel had behaald. Nieuwe par-
tijen konden dus geen gebruikmaken van centrale kandidaatstelling, maar 
moesten in elke kieskring een kandidatenlijst inleveren.3

Een wetswijziging in 2009 zorgde ervoor dat centrale kandidaatstelling 
van uitzondering steeds meer regel werd. Naar aanleiding van veelbelovende 
peilingen voor de pvv stelde Kamerlid H. Brinkman in 2009 voor het maxi-
mum aantal kandidaten voor alle partijen te verhogen van dertig tot vijftig. 
Omdat de pvv met één lijst voor het hele land wilde uitkomen, dreigde het 
gevaar dat ze niet alle behaalde zetels kon bezetten. De partij voelde niet 
voor ‘de kunstgreep’ van het indienen van verschillende lijsten in de diverse 
kieskringen. ‘De regel is opgesteld,’ zo betoogde Brinkman kordaat maar 
historisch incorrect, ‘omdat men er niet van uitging dat een partij in één keer 
de sprong van klein naar heel groot kan maken.’ Hij rekende zich te rijk – de 
pvv kreeg in 2010 24 zetels – maar de Kamer was hem ter wille.4 De moge-
lijkheid om veel meer kandidaten op een lijst te zetten, maakte het ook voor 
middelgrote partijen gemakkelijker om overal met min of meer dezelfde lijst 
uit te komen.

De aanwijzing van de Kiesraad als centraal inleverpunt is geregeld in 
2013. Aanleiding was een advies van de Kiesraad waarin deze constateerde 
dat politieke partijen niet of nauwelijks nog behoefte leken te hebben aan 
verschillende lijsten per kieskring. De Kiesraad stelde voor om bij de ver-
kiezingen uit te gaan van één landelijke kieskring met één kandidatenlijst 
voor heel Nederland per partij.5 Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
polste hoe de verschillende partijen daar tegenaan keken en nam op grond 
daarvan het voorstel van de Kiesraad niet over. Dit zou volgens de minister 
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tot gevolg hebben dat grote partijen niet langer konden werken met regionaal 
verschillend samengestelde kandidatenlijsten. Bovendien zouden ze met het 
verschijnsel lijstuitputting te maken kunnen krijgen.6 Dit houdt in dat een 
partij dan door een gebrek aan kandidaten vrijkomende zetels niet meer kan 
vullen. De regering nam wel het voorstel van de Kiesraad over om voor alle 
deelnemers aan de verkiezingen centrale inlevering van kandidatenlijsten in 
te voeren en de regeling sterk te vergemakkelijken.7 Evenals voorheen bij de 
hoofdstembureaus kunnen partijen bij de Kiesraad gebruikmaken van de 
mogelijkheid tot voorinlevering van de kandidatenlijst.

Oude regeling (1918-1989)

De decentrale inlevering van kandidatenlijsten behoorde in 1918 tot de fun-
damenten van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Was Nederland 
onder het districtenstelsel verdeeld in honderd kiesdistricten, de wetgever 
veranderde dit in achttien kieskringen. In 1986 werd het aantal kieskringen 
uitgebreid met Flevoland en in 2012 werd Bonaire de twintigste kieskring.

Een kieskring was een ‘tussending’ tussen een stemdistrict en een kiesdis-
trict.8 In iedere kieskring afzonderlijk vond bij het hoofdstembureau de kan-
didaatstelling plaats. Om over het hele land de stemmen van haar aanhan-
gers te verzamelen moest een partij dus een lijst inleveren in iedere kieskring. 
Als de partij vervolgens alle lijsten verbond tot één lijst, telde de Kiesraad 
bij het vaststellen van de uitslag al deze stemmen bij elkaar op (zie stap 41).

De achterliggende gedachte bij de kieskring was dat kieskringen de band 
tussen kiezer en gekozene enigermate in stand zouden houden. De wetgever 
probeerde op deze wijze de partijen kandidaatstellingsprocedures te laten 
hanteren die rekening hielden met regionale binding. De bepaling uit 1918 
dat iedere lijst maximaal tien kandidaten mocht tellen, noodzaakte de gro-
tere partijen hun lijsten per kieskring te variëren. Als een partij namelijk in 
elke kieskring met dezelfde tien kandidaten aan de verkiezing zou deelne-
men, zou ze nooit meer dan tien zetels kunnen bezetten.

Bij het invoeren van kieskringen speelde op de achtergrond ook de zorg 
mee dat bij de overgang van het districtenstelsel naar de evenredige vertegen-
woordiging de invloed van de landelijke partijbesturen sterk zou toenemen. 
Het maximum van tien kandidaten per kieskring belemmerde de partijlei-
ding één lange lijst van kandidaten voor het hele land samen te stellen ‘en 
zoodoende de door de wet gewilde decentralisatie’ te verijdelen.9 Tijdens de 
behandeling van het wetsvoorstel bleek minister Cort van der Linden min-
der overtuigd. Hij suggereerde dat als de stembiljetten overladen dreigden 
te raken doordat partijen meerdere lijsten per kieskring indienden, dit kon 
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worden ondervangen door te verbieden in dezelfde kieskring ‘meer dan b.v. 
twee lijsten’ te verbinden. ‘Maar zulk een verbod zou er toe moeten leiden te 
gedoogen dat op eenzelfde lijst meer dan 10 candidaten worden geplaatst’, 
wat hij eigenlijk niet raadzaam vond.10

De decentrale opzet van het wetsvoorstel ten spijt, liet de wetgever tege-
lijkertijd ruimte om deze te omzeilen door toe te staan lijsten binnen kies-
kringen te verbinden (zie stap 10). F.W.J. Drion, Kamerlid voor de Bond van 
Vrije Liberalen, voorzag dat grote partijen in elke kieskring twee, drie of 
vier verschillende lijsten zouden indienen. Op deze wijze zouden ze alle kie-
zers in Nederland hetzelfde twintig-, dertig- of veertigtal kandidaten kunnen 
presenteren.11 Cort van der Linden verwachtte dat dit zich in werkelijkheid 
‘hoogstwaarschijnlijk’ niet zou voordoen. Hij verwachtte dat een dergelijke 
tactiek zou doodlopen op de decentraliserende werking van het stelsel.12

Deze verwachting bleek al spoedig te optimistisch. De wetgever stimuleerde 
door de kieskringindeling wel decentraal opgestelde lijsten, maar dwong dat 
niet af door te verbieden dat partijen meerdere lijsten per kieskring konden 
indienen. Van de dwang om regionaal te variëren bleef daardoor niet meer 
dan een zachte aandrang over.13 Bij de eerste verkiezing volgens het stel-
sel van evenredige vertegenwoordiging in 1918 maakten drie partijen, de 
Christelijk-Historische Unie, de Bond van Vrije Liberalen en de Plattelan-
dersbond, gebruik van de mogelijkheid om in een kieskring met twee lijsten 
uit te komen.14 Volgens de chu had dit kunnen worden voorkomen als de 
wet had toegestaan twintig kandidaten op een lijst te zetten. Verschillende 
Kamerleden protesteerden in 1921 dat het indienen van meerdere lijsten per 
kieskring in strijd was met de bedoeling van de wet, evenals dat veel klei-
nere partijen overal met dezelfde kandidatenlijst de verkiezingen ingingen.15 
chu-afgevaardigde J.R. Snoeck Henkemans stelde daar tegenover dat de 
eenheid van beginsel beter tot uiting kwam door met één lijst uit te komen. 
Bovendien konden de partijen hierdoor gemakkelijker specialisten naar de 
Kamer afvaardigen. In zijn ogen was het maximale aantal van tien kandi-
daten per lijst te laag. Hij diende een amendement in om dit op te hogen tot 
twintig.16

Tegen deze poging om het aantal kandidaten per lijst te verhogen, rees 
grote weerstand. M.Ch.E. Bongaerts, de kiesrechtdeskundige van de rooms-
katholieke fractie, riep in herinnering dat tien geen willekeurig getal was. 
Volgens Bongaerts was de staatscommissie die de invoering van de evenre-
dige vertegenwoordiging in 1914 had voorbereid, nagegaan wat in de kies-
kringen het grootste aantal zetels per partij zou kunnen zijn. Hieruit was 
het getal vijf gekomen waaraan nog eens vijf plaatsvervangers waren toe-
gevoegd. Het maximum van tien volgde zodoende logisch uit de decentrale 
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bedoelingen van de Kieswet.17 Hoe dan ook, veel Kamerleden steunden de 
decentrale bedoelingen van de Kieswet. Een krappe meerderheid van 41 te-
gen 39 stemde Snoeck Henkemans’ amendement weg.18

Voor- en tegenstanders hielden elkaar in 1921 dus aardig in evenwicht. 
Binnen enkele jaren veranderde dit drastisch. In de loop van de jaren twintig 
brachten alle partijbesturen de samenstelling van de kandidatenlijst onder 
hun controle. De evenredige vertegenwoordiging bevestigde in Nederland 
de trend dat partijen de belangrijkste spelers in het politieke bestel waren 
en dat binnen die partijen de landelijke besturen de dienst uitmaakten.19 
Uiteindelijk gaf de weerzin tegen het verbinden van ideologisch heterogene 
lijsten om samen een zetel binnen te halen de stoot voor het verhogen van het 
aantal kandidaten tot twintig. In 1923 nam de Kamer een amendement aan 
van Van den Heuvel (arp), medeondertekend door onder anderen Snoeck 
Henkemans en Oud, dat lijstverbindingen binnen een kieskring verbood (zie 
stap 10). Om de grotere partijen die met meerdere lijsten in een kieskring 
optraden niet te duperen, werd tegelijkertijd het maximale aantal kandidaten 
op een lijst opgehoogd tot twintig.20 Het draagvlak voor deze wijzigingen 
was zo groot dat er geen hoofdelijke stemming voor nodig was. In 1956 werd 
het aantal kandidaten op een lijst verhoogd tot maximaal dertig. Deze wijzi-
ging had geen principiële achtergrond, maar was het logische gevolg van de 
uitbreiding van de Tweede Kamer van 100 naar 150 leden.

Al spoedig kregen de kieskringen dus vooral een administratieve functie. 
In de aanloop naar de Kieswet van 1989 was in de overwegingen geen spoor 
meer te bekennen van het oorspronkelijke motief van een decentrale kan-
didaatstelling met een maximum aantal kandidaten. Ondanks praktische 
bezwaren tegen te lange lijsten was staatssecretaris De Graaff-Nauta bereid 
de mogelijkheden voor de grote partijen te verruimen door het maximum 
aantal kandidaten te verhogen tot 45.21 De grote partijen waren daarmee 
nog niet tevreden. H. Tegelaar-Boonacker (cda) wees er namens haar fractie, 
54 zetels groot, bijvoorbeeld op dat bij kabinetsdeelname veel kandidaten 
doorschoven en er minstens ook een aantal vervangers op de lijsten moest 
kunnen staan.22 Uiteindelijk kwam de staatssecretaris aan de grote partijen 
tegemoet door in principe dertig kandidaten op de lijst toe te staan, maar een 
partij met zestien of meer zetels kon het dubbele van het zetelaantal op de 
lijst plaatsen, met een maximum van tachtig. Langere lijsten zouden niet op 
de panelen van de stemmachines kunnen worden getoond.23

Het effect van deze verhoging was dat er nauwelijks meer kandidaten 
werden gekozen die niet in alle kieskringen op de lijst hadden gestaan. De 
enkele uitzonderingen waren het gevolg van grote verkiezingswinsten. Zo 
kwamen er in 1994 vier kandidaten in de Kamer die niet overal verkiesbaar 
waren geweest. Alle vier behoorden ze tot d66, een partij die steeg van 12 
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naar 24 zetels. Het stelsel dwong alleen kleine partijen die op forse winst 
hoopten tot variatie op kansrijke plekken. Daaraan maakte de verhoging tot 
vijftig kandidaten in 2009 een einde.24

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1896 kende de Kieswet geen kandidaten, maar alleen personen op wie 
een stem werd uitgebracht. Een kiezer kon op iedereen een stem uitbrengen, 
ongeacht of dat de buurvrouw, een kind of een buitenlander was. Dat deed 
hij door de naam op het stembiljet te schrijven. Pas toen vanaf de jaren zestig 
van de negentiende eeuw de stemmen meer en meer werden uitgebracht op 
publiekelijk aangewezen en aanbevolen kandidaten, werd het voor het stem-
bureau gangbaarder deze stemmen aan dezelfde persoon toe te delen. Zo 
oordeelde de Tweede Kamer in 1866 dat het stembureau te Tilburg terecht 
aan jhr. mr. J.B.A.J.M. Verheijen stemmen had toegekend die waren uitge-
bracht op ‘Verheijen van Loon-op-Zand’, ‘mr. Verheijen’, ‘J. Verheijen’ en 
‘Louis Verheijen’, hoewel er vier Verheijens van Loon-op-Zand in het district 
woonden, drie meesters Verheijen in Noord-Brabant, een rechter J. Verheijen 
en een advocaat Louis Verheijen.25 De opkomst van politieke partijen en de 
politisering van de verkiezingen versterkten vanaf omstreeks 1870 dit proces 
en ijkten het begrip ‘kandidaat’.26

In 1877 opperden enkele Kamerleden het idee om kandidaatstelling in 
te voeren. De meerderheid wees dit echter af. Zij vond dat kandidaatstelling 
neigde naar getrapte verkiezingen: een kleine groep politiek actieve personen 
zou bepalen op wie de kiezers konden stemmen. Zij vond dat een ontoelaat-
bare inperking van de vrijheid van de kiezers.27 Uiteindelijk bleek dit een ach-
terhoedegevecht. De praktijk haalde de wet in en in 1896 legde de Kieswet de 
kandidaatstelling formeel vast.28

Onder de nieuwe Kieswet moesten kandidaten vóór de verkiezing in 
persoon worden opgegeven bij de burgemeester van de hoofdplaats van het 
kiesdistrict. Aanvankelijk was niet voorgeschreven waar de opgave van een 
kandidaat moest worden overhandigd. Toen bleek dat sommige burgemees-
ters die thuis wilden ontvangen, met het risico dat inleveraars zich tevergeefs 
naar het gemeentehuis begaven, werd in 1900 bepaald dat het inleveren op 
de secretarie moest plaatsvinden.29

De dag waarop de opgaven van kandidaten moesten worden ingeleverd, 
heette ‘dag der verkiezing’. Deze op het eerste gezicht wat vreemde benaming 
was ingegeven door de overweging dat het hoofdstembureau als er maar één 
kandidaat was opgegeven, deze na het sluiten van de inlevertermijn gekozen 
verklaarde. Waren er meer kandidaten opgegeven, dan volgde een verkiezing 
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op de ‘dag der stemming’. De Kamer legde zich neer bij de naamgeving van 
minister Van Houten, hoewel die inging tegen de betekenis van het woord 
‘verkiezing’ in het normale spraakgebruik.30

Opgaven van kandidaten konden alleen door personen worden inge-
leverd. In het wetsvoorstel had minister Van Houten ook de mogelijkheid 
opgenomen dat erkende kiesverenigingen ofwel verenigingen met rechtsper-
soonlijkheid kandidaten konden opgeven.31 Veel Kamerleden vonden dit een 
goede gedachte. In de praktijk was de leiding van het verkiezingswerk toch 
al in handen van de politieke partijen.32

Toch zouden erkende kiesverenigingen geen plaats in de Kieswet krijgen. 
Tijdens het debat in de Kamer diende A.J.W. Farncombe Sanders (Liberale 
Unie) een amendement in om kandidaatstelling door kiesverenigingen uit 
het wetsvoorstel te halen. Het leek hem niet goed voor de ‘publieke geest’ 
wanneer kiezers zich achter de anonieme kandidaatstelling door een kies-
vereniging zouden verschuilen: ‘Het werkt de politieke vreesachtigheid in 
de hand, terwijl juist in den tegenwoordigen tijd de courage de son opinion 
zoo noodig is.’33 De Kamer stemde vervolgens met 48 tegen 42 stemmen 
voor het verwijderen van de kandidaatstelling door kiesverenigingen uit het 
wetsvoorstel.34

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   78 22-04-14   11:20



De vermelding van kandidaten op de lijst

•      •      •

Het Kiesbesluit bepaalt nauwkeurig op welke manier kandidaten op de lijst 
behoren te staan. De vereiste gegevens zijn naam, voorletters, geboorteda-
tum en woonplaats. Tussen haakjes mag achter de voorletters de roepnaam 
komen te staan. Het is mogelijk het geslacht van de kandidaat te vermelden 
(m/v), maar dit is niet verplicht.

Keuzevrijheid is er voor kandidaten die zijn gehuwd of een geregistreerd 
partnerschap zijn aangegaan. Zij kunnen worden vermeld onder:
 – de eigen geslachtsnaam;
 – de geslachtsnaam van de (ex-)partner;
 – de geslachtsnaam van de (ex-)partner, gevolgd door de eigen geslachts-

naam of omgekeerd.

Adellijke titels en predicaten zijn onderdeel van de geslachtsnaam en mogen 
op de kandidatenlijst worden vermeld vóór de achternaam. Adellijke titels 
voluit, predicaten als Jonkheer en Jonkvrouw afgekort als Jhr., Jkvr. of Jkv. 
Wetenschappelijke titels zijn niet toegestaan.

Pseudoniemen zijn evenmin toegestaan, ook niet als de kandidaat daar-
onder algemene bekendheid geniet. In 2006 zette de Partij voor de Dieren de 
schrijfster M.F. van der Steen onder haar auteursnaam Mensje van Keulen 
als nummer 20 op haar kandidatenlijst. De Kiesraad eiste dat dit verzuim 
zou worden hersteld, waarop partij en kandidate in beroep gingen. De Raad 
van State bevestigde echter het oordeel van de Kiesraad dat de schrijfster al-
leen onder haar eigen naam op de kandidatenlijst mocht staan.1

Spiegel van veranderende maatschappelijke opvattingen
Sinds de kieswetsherziening van 1989 wordt de manier waarop namen op de 
lijst worden vermeld niet meer in de Kieswet geregeld, maar in het Kiesbe-
sluit. Omdat veranderingen in het Kiesbesluit niet bij wet hoeven te worden 
geregeld, maakt dit het gemakkelijker in te spelen op veranderende maat-
schappelijke opvattingen over de vermelding van namen.2 De geschiedenis 
van de Kieswet vertoont meerdere sporen van deze gewijzigde opvattingen. 
Een enkel voorbeeld is de manier waarop vrouwen op het stembiljet moes-
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ten worden vermeld. Het passief kiesrecht was in 1917 weliswaar voor hen 
opengesteld en Suze Groeneweg kwam in 1918 als eerste vrouw in de Kamer, 
maar de Kieswet hield nog niet echt rekening met hun aanwezigheid op het 
stembiljet. Artikel 36 van de Kieswet schreef slechts voor dat kandidaten met 
vermelding van hun voorletters op de kandidatenlijst moesten staan. Bij de 
in 1919 gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten en gemeenteraden 
leidde dit tot onduidelijkheden over wie vrouwelijke kandidaten waren. Ook 
waren de hoofdstembureaus niet consequent in de aanduiding van vrouwe-
lijke kandidaten.

In 1921 wilde minister Ruijs de Beerenbrouck deze diversiteit uit de wereld 
helpen door het voorschrift toe te voegen dat een gehuwde vrouw of weduwe 
op de lijst zou worden vermeld met de naam van haar (overleden) echtgenoot, 
onder toevoeging van ‘geb.[oren]’, gevolgd door haar eigen naam.3 De vdb’er 
Oud probeerde bij amendement in te voegen ‘hetzij met haren eigen naam, 
hetzij’, waardoor vrouwen die onder hun eigen naam grotere bekendheid 
genoten keuzevrijheid kregen. Met een tweede amendement wilde hij voor 
vrouwelijke kandidaten de mogelijkheid openen de voornaam op te voeren.4

Opvallend was dat als conservatief bekendstaande Kamerleden in het 
geweer kwamen tegen exclusieve regelingen voor vrouwen, zoals bij het 
tweede amendement-Oud over het vermelden van de voornaam. De rechts-
liberale Drion begreep heel goed dat Aletta Jacobs, vooraanstaand lid van 
de vrouwenbeweging, minder snel herkend zou worden als A. Gerritsen, geb. 
Jacobs. Maar dat gold ook voor mannen. Zo was W. Kloos in het publieke 
leven beter bekend als Willem Kloos. Als het tweede amendement ook op 
mannen van toepassing werd, kon hij het aanvaarden. V.H. Rutgers (arp) 
zou dit zelfs toejuichen. Zoals het amendement er nu lag, oordeelde hij: ‘Het 
is een soort lichte infectie van feminisme, dat lijkt mij de juiste diagnose.’ 
Oud schrapte het woord ‘vrouwelijk’, waardoor hij de Kamer achter zich 
kreeg voor zijn tweede amendement. Hoewel hij het eerste verdedigde met 
het argument dat het er toch allereerst om ging dat de kiezers een kandidaat 
herkenden, verwierf hij daarvoor geen meerderheid.5

In de Kieswet van 1951 legde minister Teulings (kvp) vast wanneer sprake 
was van een ongehuwde kandidate: ‘Aan de naam van een ongehuwde vrouw 
wordt het woord “mejuffrouw” of een afkorting van dit woord toegevoegd.’ 
Verder vulde hij aan dat de vrouwelijke kandidaat ook mocht worden ver-
meld met de eigen naam, gevolgd door ‘echtgenote van’ of ‘weduwe van’.6 
Hoewel dit minder ver ging dan het voorstel van Oud dertig jaar eerder 
schiep het wel meer ruimte voor vrouwen die in het maatschappelijk verkeer 
bekend waren onder hun eigen naam.

Maar was het genoeg? Veel Kamerleden vroegen zich in 1965 af of de 
minister wilde overwegen vrouwen de keus te geven om uitsluitend onder 
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de eigen naam op de lijst te staan. Dat bleek niet het geval. Minister Smal-
lenbroek (arp) zag er geen aanleiding toe. De identifi catie van vrouwen was 
zijns inziens onder de gangbare regeling reeds in alle gevallen gewaarborgd 
en, zo klonk in zijn woorden door, een andere reden om vrouwen toe te 
staan onder de eigen naam op de lijst te komen zag hij niet.7 Tijdens het 
debat deed Voogd (pvda) als enige nog een poging het mogelijk te maken 
dat een gehuwde vrouwelijke kandidaat desgewenst onder haar meisjesnaam 
op de kandidatenlijst mocht. Smallenbroek volstond met de toezegging de 
suggestie door te geven aan zijn ambtgenoot van Justitie, die met een nieuw 
Burgerlijk Wetboek bezig was.8

Uiteindelijk was het minister van Justitie A.A.M. van Agt die in 1977 
alsnog Ouds wens vervulde. In het geval vrouwen, gehuwd of weduwe, hun 
eigen naam voerden in het maatschappelijk verkeer en daaronder dus bij de 
kiezers bekend waren, mochten zij op de kandidatenlijst voortaan hun eigen 
naam vermelden. Omdat ook ongehuwde vrouwen meer en meer met ‘me-
vrouw’ werden aangesproken, overwoog Van Agt eveneens dit aan de naam 
van alle vrouwelijke kandidaten toe te voegen. Hij vervolgde:

Het staat evenwel niet vast, dat alle ongehuwde vrouwen er prijs op stellen 
voortaan ‘mevrouw’ genoemd te worden. Ik zie de beste oplossing hierin, dat 
de mogelijkheid die de wet thans reeds schept voor het gebruik van ‘mejuf-
frouw’ of ‘mevrouw’ wordt omgezet in de verplichting voor beide gevallen de 
afkorting ‘mw’ te bezigen.

Van Agt besloot een overzicht van allerlei mogelijkheden om de naam van 
vrouwelijke kandidaten te vermelden, met een grapje: één mogelijkheid ont-
brak nog in de wet, namelijk de optie om uitsluitend met de naam van de 
echtgenoot vermeld te worden. Hij liet dit maar zo, want tegen het ontbreken 
daarvan was nog nooit bezwaar gemaakt.9
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STAP 10

De verbinding van de kandidatenlijsten

Huidige regeling

Elk van de twintig kieskringen in Nederland heeft een eigen stembiljet waar-
op verschillende partijen en anders samengestelde kandidatenlijsten kunnen 
staan. Veel partijen dienen in alle kieskringen wel dezelfde kandidatenlijst 
in, maar ze mogen per kieskring verschillende personen bevatten in afwij-
kende volgorde. Om te voorkomen dat anders samengestelde kandidaten-
lijsten bij de uitslagberekening als verschillende partijen worden behandeld, 
worden ze verbonden tot één lijst:
 – door boven de lijsten dezelfde partijnaam te zetten. De gemachtigde (zie 

stap 4), of de indiener van de lijst als deze daartoe is gemachtigd, doet 
dat bij het indienen van de lijsten. Kandidatenlijsten waarboven dezelfde 
partijnaam staat, worden automatisch (van rechtswege) verbonden tot 
één lijst;

 – door het indienen van blanco lijsten (zonder partijnaam erboven) waar-
van dezelfde persoon lijsttrekker is. 

Lijsten die zijn verbonden, heten een lijstengroep. Ook identieke lijsten wor-
den verbonden tot één lijst. Deze lijsten vormen dan een stel ‘gelijkluidende’ 
lijsten. In feite is dit een variant op de lijsten met dezelfde lijsttrekker die 
daardoor elke zelfstandige betekenis ontbeert.1

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

De huidige regeling kwam in grote lijnen bij de herziening van de Kieswet in 
1989 tot stand. Vanaf dat jaar verbond de Kiesraad van rechtswege de lijsten 
waarboven dezelfde naam was geplaatst. De mogelijkheid om de partijnaam 
boven de kandidatenlijst op het stembiljet te zetten was weliswaar al in 1956 
ingevoerd, maar de gemachtigde moest die lijsten nog steeds bij de Kiesraad 
verbinden. Staatssecretaris De Graaff-Nauta had in het wetsvoorstel nog 
verder willen gaan en ook lijsten waarop één of meer dezelfde kandidaten 
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waren geplaatst van rechtswege willen verbinden, maar daar wilde de Kamer 
niet aan.2 Enkele fracties wezen er tijdens de behandeling van het wetsvoor-
stel namelijk op dat wanneer een kandidaat in verschillende kieskringen op 
de lijst van telkens een andere partij stond, deze lijsten allemaal met elkaar 
zouden worden verbonden. Dat was onwenselijk.3

Vanaf 1997 worden ook blanco lijsten met dezelfde lijsttrekker rechtens 
tot lijstengroep verbonden. Staatssecretaris Kohnstamm constateerde dat er 
geen goede reden was om partijen zonder geregistreerde naam het recht te 
ontzeggen met niet-gelijkluidende lijsten aan de verkiezingen deel te nemen.4 
Overigens werd daarmee nu alsnog de mogelijkheid geopend waarvoor in 
1989 enkele fracties bevreesd waren geweest: het automatisch verbinden van 
verschillende lijsten. Dat zal namelijk gebeuren wanneer de lijsttrekker van 
partij A met blanco lijst in kieskring 1 tevens de lijsttrekker is van partij B 
met blanco lijst in kieskring 2. Waarschijnlijk vond men dit al te onwaar-
schijnlijk en als risico verwaarloosbaar.

Oude regeling (1918-1989)

In 1918 moest een landelijk opererende partij in elke kieskring bij het hoofd-
stembureau een kandidatenlijst inleveren. Bij inlevering konden de onderte-
kenaars van de lijst een gemachtigde aanwijzen die de lijst met andere lijsten 
kon verbinden. Alleen gelijkluidende lijsten werden buiten het machtigings-
systeem om van rechtswege verbonden tot één lijst.

Volgens de Kieswet van 1918 konden de gemachtigden de lijsten pas ver-
binden nadat de hoofdstembureaus de kandidatenlijsten hadden beoordeeld 
en nadat de Gedeputeerde Staten eventuele beroepszaken hadden afgehan-
deld. Deze volgorde had als voordeel dat ingediende gelijkluidende lijsten 
waarvan kandidaten waren geschrapt, waardoor ze dus niet meer gelijklui-
dend waren, alsnog konden worden verbonden tot een lijstengroep.

Nadat de kandidatenlijsten definitief waren vastgesteld door de hoofd-
stembureaus en door de Kiesraad in de Staatscourant waren gepubliceerd, 
hadden de gemachtigden zeven dagen de tijd om lijsten te verbinden.5 Lijsten 
mochten geen deel uitmaken van meer dan één lijstengroep. Een partij kon 
voor heel Nederland dezelfde gemachtigde aanwijzen, wat het verbinden een 
stuk eenvoudiger maakte.

Bij de verkiezing van 1918 verbonden de meeste partijen al hun lijsten 
in de kieskringen tot een lijstengroep, zodat de Kiesraad bij de uitslag alle 
stemmen optelde. Sommige partijen gingen creatief om met de mogelijkhe-
den tot verbinding. De chu, de bvl en de Plattelandersbond omzeilden de 
bepaling dat een lijst maximaal tien kandidaten mocht bevatten door in veel 
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kieskringen twee lijsten in te dienen en die vervolgens allemaal te verbinden 
tot een lijstengroep (zie stap 9).6 De chu knipte haar kandidatenlijst van-
wege de maximale lengte eenvoudigweg in tweeën, waardoor de kiezers toch 
uit twintig kandidaten konden kiezen, zodat de partij met haar lijsten niet 
hoefde te variëren.7 Het hedendaagse fenomeen van een lijstencombinatie 
(zie stap 11) bestond nog niet. Partijen konden hun lijsten wel verbinden, 
maar alleen door er één lijstengroep van te maken. In 1918 deden alleen de 
sdp, de sp en de lijst-Van der Zwaag dat.

Na 1918 bogen veel partijen zich over de vraag hoe er zo veel mogelijk 
restzetels konden worden binnengehaald door op creatieve wijze de lijsten te 
verbinden. Het gebruikte systeem (zie stap 41) had tot gevolg dat kleine par-
tijen net zo veel kans hadden op een restzetel als grote partijen. Een grote partij 
die zich opsplitste in kleine partijen door niet alle lijsten te verbinden, kreeg zo 
meerdere kansen op restzetels. Dat was een gok, want het kon ook ongunstig 
uitpakken wanneer de resten allemaal klein waren. In 1922 bleken verschil-
lende grote partijen dat risico wel aan te durven.8 De arp had zich in vier lijst-
groepen opgesplitst en de rksp in maar liefst zes. In de kieskringen Zwolle en 
Dordrecht trad de partij zelfs met een geheel zelfstandige lijst op. Bezien vanuit 
de Kieswet waren er dus zes katholieke partijen. Volgens de sociaaldemocraten 
had deze truc de rksp twee extra zetels opgeleverd en de arp één.9

Naast grotere partijen die hun lijst opsplitsten, waren er in 1922 kleine 
partijen die hun lijsten verbonden met die van andere partijtjes. Zo verbond 
de Bond van Belastingbetalers zich met de Patriciërslijst en de Huiseigenaren-
partij. De liberale groep-Van Houten was in alle kieskringen verbonden met 
de Staatspartij voor Volkswelvaart, behalve in Den Bosch, Tilburg, Zwolle 
en Den Helder, omdat de laatstgenoemde partij daar geen lijst had ingediend. 
In Den Helder was de groep-Van Houten verbonden met de lijst-Braam en in 
Haarlem met beide.

In 1923 nam minister Ruijs de Beerenbrouck een breed gedragen amen-
dement over van arp, rksp, chu, sdap, Vrijheidsbond en vdb dat bepaalde 
dat lijsten die in dezelfde kieskring waren ingediend niet onderling konden 
worden verbonden.10 Het was dus afgelopen met het binnen één kieskring in-
dienen van meerdere lijsten per partij en het verbinden met lijsten van andere 
partijen. Het laatste werd beschouwd als kiezersbedrog, omdat allerlei hete-
rogene groepen zich verbonden om de kiesdrempel te kunnen passeren. Om 
de grote partijen de mogelijkheid te bieden in veel kieskringen met dezelfde 
kandidaten te kunnen optreden, nam de Kamer het initiatief het maximale 
aantal kandidaten per lijst te verhogen van tien tot twintig.

Om het opsplitsen van partijen in lijstgroepen tegen te gaan, voerde Ruijs 
de Beerenbrouck in 1923 in dat wanneer bij de verdeling van de zetels het 
aantal volle zetels minder dan 85 bedroeg, de Kiesraad bij het bepalen van 

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   84 22-04-14   11:20



85De verbinding van de kandidatenlijsten

de uitslag in plaats van het stelsel van grootste overschotten het stelsel van 
de grootste gemiddelden zou hanteren (zie stap 41).11 Het laatste systeem is 
voordelig voor grote partijen. Het risico dat ze door deze regel juist naast de 
restzetels zouden grijpen wanneer ze zich in kleinere eenheden opsplitsten, 
zorgde ervoor dat de grote partijen voortaan met één lijstengroep aan de 
verkiezingen deelnamen.

In 1974 kwam een belangrijke wijziging in de procedure tot stand.12 Om 
de partijen meer gelegenheid te geven zich op de verkiezingscampagne voor 
te bereiden, vervroegde de wetgever het tijdstip waarop de nummering van 
de lijsten plaatsvond radicaal (zie stap 17). Als gevolg daarvan moest ook het 
moment waarop de lijsten werden verbonden naar voren worden gehaald. 
Werden de lijsten voordien verbonden nadat ze definitief waren goedgekeurd 
en gepubliceerd, vanaf 1974 kon het verbinden alleen plaatsvinden in de 
vier dagen tot de dag van de kandidaatstelling zelf. In de praktijk werden de 
kandidatenlijsten tegelijk met het inleveren verbonden.13

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de kiesdistricten bestonden er geen lijsten. De kandidaten namen ieder 
voor zich deel aan de verkiezingsstrijd.
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STAP 11

De partij gaat een lijstencombinatie aan

Huidige regeling

Politieke partijen kunnen hun kandidatenlijst combineren met die van een 
andere partij tot een lijstencombinatie. Hierdoor vormen de samenwerkende 
partijen bij de zetelverdeling één grote partij die meer kans op restzetels 
maakt dan de partijen afzonderlijk (zie stap 41). Partijen kunnen pas pro-
fiteren van een lijstencombinatie als alle deelnemers minimaal de kiesdeler 
hebben gehaald. Als van een tweetal partijen met een lijstencombinatie een 
deelnemer niet zelfstandig een zetel behaalt, beschouwt de Kiesraad de com-
binatie als niet gesloten. Zijn het drie partijen, dan valt de partij met onvol-
doende stemmen af.

De Kieswet gebruikt voor het combineren van lijsten de term ‘lijsten-
combinatie’. Zo wordt deze duidelijk onderscheiden van de verbinding van 
lijsten van dezelfde partij uit verschillende kieskringen tot een lijstengroep.1 
De termen ‘lijstverbinding’ (zie stap 10) en ‘lijstencombinatie’ worden vaak 
door elkaar gebruikt. Voor een goed begrip van de geschiedenis van deze 
begrippen hanteren wij een strikte scheiding tussen beide.

De op de kandidatenlijsten vermelde gemachtigden leveren op de dag van 
de kandidaatstelling tussen 9:00 en 17:00 uur een gemeenschappelijke ver-
klaring in dat zij een lijstencombinatie willen aangaan.2 De voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor een lijstencombinatie zijn:
 – de namen van de deelnemende politieke partijen zijn geregistreerd bij de 

Kiesraad;
 – de partijen hebben voor alle kieskringen een lijst ingediend;
 – de partijen gaan de lijstencombinatie aan voor alle kieskringen;
 – een lijst kan niet deel uitmaken van meer dan één lijstencombinatie, of-

wel: een partij kan haar kandidatenlijst alleen combineren met overal 
dezelfde partner(s).

De Kiesraad beslist in een openbare zitting op de derde dag na de kandidaat-
stelling over de geldigheid van lijstencombinaties.
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1973-heden)

De in 1973 wettelijk vastgelegde mogelijkheid om de lijsten te combineren 
is het gevolg van de roep om politieke vernieuwing in de jaren zestig van 
de twintigste eeuw. Het centrumrechtse kabinet-De Jong (1967-1971) wilde 
deze wens niet negeren. P.J.S. de Jong stelde spoedig na zijn aantreden in 
1967 de staatscommissie-Cals/Donner in om hem van advies te dienen over 
een herziening van de Grondwet en de Kieswet.3 De Commissie slaagde er 
slechts met grote moeite in om een viertal aanbevelingen te doen, die door 
enkele losse wetsvoorstellen konden worden verwezenlijkt. Eén daarvan was 
het door minister H.K.J. Beernink (chu) ingediende wetsvoorstel om lijsten-
combinaties mogelijk te maken.

Beernink wilde partijen die niet of nog niet toe waren aan fusie of een 
gezamenlijke kandidatenlijst maar wel wensten samen te werken, daartoe 
meer mogelijkheden geven. Een lijstencombinatie zou de kiezers bovendien 
helpen enkele ‘hoofdrichtingen’ als socialisme en liberalisme beter in beeld 
te krijgen. Om te voorkomen dat combinaties van nieuwe, kleine partijen 
langs deze weg zouden proberen in de Kamer te komen, bouwde de wetge-
ver beperkende voorwaarden in: partijen moesten in alle kieskringen aan 
de verkiezing deelnemen en de lijstencombinatie diende op alle kieskringen 
betrekking te hebben.4

Veel Kamerleden wensten betere waarborgen tegen splinterpartijtjes, die 
door ‘monsterverbonden’ vrij gemakkelijk één of meer zetels zouden kunnen 
veroveren. De staatscommissie had voorgesteld dat ten minste één deelne-
mer aan de lijstencombinatie op zichzelf de kiesdeler moest halen; Beernink 
kwam in een nota van wijziging op zijn wetsvoorstel uit op twee.5 Uiteinde-
lijk kreeg de Tweede Kamer haar zin: álle deelnemers aan een lijstencombi-
natie moesten op eigen kracht de kiesdeler halen.6

Veel Kamerleden stonden positief tegenover het idee om lijsten te com-
bineren, omdat zij veronderstelden dat zich langs deze weg al vóór de ver-
kiezingen potentiële regeringscombinaties zouden aftekenen.7 De tijd leek 
daar ook rijp voor te zijn. Tijdens en na de verkiezingen van 1971 leken 
de Nederlandse politieke partijen zich in blokken te organiseren. Een groot 
deel van de linkerzijde van het politieke spectrum (pvda, d66 en ppr) wilde 
profiteren van de electorale achteruitgang van de christelijke partijen om hun 
dominantie te breken. Daartoe stond hun de vorming van een Progressieve 
Volkspartij voor ogen, die als één machtsblok tegenover de confessionelen 
kon opereren.8 De confessionelen, kvp, arp en chu, sloten zich ook nau-
wer aaneen en waren in 1971 de verkiezingen ingegaan met een gezamenlijk 
urgentieprogram. Zij koersten met vallen en opstaan naar een federatie en 
zouden later fuseren tot het Christen Democratisch Appèl (cda).9
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De staatscommissie had een mogelijke extra restzetel een kleine premie 
voor de samenwerking genoemd.10 Desgevraagd berekende de minister het 
effect van een lijstencombinatie op de zetelverdeling op basis van de verkie-
zingen van 1967. Dit bleek uiterst gering te zijn. Een lijstencombinatie van 
kvp, vvd, arp en chu, de coalitiepartners in het kabinet-De Jong, zou een 
gelijk aantal zetels hebben opgeleverd; de enige verschuiving was dat de kvp 
één restzetel moest afstaan aan de chu. Bij de progressieve drie veranderde 
een lijstencombinatie niets aan de uitslag. Niet in ‘zetelzegen’, maar in de 
demonstratie van samenwerking op het stembiljet lag voor de kiezer het nut 
van de lijstencombinatie, zo benadrukte Beernink.11

Tijdens het Kamerdebat in 1973 over de lijstencombinatie hekelde A. Kap-
peyne van de Coppello (vvd) de ‘wat verschrompelde vrucht’ van het werk 
van de staatscommissie, die pas vijf jaar na dato werd geoogst.12 J.P.A. Gruij-
ters (d66), groot voorvechter van vergaande kieswetswijzigingen, haalde als 
overstemd lid van de staatscommissie in de Kamer zijn gram. Hij hekelde 
Beerninks wetsvoorstel als een geslaagde poging om ‘zonder het kind te voor-
schijn te brengen, deze nageboorte ter wereld te brengen’ en op te voeden tot 
een volledig wetsontwerp.13 Veel andere sprekers waren eveneens de mening 
toegedaan dat de formalisering van stembusakkoorden in een lijstencombi-
natie weinig voorstelde, maar juist daarom hadden zij er geen moeite mee. De 
Kamer discussieerde het meest over een nevendoel van het wetsvoorstel: de 
gevolgen voor de verdeling van de restzetels. Minister Geertsema (vvd), die 
Beernink was opgevolgd, kreeg de Kamers uiteindelijk zonder veel moeite zo-
ver de lijstencombinatie te accepteren. Zelfs Gruijters gaf zich gewonnen: be-
ter enige staatkundige vernieuwing dan helemaal geen, was zijn redenering.14

De lijstencombinatie bracht geen opzienbarende vernieuwing van het 
politieke bestel. Doorgaans bleven de gevolgen beperkt tot een mogelijke 
restzetel. Zo kreeg de ppr in 1977 door de lijstencombinatie met pvda en psp 
een zetel extra. De partij verwierf drie zetels met 140.910 stemmen, terwijl 
de cpn er twee kreeg met 143.481 stemmen.15 Afgezien van de vorming van 
het cda, waarvan de aanzet van vóór de invoering van de lijstencombinatie 
dateerde, bleven fusies aanvankelijk uit. Omdat de regeling gezien de tal-
rijke lijstencombinaties in een behoefte voorzag, wilde staatssecretaris De 
Graaff-Nauta haar in de Kieswet van 1989 handhaven.16 pvda-woordvoer-
der G.J.P. van Otterloo ijverde voor afschaffing, omdat de combinaties nau-
welijks fusie-effecten hadden gehad.17 Dit standpunt leidde tot een vinnige 
confrontatie met ex-partner ppr. Uiteindelijk stond de pvda alleen in de wens 
om de mogelijkheid af te schaffen.18 

In 1990 fuseerden cpn, ppr, psp en evp tot GroenLinks en in 2000 rpf 
en gpv tot ChristenUnie. Doorslaggevend in deze fusieprocessen was wat 
Kappeyne van de Coppello al in 1973 ‘wilsovereenstemming’ had genoemd, 
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maar de mogelijkheid van lijstencombinatie had deze processen in de aan-
loop zeker gefaciliteerd.19

In 2013 werd de bepaling toegevoegd dat een kandidatenlijst slechts deel 
kan uitmaken van één lijstencombinatie. Partij A kan dus niet een lijsten-
combinatie met partij B aangaan en daarnaast nog een lijstencombinatie met 
partij C zónder dat B en C een combinatie aangaan. Wel kunnen partij A, B 
en C samen één lijstencombinatie aangaan.20

Oude regeling (1918-1973)

Veel Kamerleden wezen er in 1973 op dat het aangaan van een lijstencombi-
natie ook in de beginperiode van het stelsel van evenredige vertegenwoordi-
ging al mogelijk was, en niet voor niets was afgeschaft. Zij leken te denken 
dat een lijstencombinatie hetzelfde was als het verbinden van lijsten, zoals 
dat tot 1923 mogelijk was geweest. Daarin vergisten zij zich. Door de kies-
wetswijziging van 1973 ontstond een traject van twee elkaar opvolgende 
stappen. Eerst verbond de Kiesraad alle lijsten van bijvoorbeeld de pvda tot 
een landelijke lijst en vervolgens ging lijstengroep pvda een lijstencombinatie 
aan met een andere partij.

In de periode tot 1923 ging dat anders. De Kieswet bepaalde dat elke lijst 
maar één verbinding mocht aangaan (van het begrip ‘lijstencombinatie’ werd 
niet gerept).21 Als in die tijd het huidige traject was gevolgd, zou die ene keer 
‘opgebruikt’ zijn wanneer de eigen lijsten van een partij tot een landelijke 
lijst waren verbonden. Om nu toch de eigen lijsten en de lijsten van andere 
partijen te kunnen verbinden, moesten ze dus in één keer allemaal tegelijk 
worden verbonden. Er ontstond zo een soort ‘superpartij’. Het verschil met 
de situatie na 1973 blijkt bij de verdeling van de zetels. Sinds 1973 worden 
de zetels aan de lijstencombinatie van bijvoorbeeld cda-sgp toebedeeld en 
vervolgens worden die zetels weer naar evenredigheid verdeeld over het cda 
en de sgp. Tot 1923 kreeg de ‘superpartij’ de zetels toegewezen, net als bij de 
lijstencombinatie cda-sgp nu, maar – en dat is het verschil – vervolgens wer-
den de zetels niet evenredig over de partijen verdeeld en daarna binnen elke 
partij over de lijsten in de kieskringen, maar direct naar evenredigheid over 
alle deelnemende lijsten van de ‘superpartij’. Het gevolg kon zijn dat de ene 
partij meer zetels kreeg dan waarop zij naar evenredigheid van het landelijk 
aantal behaalde stemmen recht had en de andere partij minder.

De wetgever geloofde in 1916 niet dat de mogelijkheid van lijstverbin-
ding binnen kieskringen het sluiten van ‘onzuivere stembusverbonden’ in 
de hand zou werken.22 Kieswetdeskundige G. van den Bergh uitte zelfs de 
verwachting dat door het stelsel van de grootste overschotten de mogelijk-
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heid van lijstverbinding ‘nagenoeg iedere praktiese beteekenis [had] verlo-
ren’.23 Dit stelsel bevoordeelde namelijk grote noch kleine partijen (zie stap 
41). Vermoedelijk zagen velen echter over het hoofd dat lijstverbinding voor 
kleine partijen misschien wel de enige mogelijkheid was om de kiesdrempel 
te halen.

In 1922 gingen diverse partijtjes tot deze onwaarschijnlijk geachte lijstver-
bindingen over. In een terugblik op deze verkiezing reflecteerde J.E. Heeres, 
de drijvende kracht achter de Democratische Partij, op de mogelijkheden 
van het systeem. Zijn partij had aan die lijstverbindingen niet meegedaan en 
mede daardoor geen zetel behaald. Op een partijbijeenkomst speculeerde hij 
over de vraag wat een verbinding van alle partijen die vermoedelijk zelfstan-
dig geen zetel zouden behalen voor uitkomsten kon krijgen. Er stond daarbij 
heel wat op het spel, want bij de verkiezingen van 1922 waren die kleine 
partijtjes goed geweest voor ongeveer 200.000 stemmen, ofwel zeven zetels, 
die nu ten goede waren gekomen aan de grote en middenpartijen.24

De verkiezingspraktijk van 1922, Heeres’ bespiegelingen en het feit dat 
de grotere partijen veel zetels konden kwijtraken aan een lijstverbinding 
van alle kleine partijtjes zorgden in april 1923 voor een amendement dat 
de verbinding van lijsten binnen een kieskring verbood. Verschillende spre-
kers verwezen naar de overwegingen van Heeres.25 Zij wilden verhinderen 
dat deze bespiegelingen werkelijkheid zouden worden. Initiatiefnemer Van 
den Heuvel (arp) noemde het kiezersbedrog wanneer ideologisch heterogene 
groepen hun lijsten verbonden met als enige doel de kans op zetels te vergro-
ten. Van den Heuvel vreesde zelfs het te koop aanbieden van lijsten. Een me-
deondertekenaar van het amendement, Snoeck Henkemans (chu), noemde 
het afschaffen van de lijstverbinding binnen kieskringen noodzakelijk ‘om 
eenige moraliteit in het politieke leven [te] behouden’.26

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Vóór 1918 waren er geen lijsten en daarom ook geen combinaties.
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STAP 12

De gemeente stelt vast wie kiesgerechtigd is

Huidige regeling

De leden van de Tweede Kamer worden gekozen door degenen die op de 
dag van de kandidaatstelling Nederlander en 18 jaar zijn. Uitzondering zijn 
Nederlanders die hun werkelijke woonplaats hebben op Aruba, Curaçao of 
Sint-Maarten, tenzij zij minstens tien jaar ingezetene van Nederland zijn 
geweest.1

Tussen het kiesrecht bezitten en het kiesrecht uitoefenen, staat echter nog 
een stap: de registratie. Slechts wie als kiesgerechtigde is geregistreerd, kan 
aan de verkiezing deelnemen. Tegenwoordig gaat die registratie bijna van-
zelf. De gemeenten noteren de kiesgerechtigdheid van de ingezetenen van de 
gemeente in de Gemeentelijke Basisadministratie (gba), met ingang van 2014 
Basisregistratie Personen (brp) geheten. Er is geen afzonderlijke lijst waarop 
staat vermeld wie er in de gemeente kiesgerechtigd is. Op de dag van de kan-
didaatstelling stelt de gemeente vast wie er kiesgerechtigd zijn door op basis 
van de criteria een selectie van de gba te maken, het resultaat op te slaan en 
dit tot de dag van verzending van de stempassen up-to-date te houden door 
overlijdens en verhuizingen te verwerken.2

Een ingezetene kan er alleen door navraag bij de gemeente achter komen 
of hij als kiezer is geregistreerd. Als hij niet als kiezer staat genoteerd, moeten 
burgemeester en wethouders hem dat binnen zeven dagen berichten, even-
als de reden daarvoor. De ingezetene kan vervolgens om herziening vragen, 
wanneer hij meent ten onrechte niet als kiesgerechtigde te zijn geregistreerd. 
Op dit verzoek moet de gemeente wederom binnen zeven dagen beslissen. 
Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State.

De dag van de kandidaatstelling is ook het moment waarop de gemeente 
vaststelt welke personen hun kiesrecht door een onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak hebben verloren. Justitie is verplicht de gemeente van elke uit-
spraak zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna een aantekening 
volgt in de gba.
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

Bij de herziening van de Kieswet in 1989 werd de openbaarheid van de kie-
zersregistratie sterk beperkt op grond van privacyoverwegingen. De moge-
lijkheid om informatie op te vragen over de kiesgerechtigdheid van andere 
personen verdween, evenals de mogelijkheid om tegen betaling afschriften 
van het kiezersregister te verkrijgen. De regering oordeelde dat bescherming 
van de privacy van de kiesgerechtigden uitging boven het belang van het 
controleren van de kiesgerechtigdheid.3

Deze beperking riep nauwelijks bezwaren op, omdat verzoeken van bur-
gers of partijen om informatie over kiesgerechtigdheid of om afschriften van 
het kiezersregister al nauwelijks meer voorkwamen. Partijen maakten min-
der gebruik van kiezersgegevens voor huisbezoek door het sterk toegenomen 
belang van de televisiecampagne. Ook waren kiezersgegevens van belang om 
op de verkiezingsdag de opkomst van partijgenoten en sympathisanten bij te 
houden, maar daarvoor ontbrak in toenemende mate de menskracht.

Sinds de automatisering van de bevolkingsadministratie in de jaren 1990 
bestaat er geen afzonderlijk kiezersregister meer. Dit is onderdeel geworden 
van de gba. Voor de registratie van kiesgerechtigde schippers, woonwagen-
bewoners, dak- en thuislozen had de invoering van de Wet gba in 1994 be-
langrijke gevolgen. Voorheen werd het kiesrecht van deze personen door de 
gemeente Den Haag bijgehouden, maar sinds 1994 moeten zij een briefadres 
hebben wanneer ze gedurende een half jaar minstens twee derde van die pe-
riode in Nederland verblijf houden. Voor de Kieswet geldt het briefadres als 
de werkelijke woonplaats.4

Bij de kieswetsherziening van 1989 veranderde ook de beroepsprocedure. 
De kantonrechter en de Hoge Raad werden als beroepsmogelijkheid vervan-
gen door de Raad van State.

Oude regeling (1918-1989)

De Kieswet van 1918 wijzigde niet veel aan de kiezersregistratie zoals die 
bestond. Wel werd de jaarlijks op te stellen kiezerslijst aanzienlijk langer 
door de invoering van het algemeen kiesrecht. Daar stond tegenover dat de 
werkzaamheden afnamen, doordat er nu nog maar vier eenvoudig vast te 
stellen criteria voor het verlenen van het kiesrecht bestonden: leeftijd, sekse, 
nationaliteit en ingezetenschap.

De invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919 betekende dat 
de kiezerslijsten in omvang verdubbelden. Vooral in de grote steden leverde 
dat problemen op. Amsterdam schafte in 1922 uit bezuinigingsoverwegin-
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gen het drukken van de kiezerslijsten af. Er bleef nog één handgeschreven 
exemplaar over, dat belangstellenden op het gemeentehuis konden inzien. 
De Amsterdamse afdelingen van de sdap riepen daarom alle sympathisan-
ten op om bij twijfel persoonlijk op het stadhuis te gaan controleren of men 
inderdaad op de lijst voorkwam. Wie daartoe niet in de gelegenheid was, kon 
zich schriftelijk aanmelden bij een afdelingsbestuur dat vervolgens al deze 
meldingen ineens controleerde.5

De mogelijkheid om de kiezerslijsten te controleren werd als een belang-
rijke waarborg voor eerlijke verkiezingen beschouwd. Het vertrouwen in de 
onpartijdigheid van gemeentebesturen was namelijk niet overal even groot. 
Zo sprak het sociaaldemocratische dagblad Het Volk in 1922 het vermoe-
den uit dat in sommige ‘reactionaire gemeenten’ de lijsten verre van volledig 
waren.6 Tot in de jaren 1950 was het niet ongewoon dat partijafdelingen 
lijsten met soms honderden namen naar het gemeentebestuur stuurden met 
het verzoek na te gaan of de vermelde personen op de kiezerslijst stonden.7

De herziening van de Kieswet in 1951 verving het jaarlijks opstellen van 
de kiezerslijst door een permanent register. Dit kon een kaartenbak of, voor 
die tijd heel modern, een ponskaartensysteem zijn. De nieuwe regeling be-
spaarde de gemeenten veel kosten. Niet alleen hoefden ze alleen nog maar 
kiezerslijsten op te maken in jaren dat er verkiezingen waren, maar ook kon-
den ze het moment waarop de kiesgerechtigdheid definitief werd vastgesteld, 
opschuiven naar de dag van de kandidaatstelling.8

Tot 1946 moest de minister van Justitie de gemeenten informeren welke 
personen hun kiesrecht hadden verloren. De omvang hiervan was die van een 
klein boek. De minister achtte het echter te omslachtig dat zijn departement 
de gemeenten op de hoogte moest stellen en droeg die taak over aan de grif-
fiers van de rechtbanken.9

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de periode vóór 1918 maakte elke gemeente een kiezerslijst op met de kies-
gerechtigde mannelijke ingezetenen. Als gevolg van het geldende censuskies-
recht waren de gegevens die de ontvanger van de directe belastingen naar de 
gemeente stuurde daarvoor de basis. Elk jaar leverde hij voor 15 februari een 
lijst in met alle belastingplichtigen en de bedragen waarvoor zij in de directe 
belastingen waren aangeslagen. Aanslagen in andere gemeenten moesten de 
inwoners zelf bij de gemeente melden. De gemeenteraad stelde vervolgens de 
voorlopige kiezerslijst op met daarop de inwoners die aan de census volde-
den. Of een kiesgerechtigde zijn aanslag had betaald, deed er niet toe. Alleen 
de aanslag telde.
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Nadat de gemeenteraad de voorlopige kiezerslijst had opgesteld, werd 
deze gedurende de tweede helft van februari aangeplakt en lag hij tevens 
ter inzage op de secretarie van de gemeente. Elke kiesgerechtigde inwoner 
kon bezwaar indienen wanneer zijn naam of die van een ander ontbrak, of 
wanneer een naam zijns inziens ten onrechte op de lijst voorkwam. De be-
zwaren moesten uiterlijk half maart bij de gemeenteraad zijn ingediend.10 De 
gemeenteraad moest daarop reageren en de kiezerslijsten eventueel aanpas-
sen. Zij die zich niet bij het oordeel van de gemeenteraad wilden neerleggen, 
konden in beroep gaan bij de kantonrechter. Daarna resteerde alleen nog de 
mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad.11

Onafhankelijk van de procesgang bij de rechter stelde de gemeenteraad 
de kiezerslijst uiterlijk op 25 april definitief vast. De lijsten konden tot de 
jaarlijkse herziening in het jaar daarna niet meer worden gewijzigd, behalve 
op grond van de vonnissen die het gevolg waren van eerder aangespannen 
beroepszaken.12 De gemeenteraad kon een kiezerslijst dus niet ambtshalve 
aanpassen wanneer kiesgerechtigden waren overleden, verhuisd of wanneer 
bleek dat sommige personen ten onrechte op de kiezerslijst waren geplaatst. 
Stond iemand eenmaal op de lijst, dan kon hij pas worden verwijderd wan-
neer het proces van het opstellen van de kiezerslijsten in februari van het jaar 
daarop weer begon. Deze bepaling kon opmerkelijke gevolgen hebben, zoals 
de perikelen rond de kiezerslijst van Harmelen in 1879 en 1880 laten zien (zie 
‘Politiek steekspel rond de kiezerslijst van Harmelen’, p. 96).

Verschillende Kamerleden vroegen zich in 1850 bij de behandeling van 
het ontwerp van de nieuwe Kieswet af of het wel nodig was dat ingezetenen 
zich bemoeiden met het kiesrecht van andere inwoners. Minister Thorbecke 
was echter zeer stellig. Het ging hier namelijk niet om een private aange-
legenheid maar om een publiek recht, een algemeen belang: ‘ieder heeft er 
inderdaad belang bij, dat op de kiezerslijst allen die er op behooren, worden 
gebragt’.13

Andere Kamerleden hadden reserves bij het voorstel dat burgers het kies-
recht van andere burgers bij de rechter konden bestrijden. Zij waren van 
mening dat de rechterlijke macht niet op het staatkundig terrein, met al 
zijn hartstochten, moest worden gebracht: ‘Het zou daartoe leiden, dat de 
regtszaal zou worden eene kampplaats voor den strijd tusschen staatkundige 
partijen.’14 Thorbecke wenste de beroepsmogelijkheden echter te behouden 
omdat ‘de kiesbevoegdheid het hoogste, gewigtigste, het meest tot de twist-
gedingen leidende burgerschapsregt [is]. Zoo de wet deze geschillen aan den 
burgerlijken regter onttrok, wat bleef er over?’15

De bepaling dat een aanslag in de directe belastingen volstond voor het 
verwerven van het kiesrecht en dat daadwerkelijke betaling niet noodzakelijk 
was, opende allerlei mogelijkheden tot zogeheten kiezerskweek: het kunst-
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matig, maar niet illegaal vergroten van het aantal kiesgerechtigden. Zo kon 
iemand bij de Belastingdienst opgeven een bepaald beroep uit te oefenen, 
waarna op grond van de aanslag plaatsing op de kiezerslijst volgde. Wan-
neer de belasting geïnd werd, bleek de betreffende persoon onvermogend. 
Hij werd dan uit het belastingregister verwijderd, maar bleef wel het hele 
jaar kiesgerechtigd.

De Kieswet van 1896 veranderde weinig aan de procedure van het vast-
stellen van de kiezerslijst. Wel breidden de werkzaamheden voor het gemeen-
tebestuur zich sterk uit, doordat naast de belastingaanslag ook de hoogte van 
het loon of de huur, behaalde examens en een bepaald spaarsaldo recht op 
kiesrecht konden geven. Kiezers moesten een groot aantal van deze gegevens 
elk jaar opnieuw overleggen aan het gemeentebestuur, dat deze aangiften 
controleerde. Huur- en loonbriefjes mocht de gemeente echter niet opvragen. 
Zij kon hooguit inlichtingen inwinnen.16 Niet alleen was dat in veel steden 
ondoenlijk door de vele aangiften, het gebrek aan controlebevoegdheden 
leidde er bovendien toe dat veel aangiftebiljetten onder de regie van politieke 
partijen op creatieve wijze werden ingevuld. Om deze redenen verzuchtte het 
gemeentebestuur van Naaldwijk in 1906 dat ze alleen ‘geregeld bedeelden’ 
en ‘geestelijk minderwaardigen’ van de kiezerslijst kon weren. Alle andere 
aangiften moesten uiteindelijk worden geaccepteerd.17

Een geheel nieuwe bepaling zorgde ervoor dat de minister van Justitie 
vanaf 1896 jaarlijks aan de burgemeesters een opgave zond van alle personen 
die hun kiesrecht hadden verloren.
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Politiek steekspel rond de kiezerslijst 
van Harmelen

•      •      •

Nadat een kiezerslijst defi nitief was vastgesteld, kon hij tot de herziening 
een jaar later niet meer worden gewijzigd. Zo hoopte de wetgever in 1850 
politieke manipulatie van de kiezerslijsten te voorkomen. Dankzij de ge-
ringe belangstelling voor verkiezingen werd deze hoop ook vervuld. Dat 
veranderde toen rond 1870 partijen ontstonden, die scherp tegenover el-
kaar kwamen te staan. Tijdens verkiezingen liepen de hartstochten regel-
matig hoog op, waardoor zelfs ogenschijnlijk in beton gegoten wetsartike-
len niet standhielden tegenover electorale belangen. Het hierna volgende 
steekspel rond de kiezerslijst van de gemeente Harmelen is daar een voor-
beeld van.

In juni 1879 werd een periodieke verkiezing voor het kiesdistrict Utrecht 
gehouden. In de eerste ronde behaalde niemand de absolute meerderheid, 
waarna er op 24 juni een herstemming plaatsvond tussen de conservatief 
M.W. baron du Tour van Bellinchave en de liberaal J.N. Bastert. Eerstge-
noemde behaalde 975 stemmen tegen 970 voor Bastert en werd door het 
stembureau verkozen verklaard. De Commissie geloofsbrieven was echter 
van mening dat Du Tour niet kon worden toegelaten, omdat de kiezerslijst 
van Harmelen ongeldig was. De Kamer volgde de Commissie in haar con-
clusie, waarmee het eerste bedrijf van het steekspel rond de Harmelense kie-
zerslijst eindigde.

Wat was er mis met de kiezerslijst van Harmelen? In 1878 was de ge-
meente van het district Gouda overgeheveld naar het district Utrecht. Voor 
de census had dat geen gevolgen. De Kieswet bepaalde dat deze onveranderd 
bleef bij de overgang naar een ander district. Het gemeentebestuur had die 
bepaling echter uit het oog verloren en de census van 28 gulden terugge-
bracht naar 24 gulden, de gangbare census voor een plattelandsgemeente 
in het district Utrecht. Door deze vergissing waren er tien personen op de 
kiezerslijst gekomen die voor minder dan 28 gulden in de directe belastingen 
waren aangeslagen. Van deze tien kiesgerechtigden hadden er zeven een stem 
uitgebracht. Wanneer deze zeven kiezers op Du Tour hadden gestemd, had 
deze zijn overwinning aan hen te danken.1 Of zij dat ook hadden gedaan 
wist natuurlijk niemand, maar de mogelijkheid bestond.
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Tijdens het debat in de Kamer over de bevindingen van de Commissie 
geloofsbrieven op 7 oktober 1879 bleek dat er drie verschillende ziens wijzen 
bestonden over de vraag wat er precies aan de hand was.2 Een deel van de 
Kamerleden was, in navolging van de Commissie, van mening dat er in 
Harmelen geen kiezerslijst bestond, omdat deze lijst niet overeenkomstig 
de voorschriften tot stand was gekomen. De stemmen van alle Harmelense 
 kiezers, tachtig in getal, moesten daarom buiten beschouwing worden ge-
laten.

Daartegenover stond de zienswijze dat de Kieswet duidelijk bepaalde 
dat alle personen die op de kiezerslijst stonden, bevoegd waren om aan de 
stemming deel te nemen. Toen de kiezerslijsten eind april defi nitief waren 
opgesteld, konden ze tot de volgende herziening een jaar later niet worden 
veranderd. Volgens deze opvatting was er dus niets mis met de kiezerslijst en 
moest Du Tour tot de Kamer worden toegelaten. Deze interpretatie was tot 
dan toe de dominante opvatting.3

Een eigen standpunt nam de liberaal G.M. van der Linden in. Hij was 
van mening dat alleen moest worden gekeken naar de vraag of de vergissing 
invloed kon hebben gehad op de uitslag. En aangezien Du Tour maar vijf 
stemmen meer had behaald dan Bastert en er zeven kiezers als gevolg van de 
vergissing aan de stemming hadden deelgenomen, was dat het geval. Volgens 
Van der Linden kon Du Tour dus niet worden toegelaten. Hij volgde hier de 
pragmatische opvatting van Thorbecke ‘dat de Kieswet alleen vernietiging 
wil, ingeval het niet nakomen van een voorschrift op den uitslag der verkie-
zing invloed gehad heeft of konden hebben’.4

Aan het einde van het debat bleken 44 Kamerleden de Commissie in haar 
oordeel te volgen dat Du Tour niet kon worden toegelaten, terwijl 29 leden 
hem wel wilden toelaten.5 De stemming liep bijna geheel langs de dominante 
partijtegenstelling tussen liberaal en niet-liberaal (katholieken, conservatie-
ven en antirevolutionairen): 43 liberalen stemden tegen toelating van Du 
Tour en 2 voor, terwijl 27 niet-liberalen voor toelating stemden en 1 tegen.

De minister van Binnenlandse Zaken schreef voor het district Utrecht een 
nieuwe verkiezing uit. Hij gaf daarbij te kennen dat naar zijn mening, en in 
afwijking van die van de Commissie, de Harmelense kiezers ook een stem-
briefje moesten ontvangen, ook degenen die er eigenlijk niet op hadden mo-
gen staan. Aldus geschiedde en ditmaal won Bastert met 1187 stemmen tegen 
1112 voor Du Tour. In Harmelen waren 83 stemmen uitgebracht, waaronder 
opnieuw zeven stemmen van kiezers met een aanslag minder dan 28 gulden. 
Hiermee leek een herhaling van de eerdere ongeldigheidsverklaring van de 
verkiezing voor de hand te liggen. Wanneer de kiezerslijst opnieuw door de 
Kamer als ongeldig zou worden beschouwd, zouden de Harmelense kiezers 
immers opnieuw een beslissende invloed op de uitkomst kunnen hebben ge-
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had. En aangezien er in de tussentijd niets was gewijzigd, was de verwach-
ting algemeen dat ook Bastert niet zou worden toegelaten. Bastert zelf was 
deze opvatting ook toegedaan en wachtte daarom met het insturen van zijn 
geloofsbrieven tot het moment dat de nieuwe kiezerslijst van Harmelen van 
kracht zou worden. Toen Bastert begin april 1880 zijn geloofsbrieven in-
stuurde, kwam de Commissie geloofsbrieven inderdaad tot dezelfde conclu-
sie als ruim een half jaar eerder: in Harmelen bestond geen kiezerslijst en 
daarom kon Bastert evenmin als eerder Du Tour worden toegelaten.6

De behandeling van het rapport van de Commissie door de Tweede Ka-
mer op 26 april 1880 leek dus een hamerstuk te worden, maar niets was 
minder waar. Het bleek dat een fl ink aantal liberalen anders stemde dan 
verwacht. Van de 43 liberalen die eerder tegen de toelating van de conserva-
tief Du Tour hadden gestemd, bleken er nu 18 voor toelating van Bastert.7 
Hierdoor werd Bastert tot diens grote verrassing met 32 tegen 30 stemmen 
tot de Kamer toegelaten.

Enkelen van de achttien liberalen die tegen de toelating van Du Tour 
hadden gestemd maar vóór die van Bastert, motiveerden hun stem door te 
verwijzen naar het eerder door Van der Linden naar voren gebrachte argu-
ment dat het alleen draaide om de vraag of de stemmen van de kiezers die ten 
onrechte op de kiezerslijst stonden, van invloed hadden kunnen zijn op de 
uitslag.8 Dat was bij de verkiezing van Du Tour wel het geval geweest, maar 
bij Bastert niet. Diens meerderheid kon alleen in gevaar komen wanneer de 
gehele kiezerslijst van Harmelen als ongeldig zou worden beschouwd.

Veel niet-liberalen waren verontwaardigd. De liberalen hadden bij de 
stemming over de toelating van Du Tour toch ingestemd met de conclusie 
van de Commissie dat de gehele kiezerslijst ongeldig was? Het was volgens 
hen dan ook partijzucht die het liberale stemgedrag had veranderd.9 Dat par-
tijbelang de doorslag had gegeven, was inderdaad waarschijnlijk. Maar de li-
beralen verscholen zich achter het feit dat bij de toelating van Du Tour zowel 
het standpunt van de Commissie als dat van Van der Linden had geleid tot 
een stem tegen diens toelating. Aangezien het overgrote deel van de liberalen 
toen geen stemverklaring had afgelegd, konden ze zich er nu op beroepen dat 
ze toen alleen met het rapport van de Commissie hadden ingestemd omdat 
de conclusie van de Commissie toevallig samenviel met de conclusie van Van 
der Linden.10

Overigens werd ook het stemgedrag van een aantal niet-liberalen inge-
geven door partijbelang. Zij hadden eerder voor de toelating van Du Tour 
gestemd op grond van het argument dat alle personen op de vastgestelde 
kiezerslijsten kiesgerechtigd waren tot de volgende verkiezing. Zij hadden 
consequent doorgeredeneerd óók voor de toelating van Bastert moeten stem-
men, maar zeven van hen konden zich daar niet toe zetten.11
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In het sterk gepolariseerde klimaat rond 1880 kon álles onderwerp wor-
den van politieke strijd; ook de geldigheid van een kiezerslijst. Terwijl in 
1850 bij het opstellen van de Kieswet juist veel aandacht aan het opstellen 
van de kiezerslijsten was besteed en de procedure met vele waarborgen was 
omgeven, bleek onder politieke druk alles vloeibaar te kunnen worden, zelfs 
de tot dan toe onwrikbare opvatting dat een eenmaal vastgestelde kiezerslijst 
geldig was tot de herziening een jaar later.
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STAP 13

De Kiesraad onderzoekt de kandidatenlijsten 
op verzuimen

Huidige regeling

Op de dag na de kandidaatstelling onderzoekt de Kiesraad in een beslo-
ten zitting of de ingeleverde kandidatenlijsten aan de wettelijke vereisten 
voldoen. Wanneer dit niet het geval is, krijgen partijen de gelegenheid de 
lijsten in orde te brengen voordat de definitieve beoordeling van de geldig-
heid plaatsvindt (zie stap 16). De Kiesraad controleert of is voldaan aan de 
verplichtingen van:
 – voldoende en correcte ondersteuningsverklaringen;
 – verklaringen van alle kandidaten dat zij instemmen met hun plaats op 

de lijst;
 – identiteitsbewijzen van alle kandidaten die nog geen zitting hebben in de 

Tweede Kamer;
 – aanwijzing van gemachtigden in de instemmingsverklaringen van kandi-

daten die buiten het Europese deel van Nederland woonachtig zijn;
 – correcte vermelding van de aanduiding boven de lijst en van de kandida-

ten daarop;
 – een bewijs dat de waarborgsom is betaald;
 – persoonlijke inlevering van de lijst door een kiesgerechtigde;
 – een kopie van het identiteitsbewijs van degene die de lijst heeft ingeleverd;
 – een verklaring van de gemachtigde dat degene die de lijst indient bevoegd 

is daarboven de aanduiding te plaatsen, zodat de naam van de partij op 
het stembiljet komt te staan.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Met de aanwijzing van de Kiesraad als centraal inleverpunt voor de kan-
didatenlijsten in 2013 verhuisde ook het onderzoek van de lijsten van de 
hoofdstembureaus naar dit orgaan.1 Het onderzoek naar de kandidatenlijs-
ten maakt al sinds de invoering van het lijstenstelsel in 1918 deel uit van het 
verkiezingsproces. Het is sindsdien nauwelijks gewijzigd. De staatscommissie 
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die de nieuwe Kieswet voorbereidde, had in 1914 met grote nadruk onder-
zoek naar de geldigheid van de lijsten bepleit.2 Als een hoofdstembureau een 
lijst ten onrechte als geldig of juist als ongeldig beschouwde, zou namelijk de 
hele verkiezingsuitslag niet deugen. Omdat de regering op dit punt de grootste 
zorgvuldigheid nastreefde, bouwde ze in 1918 voorafgaande aan de beoorde-
ling van de geldigheid een vooronderzoek naar herstelbare verzuimen in.3

Vanaf 1918 is er weinig aan de regeling gewijzigd, behalve dat het aantal 
vereisten is uitgebreid, bijvoorbeeld in 1935 met de betaling van een waar-
borgsom. Ook het limitatieve karakter van het onderzoek is onveranderd. 
Het onderzoek moet zich beperken tot de opgesomde vereisten. Andere over-
wegingen of bezwaren mogen geen rol spelen in de beoordeling van de gel-
digheid van de lijst.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder de Kieswet van 1896 diende de burgemeester van de hoofdplaats van 
het kiesdistrict te onderzoeken of er verzuimen op de opgave van een kandi-
daat voorkwamen. Hij vermeldde die in het ontvangstbewijs dat hij persoon-
lijk aan de inleveraar overhandigde. Speciale aandacht besteedde hij aan de 
vraag of de ondertekenaars en de inleveraar van de opgave kiesgerechtigd 
waren voor het betreffende kiesdistrict. Hij verrichtte dit onderzoek aan de 
hand van de kiezerslijsten van de gemeenten in het kiesdistrict. Dit gebeurde 
op dezelfde dag dat de opgave werd ingeleverd. De burgemeester nam opga-
ven van kandidaten met minder dan veertig handtekeningen van kiezers uit 
het district niet in ontvangst.4
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STAP 14

De partij krijgt gelegenheid verzuimen op de 
kandidatenlijst te herstellen

Huidige regeling

Constateert de Kiesraad verzuimen, dan stelt hij degene die de lijst heeft in-
geleverd daarvan direct na afloop van de zitting waarin de kandidatenlijsten 
zijn onderzocht op de hoogte. De partij heeft een kleine drie dagen de tijd om 
verzuimen te herstellen. Zij kan bijvoorbeeld andere kiezers benaderen om 
ondersteuningsverklaringen af te leggen wanneer er daarvan niet voldoende 
waren ingeleverd. In het geval de waarborgsom niet betaald blijkt te zijn, is 
daar eveneens nog gelegenheid voor. Zoals bij stap 9 is vermeld, bestaat in de 
praktijk de mogelijkheid van voorinlevering, zodat partijen meer gelegenheid 
hebben om tijdig fouten te herstellen. Van deze mogelijkheid maken partijen 
graag gebruik.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De huidige regeling is tot stand gekomen in 2013. Afgezien van de centralise-
ring van het onderzoek bij de Kiesraad, is er sinds 1918 in essentie echter wei-
nig veranderd. Voorheen voerden de hoofdstembureaus dezelfde taken uit.1

Van belang is dat het controlerend orgaan de partij informeert over even-
tuele verzuimen. Bij de eerste verkiezing volgens de evenredige vertegenwoor-
diging in 1918 kwam het voor dat een hoofdstembureau een lijst ongeldig 
verklaarde of een kandidaat schrapte op grond van fouten die herstelbaar 
waren, zonder dat de inleveraar hiervan op de hoogte was gesteld. Omdat de 
wet het niet mogelijk maakte verzuimen ná de definitieve beoordeling van de 
geldigheid te herstellen, baatte hoger beroep niet meer. De partij was daarmee 
uitgesloten van deelname aan de verkiezingen in die kieskring. Om dit in de 
toekomst te vermijden, kende de wetgever in 1921 in dit specifieke geval aan 
degene die de lijst had ingeleverd de bevoegdheid toe om, hangende het hoger 
beroep, de verzuimen te herstellen. Deze mogelijkheid bestaat nog steeds.2

Een enkele keer maakten tegenstanders het de indieners fysiek onmoge-
lijk om een verzuim te herstellen. Dit overkwam de Centrumpartij in de kies-
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kring Assen in april 1986. Het hoofdstembureau verklaarde de lijst ongeldig, 
maar de Raad van State vernietigde dit besluit. De lijstindieners kregen een 
nieuwe mogelijkheid het verzuim te herstellen, maar ze voelden zich nog zo 
geïntimideerd dat ze dit niet ter plekke deden, maar per post. Aangezien de 
Kieswet persoonlijke indiening voorschreef, werd de lijst opnieuw ongeldig 
verklaard, ditmaal definitief.3

Over het algemeen proberen partijen uiteraard verzuimen te herstellen, 
maar soms komt het beter uit een verzuim te laten voor wat het is of er 
opzettelijk een te creëren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer alle 
ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen zijn geregeld, maar 
vlak voor inlevering om wat voor reden dan ook plots een kandidaat weg-
valt. In plaats van de verklaringen van alle kandidaten opnieuw te regelen 
– noodzakelijk omdat op elke verklaring de correcte kandidatenlijst moet 
zijn vermeld – is het efficiënter een verzuim bij die kandidaat te creëren en 
dit verzuim vervolgens niet te herstellen. De Kiesraad schrapt de kandidaat 
dan. In bijna alle gevallen gaat het hierbij om het weglaten van de instem-
mingsverklaring.4

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Wanneer de burgemeester één of meerdere verzuimen constateerde in de op-
gave van een kandidaat had de inleveraar dezelfde dag tot 16:00 uur de tijd 
om de verzuimen te herstellen. Verzuimen hadden bijna altijd betrekking op 
een tekort aan ondertekenaars of op onduidelijke handtekeningen. Aange-
zien de inleveraar slechts beperkte tijd had om eventueel nieuwe onderteke-
naars te vinden, was het van belang om de opgave niet te laat in te leveren.
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STAP 15

De Kiesraad legt de kandidatenlijsten en 
ondersteuningsverklaringen ter inzage

Huidige regeling

Onmiddellijk nadat de Kiesraad de lijsten heeft onderzocht op verzuimen, 
legt hij de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen ter inzage 
voor het publiek. Zij die geïnteresseerd zijn in de kandidatenlijsten hoeven 
daarvoor niet af te reizen naar Den Haag, want de Kiesraad zorgt ervoor 
dat elk hoofdstembureau kopieën ontvangt van de lijsten die voor de betref-
fende kieskring zijn ingediend. Ondersteuningsverklaringen zijn alleen bij de 
Kiesraad in te zien.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Door het aanwijzen van de Kiesraad in 2013 als centraal inleverpunt en als 
beoordelaar van de kandidatenlijsten is ook daar een inzagemogelijkheid 
gecreëerd. Vóór 2013 konden kandidatenlijsten en ondersteuningsverklarin-
gen (vóór 1989: handtekeningen) alléén bij de hoofdstembureaus worden 
ingezien. Dit gebeurde al sinds 1918.

Niets wijst erop dat er geregeld gebruik werd gemaakt van de mogelijk-
heid tot inzage. In ieder geval trokken deze controles lange tijd nauwelijks 
aandacht. Dat veranderde met de opkomst van de rechts-nationalistische 
partijen Nederlandse Volksunie en Centrumpartij. In 1981 maakten antira-
cistische en antifascistische groepen op grote schaal gebruik van de mogelijk-
heid tot inzage van de kandidatenlijsten. Hun doel was kiezers die de lijsten 
van een van beide partijen hadden ondertekend over te halen hun handteke-
ning in te trekken, vervalste handtekeningen op te sporen of na te gaan of de 
ondertekenaars wel kiesgerechtigd waren voor die kieskring.1

Bij de verkiezingen van 1982 en 1986 richtten de actiegroepen hun aan-
dacht vooral op vervalste handtekeningen, omdat de Raad van State had ge-
oordeeld dat handtekeningen niet ingetrokken konden worden en dat onder 
valse voorwendselen verkregen handtekeningen niet tot ongeldigheid van een 
kandidatenlijst konden leiden.2
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De invoering van de ondersteuningsverklaringen in 1989 maakte de kans 
op valse handtekeningen zeer klein. Het werd daarom voor actiegroepen 
minder aantrekkelijk om partijen op deze wijze te bestrijden. Door het be-
sluit uit 2013 dat er geen adressen meer op de ondersteuningsverklaringen 
mogen worden vermeld, zijn ze voor actiegroepen nog minder interessant 
geworden (zie stap 8).

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De gemeente legde de kandidatenopgaven pas ter inzage nadat was gecontro-
leerd of ze aan de voorwaarden voor deelname aan de verkiezingen voldeden. 
Eerst beoordeling en dan pas publiek maken: precies het omgekeerde van de 
regeling van 1918.

De opgave met handtekeningen lag niet alleen ter inzage, maar werd ook 
aangeplakt en bovendien was er een afschrift van te krijgen. Deze publiciteit 
werd als een belangrijke waarborg gezien tegen schijnkandidaten en valse 
handtekeningen. Burgers konden namelijk bezwaar aantekenen bij de Com-
missie geloofsbrieven, die besliste over de toelating tot de Tweede Kamer. 
Dat gebeurde vooral wanneer ze meenden dat een opgave niet het vereiste 
aantal handtekeningen bevatte, doordat er bijvoorbeeld valse handtekenin-
gen tussen zaten.3

Als controlemiddel was publicatie van de handtekeningen van belang, 
maar sommige Kamerleden waren ertegen, omdat zij de openbaarheid in 
strijd achtten met het stemgeheim. De ondertekenaars gaven immers publiek 
te kennen op wie zij gingen stemmen.4 Minister Van Houten zag echter geen 
probleem. Geheimhouding was er volgens hem alleen voor degenen die er-
voor kozen. Het stond iedereen vrij om voor zijn keuze uit te komen.5

Een ernstiger bezwaar was dat volgens veel Kamerleden nogal wat kie-
zers uit vrees voor broodroof een opgave niet ondertekenden. De sociaalde-
mocratische voorman P.J. Troelstra voerde rond 1900 in de Tweede Kamer 
twee voorbeelden op. In Utrecht had een katholiek blad de namen van de 
ondertekenaars van de sociaaldemocratische kandidaat gepubliceerd en ze 
vervolgens gebrandmerkt als socialisten. De ondertekenaars waren spoor-
wegarbeiders en moesten, zo schatte Troelstra in, vrezen voor hun baan. In 
Maastricht zou de burgemeester agenten langs de ondertekenaars hebben 
gestuurd om ze over te halen hun ondersteuning in te trekken. Een antirevo-
lutionair viel Troelstra bij. Hij constateerde vooral bij de kandidaatstelling 
voor de gemeenteraad intimidatie.6

Minister Goeman Borgesius vond dit allemaal wat overdreven: ‘Als men 
aan de publieke zaak deelneemt, is de mogelijkheid van daarvan eenigen last 
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te ondervinden voor geen enkele richting uitgesloten. Die dat er niet voor 
over heeft moet zich onthouden, maar kan niet eischen dat de waarborgen 
van de publieke controle uit de wet worden weggenomen.’ De sociaaldemo-
craat J.H.A. Schaper stelde hier nog wel tegenover dat dit mooie woorden 
waren voor mensen die niet voor hun inkomen hoefden te vrezen, maar de 
meerderheid van de Kamer hechtte meer gewicht aan controle door publici-
teit dan aan het verhinderen van misbruik.7 In 1918 werd, zonder er verder 
ook maar een woord aan te wijden, de openbaarmaking van de handtekenin-
gen beperkt tot terinzagelegging.
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STAP 16

De Kiesraad beoordeelt de geldigheid 
van de kandidatenlijsten

Huidige regeling

Op de derde dag nadat de kandidatenlijsten zijn onderzocht, beslist de Kies-
raad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de 
handhaving van de kandidaten en over de aanduidingen boven de lijsten.

De Kiesraad beoordeelt een lijst als ongeldig:
 – die niet op de dag van de kandidaatstelling tussen 9:00 en 17:00 uur is 

ingeleverd;
 – waarvoor het betalingsbewijs van de waarborgsom ontbreekt;
 – waarbij onvoldoende geldige ondersteuningsverklaringen zijn gevoegd;
 – die niet voldoet aan het voorgeschreven model;
 – die niet persoonlijk is ingeleverd door een kiesgerechtigde met identiteits-

bewijs;
 – waarop alle kandidaten zijn geschrapt.

De Kiesraad schrapt een kandidaat van een kandidatenlijst:
 – die niet op de voorgeschreven wijze is vermeld;
 – van wie een instemmingsverklaring ontbreekt;
 – bij wie geen gemachtigde is opgegeven, terwijl dat wel had gemoeten;
 – die niet tijdens de zittingsperiode van de Tweede Kamer 18 jaar wordt;
 – die voorkomt op meer dan één van de lijsten die voor dezelfde kieskring 

zijn ingeleverd;
 – die is overleden;1

 – die het maximale aantal kandidaten overschrijdt.

De Kiesraad verwijdert de aanduiding van een politieke partij boven een 
kandidatenlijst in het geval:
 – de verklaring van de gemachtigde ontbreekt dat de inleveraar bevoegd is 

de naam boven de lijst te plaatsen;
 – de aanduiding boven meerdere lijsten binnen dezelfde kieskring is ge-

plaatst;
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 – de verklaringen ontbreken van de partijen die hun aanduidingen willen 
samenvoegen.

De Kiesraad hanteert bij het beoordelen van de geldigheid uitsluitend deze 
formele criteria. Andere overwegingen mogen geen rol spelen. De aanwe-
zige kiezers kunnen bezwaar maken. Deze bezwaren worden vermeld in het 
proces-verbaal van de zitting.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Sinds de wetswijziging van 2013 beoordeelt de Kiesraad de geldigheid van de 
kandidatenlijsten. Voor die tijd lag die taak bij de hoofdstembureaus.

De huidige lijst met toetsingscriteria kwam grotendeels reeds voor in de 
Kieswet van 1918. De controle op de betaling van de waarborgsom is in 
1935 toegevoegd en het handtekeningenvereiste is in 1989 vervangen door 
de ondersteuningsverklaring. Eén eis is afgezwakt: de bepaling dat een van 
de ondertekenaars de lijst moest inleveren. Deed iemand anders dat, dan 
keurde het hoofdstembureau de lijst af. Bij de verkiezingen van 1918 kwam 
het herhaaldelijk voor dat een lijst door iemand werd ingeleverd die wel 
kiesgerechtigd was, maar niet zelf de lijst had ondertekend. Om deze reden 
keurden de hoofdstembureaus onder andere de kandidatenlijst van de sgp 
in de kieskring Leiden af, evenals de lijst van de Algemeene Staatspartij in 
de kieskring Dordrecht.2 Minister Ruijs de Beerenbrouck vond dit verzuim 
echter ‘te weinig beteekenend’ om de ongeldigverklaring te rechtvaardigen. 
Hij schrapte in 1921 de sanctie op overtreding van het voorschrift. Sommige 
Kamerleden betreurden dit, omdat een niet-ondertekenaar onbevoegd was 
de verzuimen te herstellen. Ruijs de Beerenbrouck repliceerde dat het hoofd-
stembureau in zo’n geval de eerste ondertekenaar kon oproepen.3

Telkens komt in de geschiedenis van de beoordeling van de kandidaten-
lijsten naar voren dat de hoofdstembureaus zich bij de toetsing moeten be-
perken tot de in de wet vastgelegde criteria. Zo bepaalden de Gedeputeerde 
Staten van Zeeland in 1923 in een beroepszaak dat een onderzoek naar de 
nationaliteit van de kandidaten niet behoorde tot de bevoegdheden van het 
hoofdstembureau.4 Niet de hoofdstembureaus, maar de Kamer bepaalde of 
een benoemde kandidaat werd toegelaten. Dat is nog steeds zo. Deze regeling 
kon als nadeel hebben dat sommige benoemden niet werden toegelaten, om-
dat zij bijvoorbeeld geen Nederlander of jonger dan 18 jaar waren. Dit nadeel 
was en is ook nu echter beperkt. Zijn of haar plaats wordt overgenomen door 
de eerstvolgende op de kandidatenlijst.

In 1981 keurden verschillende hoofdstembureaus kandidatenlijsten van 
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de Centrumpartij en de Nederlandse Volksunie af op andere gronden dan die 
in de Kieswet waren opgesomd. Het hoofdstembureau Amsterdam oordeelde 
dat de doelstellingen van de nvu onverenigbaar waren met de democratie en 
in Groningen werden de doelstellingen in strijd geacht met de goede zeden 
en de openbare orde.5

In een van de beroepszaken die de Raad van State in 1982 op zijn bord 
kreeg, sprak hij uit dat de toetsing van kandidatenlijsten alleen mocht plaats-
vinden aan de hand van de in de Kieswet opgesomde formele vereisten. En 
hoewel de hoofdstembureaus deze uitspraak daarna volgden, vond de staats-
secretaris het in 1989 toch nodig om dat bij de behandeling van de nieuwe 
Kieswet nog eens te benadrukken (vergelijk stap 5).6

De Kieswet van 1989 introduceerde één uitzondering op de regel dat bij 
de kandidaatstelling geen eisen aan de kandidaten worden gesteld die be-
trekking hebben op het toelaten tot de Kamer. Voortaan moesten de hoofd-
stembureaus kandidaten die tijdens de zittingsperiode van de Tweede Ka-
mer jonger dan 18 jaar blijven van de kandidatenlijst schrappen.7 Omdat 
de zittingsduur in uitzonderingsgevallen bijna vijf jaar kan zijn, betekent dit 
praktisch dat een kandidaat nooit jonger dan 13 jaar kan zijn. Het idee dat 
alleen personen van 18 jaar en ouder zich kandidaat zouden kunnen stellen, 
beschouwen staatsrechtgeleerden als een beperking van het passief kiesrecht 
die in strijd is met de Grondwet.8

In de loop der jaren is de termijn voor de beoordeling van de geldig-
heid sterk verkort. In de Kieswet van 1918 besliste het hoofdstembureau op 
de veertiende dag na de inlevering over de geldigheid. Sinds 1989 vellen de 
hoofdstembureaus, en nu de Kiesraad, hun oordeel op de derde dag. Telkens 
was de bedoeling hiervan eerder duidelijkheid te scheppen voor de partijen, 
die tijd nodig hadden om hun campagnematerialen op de definitieve lijsten 
af te stemmen.9

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Aangezien de Kieswet van 1896 de kandidaatstelling introduceerde, moest 
de burgemeester vanaf toen de geldigheid van de opgave van een kandidaat 
beoordelen. Hij kon deze opgave alleen afkeuren wanneer er niet minstens 
veertig handtekeningen onder stonden van kiezers uit het betreffende kies-
district.10 Dat afkeuren deed hij door de opgave niet in ontvangst te nemen. 
Alle andere opgaven moest hij aanvaarden, ook als andere verzuimen niet 
waren hersteld. Door het accepteren van de opgave was de kandidaat verze-
kerd van plaatsing op het stembiljet.
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De burgemeester van de hoofdplaats van het kiesdistrict was de enige 
‘wachter’ bij de toegangspoort tot de verkiezingen. Beroep tegen zijn beslis-
sing was niet mogelijk. Om deze reden wilde minister Van Houten hem niet 
te veel bevoegdheden geven. Van Houten vreesde in 1896 dat een burge-
meester een kandidaat wel eens ‘op ijdele of subtiele gronden’ zou kunnen 
weren. Misschien zou dat zelfs leiden tot een benoeming zonder stemming, 
omdat er geen tegenkandidaat was overgebleven.11 Van Houten liep liever 
het risico dat een benoemde bij het onderzoek van de geloofsbrieven niet tot 
de Kamer zou worden toegelaten dan dat een burgemeester zou bepalen wie 
wel of niet aan de verkiezingen kon deelnemen.12 Om deze reden verwierp 
hij bijvoorbeeld de suggestie van een aantal Kamerleden om de burgemeester 
de bevoegdheid te geven opgaven van vrouwelijke kandidaten af te wijzen.13
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STAP 17

De Kiesraad nummert de ingeleverde 
kandidatenlijsten

Huidige regeling

In dezelfde openbare zitting waarin de Kiesraad beslist over de geldigheid van 
de kandidatenlijsten, nummert hij vervolgens in drie rondes de geldige lijsten. 
Eerst wordt dat gedaan met de lijsten die bij de laatstgehouden verkiezing zetels 
hebben gekregen. Het criterium is het aantal behaalde stemmen. Vervolgens 
kent de Kiesraad door middel van loting nummers toe aan de lijsten van nog niet 
vertegenwoordigde partijen die in alle kieskringen meedoen. Ten slotte worden 
de lijsten van nieuwe deelnemers die niet overal meedoen genummerd. Het 
aantal kieskringen bepaalt in deze laatste categorie de volgorde. Bij een gelijk 
aantal wordt geloot. In het geval van een fusie van partijen geldt een voorrangs-
recht wanneer alle deelnemende partijen zetels hebben behaald. Bij een samen-
voeging van aanduidingen, bijvoorbeeld ChristenUnie/sgp, dient ten minste 
één van de deelnemende partijen één of meer zetels te bezetten. De Kiesraad 
telt de stemmen dan bij elkaar op om de hoogte van het nummer te bepalen.

Door de lijsten in een vroeg stadium te nummeren, kunnen politieke par-
tijen hun verkiezingsmateriaal tijdig laten drukken. De Kiesraad wacht dus 
de uitslag van een eventueel beroep bij de Raad van State tegen de ongeldig-
verklaring van een kandidatenlijst niet af, hetgeen tot gevolg kan hebben dat 
er een nummer uitvalt. Onmiddellijk na de nummering publiceert de Kies-
raad de toegekende nummers in de Staatscourant. Wanneer kiezers bezwa-
ren hebben tegen de gang van zaken tijdens de zitting, kunnen ze deze naar 
voren brengen. Het proces-verbaal van de zitting maakt daar melding van.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

De huidige regeling is een variant op die in de Kieswet van 1989. Overigens 
was in het oorspronkelijke ontwerp van staatssecretaris De Graaff-Nauta 
geen verandering voorgesteld met betrekking tot de nummering van de kan-
didatenlijsten. De pvda was de voornaamste pleitbezorger van ingrijpende 
herziening. Zij deed de suggestie het zeteltal of het behaalde stemmenaantal 

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   113 22-04-14   11:20



114 stap 17

van de zittende partijen doorslaggevend te laten zijn. De staatssecretaris koos 
voor het aantal stemmen als criterium en paste het wetsvoorstel aan.1 Even-
als bij de ondersteuningsverklaringen en de waarborgsom legde de Kieswet 
voortaan een relatie met de uitslag van de voorgaande verkiezing door bij 
de nummering het aantal behaalde stemmen tot uitgangspunt te nemen. De 
herziene regeling vergemakkelijkte, zoals gezegd, de tijdige voorbereiding 
van het campagnemateriaal en betekende organisatorisch een drastische ver-
eenvoudiging van de lijstnummering.

Het nieuwe systeem van nummering leek op het eerste gezicht afdoende, 
maar voorzag niet in het geval dat partijen kozen voor een samenvoeging van 
hun aanduidingen boven een gemeenschappelijke lijst. Hadden partijen recht 
op voorrang als zij samen de verkiezingen ingingen? De gedachte hierachter 
was de, overigens onbewezen, stelling dat een hoger nummer op het stem-
biljet meer stemmen oplevert. Hoe dan ook, de wetgever bepaalde in 1993 
dat samengevoegde ofwel gemeenschappelijke lijsten waarvan ten minste één 
deelnemer zetels bezat, voorrangsrecht kregen. Dat gold niet voor bestaande 
partijen die fuseerden en onder een nieuwe naam aan de verkiezingen deel-
namen.2 In 2002 moest de ChristenUnie zodoende genoegen nemen met 
lijstnummer 12, hoewel de bloedgroepen rpf en gpv bij de voorgaande ver-
kiezingen nummer 7 en 9 hadden. Op initiatief van diezelfde ChristenUnie 
voerde de minister in 2013 ook op dit punt een verruiming door.3

Gewijzigd is in 2013 ook het tijdstip van beoordeling. Eerst besliste de 
Kiesraad op de tweede dag na de kandidaatstelling over de nummering. Dat 
was echter niet zo handig, omdat de hoofdstembureaus pas een dag later vast-
stelden welke lijsten geldig waren en welke niet.4 Op de stembiljetten konden 

De loting waarmee de Kiesraad in 2010 lijstnummers toekende aan partijen die bij de 
voorgaande verkiezing geen zetel hadden behaald.
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zo nummers ontbreken, doordat een lijst later ongeldig was verklaard. Zo 
ontbrak bij de verkiezing van 2010 lijstnummer 11, omdat het hoofdstembu-
reau Den Haag de kandidatenlijsten van de ‘P.V.D.M. en alle overige aardbe-
woners’ ongeldig had verklaard wegens te late inlevering. Nu is de kans op het 
ontbreken van een nummer in alle kieskringen kleiner, doordat de nummering 
plaatsvindt nadat de Kiesraad de geldigheid van de lijsten heeft vastgesteld, 
maar verdwenen is ze niet, omdat een uitspraak in een beroepszaak later 
plaatsvindt (zie stap 18). Overigens zitten er bij Kamerverkiezingen vaak hiaten 
tussen de nummers, aangezien niet elke partij in alle kieskringen deelneemt.

Oude regeling (1918-1989)

De regeling in de Kieswet van 1989 om de lijsten voornamelijk te nummeren 
naar het aantal behaalde stemmen bij de voorgaande verkiezing was een 
grote vereenvoudiging. In 1918 nummerde elk hoofdstembureau de partijen 
in de eigen kieskring. Partijen hadden dus verschillende lijstnummers. De 
rksp bijvoorbeeld had in 1918 in de kieskring Groningen nummer 1, in de 
kringen Den Bosch, Dordrecht en Den Helder nummer 3, in Assen en Maas-
tricht nummer 4, in Tilburg en Utrecht nummer 6, in Arnhem en Rotterdam 
nummer 7, in Nijmegen nummer 8, in Haarlem 11, in Leiden 17, in Zwolle 
18, in Middelburg 21, in Amsterdam 23 en in Leeuwarden 24.5

In de praktijk leverden al deze verschillende nummers vooral verwarring 
op. Landelijke verkiezingspropaganda werd bemoeilijkt, omdat een partij de 
kiezers niet één lijstnummer kon voorhouden. En dat nummer was belang-
rijk, aangezien er tot 1956 op het stembiljet geen partijnamen boven de kan-
didatenlijsten stonden (zie stap 4). In het geval van de rksp moesten er twaalf 
verschillend genummerde verkiezingsaffiches worden gedrukt. Vanaf 1921 
kregen verbonden lijsten overal hetzelfde nummer. Voortaan nummerde de 
Kiesraad de kandidatenlijsten.

De rksp had in 1922 in heel Nederland dus hetzelfde lijstnummer kunnen 
hebben, ware het niet dat de partij met het oog op extra restzetels (zie stap 
10) had besloten zichzelf in vier lijstgroepen en twee zelfstandige lijsten op te 
splitsen. Het gevolg was dat de grootste partij van Nederland opnieuw veel 
verschillende nummers had.6

Het kon echter nog veel ingewikkelder. Een partij kon zijn lijsten met 
andere partijen verbinden, waarna al die lijsten hetzelfde landelijke num-
mer kregen, terwijl aan elke aparte lijst een letter werd toegevoegd. Zo kre-
gen de lijst-Verwey, de Socialistische Partij en de lijst-Van der Zwaag, die in 
1922 een lijstverbinding waren aangegaan, de nummers 17a, 17b en 17c. 
De liberale Vrijheidsbond trad met zeven verschillende onderling verbonden 
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lijsten op, genummerd 21a tot en met 21g.7 Deze opzet had twee redenen. 
Allereerst was de Vrijheidsbond een fusiepartij en door het optreden met 
meerdere lijsten bleven kandidaten uit de voormalige Middenstandspartij en 
de Neutrale Partij beter zichtbaar. Ten tweede hoopte de Vrijheidsbond op 
deze wijze tegemoet te komen aan regionale voorkeuren.8

Nadat het in 1923 was verboden lijsten binnen een kieskring te verbin-
den, kwam er een eind aan de mogelijkheid om met meerdere partijlijsten 
per kieskring op te treden. Wel konden partijen zich nog altijd in meerdere 
lijstengroepen verdelen. Dat was echter riskant geworden wegens de nieuwe 
regel dat wanneer er minder dan 85 volle zetels werden verdeeld bij de restze-
tels het stelsel van de grootste gemiddelden zou worden gehanteerd in plaats 
van de grootste overschotten (zie stap 10 en 41). Dit artikel had een zodanig 
preventieve werking dat geen enkele partij zich meer in verschillende lijsten-
groepen opsplitste. Voortaan verbonden alle partijen al hun lijsten en waren 
ze op alle stembiljetten in Nederland herkenbaar aan hetzelfde lijstnummer.9

Dat lijstnummer werd echter nog wel verloot. Hierdoor stond in 1925 
het vrij onbekende Revolutionair Arbeiders Comité op nummer 1 en de 
Vrijdenkers op nummer 2. Pas op nummer 12 was de eerste grote partij, 
de sdap, terug te vinden. Veel gevestigde partijen wilden dit veranderen. 
In 1933 vroegen Kamerleden hoe de regering dacht over de mogelijkheid 
en de wenselijkheid om, naar Duits voorbeeld, de partijen naar grootte te 
nummeren. Daartegen opperde de regering evenals andere Kamerleden het 
aloude bezwaar dat de Kieswet geen partijen kende. De opzet van de wet 
zou daarvoor gewijzigd moeten worden. Tegelijk zagen velen ook praktische 
voordelen. Minister De Wilde deed in 1935 een voorstel de partijen toch van 
groot naar klein te nummeren zonder dat het fenomeen ‘partij’ in de Kies-
wet zou worden genoemd. De zittende Kamerleden mochten bij de Kiesraad 
een verklaring inleveren waarin zij een lijst of lijstengroep aanbevolen voor 
een voorkeursnummer. Het aantal aanbevelingen bepaalde de hoogte van 
het lijstnummer. Alleen bij gelijke aantallen zou het lot nog beslissen. De 
nummering zou gelden voor alle kieskringen. Via deze omweg zag De Wilde 
ruimte om partijen, zonder dat de wet zelf verband legde tussen de lijsten en 
de partijen, toch ‘naar eigen goedvinden en naar gelang van de sterkte van 
hare vertegenwoordiging, zich in het volgnummer harer candidatenlijsten te 
openbaren’. Hij verwachtte er een redelijke continuïteit in de rangschikking 
op het stembiljet van, wat de overzichtelijkheid bevorderde.10

Juist deze continuïteit riep in het debat over het wetsvoorstel weerstand 
op bij enkele eenmanspartijtjes die meenden dat een goede plek links op het 
stembiljet enig voordeel met zich meebracht. Arts, van de Katholiek-Demo-
cratische Partij, sprak van een ‘grove bevoorrechting van de groote partijen’ 
en de communist De Visser vond dat deze door hun numerieke sterkte al 
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voordelen genoeg hadden. De Kieswet moest hun voorsprong niet nog eens 
extra vergroten.11 De grotere partijen vonden het zelf, bij monde van bijvoor-
beeld de sdap’er W.H. Vliegen, ‘wel practisch’.12 De Wilde kon in zijn repliek 
volstaan met een ironische verwijzing naar de moeilijkheid voor de kiezer 
om tussen het grote aantal kansloze lijsten de partij van zijn keuze te vinden: 
‘Het is tegenwoordig voor heel eenvoudige menschen en menschen die slecht 
kunnen zien, buitengewoon moeilijk om b.v. lijst 32 of 33 te vinden.’13 In 
1933 hadden 54 lijsten aan de verkiezing deelgenomen, genummerd naar het 
lot. Na aanvaarding van het wetsvoorstel van De Wilde wist elke kiezer dat 
gevestigde partijen op het eerste stuk van het stembiljet waren te vinden. In 
1937 stond in alle kieskringen de rksp op 1 en de sdap op 2.

Hoewel de meeste partijen door deze wetswijziging hun lijstnummer kon-
den voorspellen, moesten ze toch met het drukken van het verkiezingsmate-
riaal wachten tot eventuele beroepsprocedures waren afgerond. Dat kon tot 
twee weken na de dag van de kandidaatstelling duren. Op de dag daarna 
nummerde de Kiesraad de kandidatenlijsten. Pas dan konden de partijen 
de drukkers groen licht geven. Er resteerde dan doorgaans minder dan een 
maand tot de verkiezingsdag.

Overeenkomstig de wens van diverse Kamerleden zocht minister Geertse-
ma in 1973 naar mogelijkheden om het moment van nummering te vervroegen. 
Hij nam een voorstel van de Kiesraad over om de uitslag van de beroepsproce-
dures niet langer af te wachten en de nummering te laten plaatsvinden op de 
tweede dag na de kandidaatstelling. Uitgangspunt voor de nummering zouden 
de door de hoofdstembureaus ingeleverde afschriften van de lijsten zijn. Even-
tuele ongeldigverklaring zou geen invloed meer hebben op de reeds toegeken-
de nummers. Het resultaat zou een tijdwinst van ongeveer twaalf dagen zijn.14

De Kamer toonde zich dankbaar met de tijdwinst en accepteerde daarom 
het voorstel. Maar echt voldaan was zij niet, want veel leden vonden de 
tijdwinst onvoldoende. Hoewel de Kamer er in december 1973 enkele uren 
over discussieerde met W.F. de Gaay Fortman (arp), Geertsema’s opvolger, 
ontbraken echter de creativiteit en het draagvlak voor een beter voorstel. 
Iedereen was het er ook wel over eens dat de aangenomen oplossing nog niet 
ideaal was.15 Pas in 1989 waren de geesten rijp voor het eerder verworpen 
idee om het aantal stemmen bij de laatstgehouden verkiezingen het uitgangs-
punt voor de nummering te laten zijn.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De kandidaten werden na de invoering van de kandidaatstelling in 1896 niet 
met nummers op het stembiljet geplaatst, maar in alfabetische volgorde.16
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STAP 18

Een belanghebbende gaat in beroep bij de 
Raad van State

Huidige regeling

Wanneer de Kiesraad een besluit heeft genomen over de geldigheid van een 
kandidatenlijst en/of over de kandidaten, kan de betrokken partij bij de 
Raad van State in hoger beroep gaan, maar ook andere personen of partijen 
die zich niet in het oordeel van de Kiesraad kunnen vinden. Daarvoor hebben 
zij vier dagen de tijd. Uiterlijk op de zesde dag na ontvangst doet de Raad van 
State uitspraak. Deze termijnen zijn kort gesteld om het verkiezingsproces 
niet op te houden.1 Hoger beroep tegen deze uitspraak is niet mogelijk.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1982-heden)

De huidige regeling gaat terug tot 1982, toen de Raad van State de colleges 
van Gedeputeerde Staten als beroepscollege verving. Aanleiding hiervoor 
was de hectisch verlopen verkiezing van 1981. Enkele colleges hadden zich in 
beroepszaken over de geldigheid van de lijsten van de Nederlandse Volksunie 
en de Centrumpartij laten leiden door overwegingen die niet in de Kieswet 
waren terug te vinden. Zo hadden de Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land, Zuid-Holland en Zeeland lijsten van de nvu ongeldig verklaard op 
grond van een onjuiste interpretatie van een uitspraak van de Europese Com-
missie voor de Rechten van de Mens uit oktober 1979.2

Het ideologisch gemotiveerde optreden van verschillende colleges van 
Gedeputeerde Staten kan niet los worden gezien van het breed gedragen an-
tifascistische en antiracistische activisme uit de jaren rond 1980. Terugkij-
kend oordeelde staatsrechtspecialist J.A.O. Eskes: ‘Het politieke hart had 
hier in sommige gevallen beslissingen geleverd, die het juridische geweten 
niet hadden mogen toestaan.’3 Een uitspraak die deze woelige periode tref-
fend typeert. Aangezien niet was te verwachten dat, gezien het politieke ka-
rakter van de colleges, dit optreden op korte termijn zou veranderen en de 
verschillende uitspraken bovendien tot rechtsongelijkheid leidden, besloot 
minister H. Wiegel van Binnenlandse Zaken de beroepsmogelijkheid over 
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te dragen aan de Raad van State.4 Deze hield strikt vast aan het limitatieve 
karakter van de beoordeling van de kandidatenlijsten. Hoofdstembureaus 
mochten alleen toetsen aan de vereisten die in de Kieswet werden genoemd.

Bij de voorbereiding van de Kieswet van 1989 gaf de Kiesraad staatssecre-
taris De Graaff-Nauta in overweging de beroepsmogelijkheid slechts open te 
laten wanneer een lijst ongeldig was verklaard, een kandidaat was geschrapt 
of de aanduiding boven de lijst was afgekeurd. De raad verwachtte namelijk 
dat de invoering van de ondersteuningsverklaring een einde zou maken aan 
ontoelaatbare beïnvloeding of vervalsing. Het aantal gronden waarop beroep 
mogelijk was, kon daarom wel worden beperkt. Daarnaast vroeg de Kiesraad 
zich af of er voor anderen dan de inleveraar of een kandidaat wel een drin-
gend belang bestond om een besluit te kunnen aanvechten bij de Raad van 
State. Met andere woorden, moest de toegang tot de beroepsprocedure niet 
worden beperkt? De Graaff-Nauta nam dit voorstel niet over, omdat naar 
haar oordeel iemand ook belang kon hebben bij het aanvechten van een gel-
digverklaring.5 De toegang tot de beroepsprocedure wilde zij evenmin beper-
ken. Zij breidde deze zelfs uit: in de Kieswet van 1989 legde zij de formulering 
vast dat iedere belanghebbende en iedere kiezer in beroep konden gaan.6

Oude regeling (1918-1982)

In 1918 werden de colleges van Gedeputeerde Staten aangewezen als be-
roepsinstantie tegen de beslissingen van de hoofdstembureaus. Aan deze re-
geling lag een wens tot uniformiteit ten grondslag. Bij elk type verkiezing 
moest men bij Gedeputeerde Staten in beroep.7 Gedeputeerde Staten behan-
delden een beroepszaak in een openbare zitting. Zowel degene die beroep 
had aangetekend als een vertegenwoordiger van het hoofdstembureau be-
pleitte daar zijn zaak.

Tot 1921 stond beroep alleen open voor de inleveraar van de kandida-
tenlijst. Omdat ook anderen, bijvoorbeeld de kiezers van een concurrerende 
partij, belang konden hebben bij de beslissing van het hoofdstembureau, 
maakte de wetgever het in dat jaar voor iedere kiesgerechtigde mogelijk be-
roep aan te tekenen.8 Aanvankelijk kon alleen een kiesgerechtigde in beroep 
gaan. Toen in 1922 de Algemeene Nederlandsche Vrouwenorganisatie in 
beroep ging tegen de ongeldigverklaring van haar lijst bij de Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant, sprak dit college uit dat een vereniging of vereni-
gingsbestuur niet beroepsgerechtigd was.9 Tot in de geannoteerde versie van 
de Kieswet van 1981 bleef deze regel geciteerd worden.10 Het gevolg was dat 
ook de nieuwe beroepsinstantie, de Raad van State, enkele keren een beroep 
van rechtspersonen en politieke partijen niet-ontvankelijk verklaarde.
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Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tegen de beslissing van de burgemeester van de hoofdplaats van het kiesdis-
trict over het afkeuren van de opgave van een kandidaat stond geen beroep 
open. Bezwaarden konden alleen terecht bij de Commissie geloofsbrieven 
van de Tweede Kamer.
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STAP 19

De Kiesraad legt de processen-verbaal 
ter inzage

Huidige regeling

De Kiesraad legt het proces-verbaal van de besloten zitting waarin de kandi-
datenlijsten zijn onderzocht ter inzage. Dat gebeurt eveneens met het proces-
verbaal van de zitting waarin over de geldigheid van de lijsten is beslist en de 
lijsten vervolgens zijn genummerd. Het publiek kan ze inzien totdat de lijsten 
zijn gepubliceerd in de Staatscourant (zie stap 20).

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

De huidige regeling is vastgelegd in de Kieswet van 1989, zij het dat de pro-
cessen-verbaal toen nog niet (zoals sinds 2013) bij de Kiesraad, maar bij de 
hoofdstembureaus waren in te zien. Vóór 1989 werden de processen-verbaal 
niet ter inzage gelegd. Staatssecretaris De Graaff-Nauta wilde ook in dit 
onderdeel van het verkiezingsproces meer transparantie brengen. Zij achtte 
dat vooral van belang voor de besloten zitting, omdat ook anderen dan de 
inleveraar belang konden hebben bij geconstateerde verzuimen.1

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Van processen-verbaal met betrekking tot het onderzoek van de opgaven van 
kandidaten is in de kieswetten tijdens het districtenstelsel geen sprake. Het 
enige document dat de burgemeester van de hoofdplaats van het kiesdistrict 
opstelde, was het ontvangstbewijs van de opgave van een kandidaat, waarin 
hij eventuele verzuimen vermeldde.
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STAP 20

De Kiesraad publiceert de kandidatenlijsten 
in de Staatscourant

Huidige regeling

Nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten 
– in het geval er beroep is aangetekend dus na de uitspraak van de Raad van 
State – publiceert de Kiesraad alle kandidatenlijsten, de lijstnummers en de 
aangegane lijstencombinaties in de Staatscourant.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De verantwoordelijkheid tot publicatie ligt al sinds 1918 bij de Kiesraad. 
Tot 2013 ontving de Kiesraad de geldige lijsten van de hoofdstembureaus. 
Als de Kiesraad alle kandidatenlijsten had ontvangen, publiceerde hij ze in 
de Staatscourant. Aanvankelijk moesten de hoofdstembureaus de geldige 
kandidatenlijsten ook zelf openbaar maken door ze aan te plakken. In 1921 
verviel deze verplichting, omdat de lijsten voor geïnteresseerden toch al ter 
inzage lagen.1

Overeenkomstig de Kieswet van 1918 publiceerde de Kiesraad de lijsten 
in eerste instantie direct na afloop van de eventuele beroepsprocedures bij de 
Gedeputeerde Staten, met als gevolg dat de lijstverbindingen nog niet waren 
verwerkt.2 Daarvoor diende een tweede publicatie.3 Na een wetswijziging 
in 1974 verbond en nummerde de Kiesraad eerst de lijsten en publiceerde 
daarna pas de geldige kandidatenlijsten (zie stap 10 en 17).4

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder de Kieswet van 1896 stuurde de burgemeester van de gemeente waar 
het hoofdstembureau was gevestigd de opgaven van kandidaten naar de ge-
meenten binnen zijn kiesdistrict. Daar kwamen ze ter inzage te liggen en 
werden ze gepubliceerd op aanplakbiljetten.5
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STAP 21

De Kiesraad vernietigt de 
ingeleverde kandidatenlijsten en 

ondersteuningsverklaringen

Huidige regeling

Wanneer niemand beroept aantekent tegen de beslissingen van de Kiesraad 
over de kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen, wordt het inge-
leverde materiaal vernietigd. Is er wel sprake van een beroep, dan gebeurt dit 
nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (2013-heden)

De bepaling dat de Kiesraad de kandidatenlijsten en ondersteuningsver-
klaringen vernietigt, dateert uit 2013. Voorheen was er op dit punt niets 
geregeld. Gemeenten met hoofdstembureaus vernietigden deze documenten 
vaak samen met de andere verkiezingsstukken, zoals stembiljetten. Er waren 
echter ook gemeenten die er niet goed weg mee wisten, omdat een wettelijke 
grondslag voor vernietiging ontbrak. Uniformiteit was er al helemaal niet: de 
ene gemeente ging tot vernietiging over na de toelating van de gekozen kan-
didaten, andere gemeenten wachtten er nog drie maanden mee of bewaarden 
de stukken gedurende de hele zittingsduur.

Om een drietal redenen wilde minister Spies een heldere regeling voor de 
vernietiging van kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen. De eerste 
was praktisch van aard: het ging om grote hoeveelheden papier. De tweede 
reden was dat vernietiging discussie over de kandidatenlijsten en ondersteu-
ningsverklaringen moest voorkomen. Nadat ze in een zorgvuldige procedure 
geldig waren verklaard, moest het niet meer mogelijk zijn de rechtmatigheid 
van iemands lidmaatschap ter discussie te stellen.1 In Nederland zijn daar 
weliswaar geen voorbeelden van, maar ondenkbeeldig is een dergelijke dis-
cussie niet.

De derde reden was een toespitsing van de eerdere maatregelen om de 
privacy van kandidaten en ondersteuners te waarborgen. Belangstellenden 
vroegen vaak tot ver na de verkiezingen de ondersteuningsverklaringen en 
kandidatenlijsten op om de adresgegevens van ondersteuners en kandidaten 
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te achterhalen. Een van de maatregelen daartegen was dat het Kiesbesluit met 
ingang van 2010 het vermelden van adresgegevens van kandidaten op de kan-
didatenlijst facultatief maakte.2 Veel kandidaten bleven hun adresgegevens 
toch vaak vermelden. Voor mensen die geïnteresseerd waren in deze gegevens, 
bleef het dus de moeite waard om op grond van de Wet openbaarheid van be-
stuur (Wob) inzage te eisen. Omdat gemeenten weigerden daaraan medewer-
king te verlenen, liepen er diverse juridische procedures. Op het moment dat 
minister Spies haar voorstel indiende, stond in de jurisprudentie nog niet vast 
of de Wob wellicht tot openbaarmaking verplichtte.3 Ongeacht de uitkomst 
van deze procedures wilde de minister voorkomen dat de adresgegevens van 
kandidaten openbaar moesten worden gemaakt. Daarom regelde haar opvol-
ger, minister Plasterk, in 2013 dat de adresgegevens van kandidaten voort-
aan nog slechts op de instemmingsverklaringen van de kandidaten komen 
te staan. Volgens Spies vielen deze in ieder geval niet onder de Wob.4 De 
verplichte vernietiging van ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten 
bedoelde het opvragen van oudere gegevens onmogelijk te maken.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de Kieswet van 1896 was aanvankelijk niets geregeld over het bewaren of 
vernietigen van de opgaven van kandidaten. Bij de wetswijziging van 1900 
gaven enkele Kamerleden aan dat het wenselijk was dat de opgave van een 
kandidaat onderdeel werd van de geloofsbrieven, zodat een verkiezing on-
geldig kon worden verklaard wanneer die niet in orde was.5 Bepaald werd 
dat de opgaven van kandidaten bewaard moesten blijven totdat over de toe-
lating van gekozenen tot de Kamer was beslist. Daarna moest de Commissie 
geloofsbrieven ze vernietigen.6
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STAP 22

De gemeente laat de stempassen bezorgen bij 
de kiesgerechtigden

Huidige regeling

Ten minste veertien dagen voor de stemming versturen de burgemeesters 
een stempas aan alle inwoners die op de dag van de kandidaatstelling in hun 
gemeente zijn geregistreerd als kiesgerechtigd. Op de pas staan hun volg-
nummer, naam, adres en geboortedatum. De stempas, die tegelijk functio-
neert als oproepkaart, vermeldt als service het adres van het dichtstbijzijnde 
stembureau.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (2010-heden)

De stempas is in 2010 geïntroduceerd als vervanger van de oproepkaart, 
zodat kiezers terechtkunnen in elk stemlokaal in de gemeente waar zij kies-
gerechtigd zijn. De pas beschikt over een aantal echtheidskenmerken, die 
misbruik als kopiëren en meerdere malen stemmen belemmeren. Tot die 
kenmerken behoren onder meer kleurendruk, speciaal papier en een water-
merk. De oproepkaart miste dergelijke waarborgen, omdat die niet nodig 
waren. Een kiezer kon namelijk alleen in het op de kaart aangewezen stem-
lokaal stemmen en daar werd op een kiezerslijst bijgehouden wie een stem 
had uitgebracht. Gezien de kosten achtte de wetgever het onmogelijk om de 
echtheidskenmerken van de stempas van hetzelfde kaliber als van identiteits-
documenten te maken.1

Oude regeling (1918-2009)

Vóór 2010 gold grosso modo de regeling uit de Kieswet van 1918 met betrek-
king tot de oproepkaart, de stempas oude stijl. Deze kaart verschilde in de 
loop der jaren overigens sterk in omvang. Het vereiste dat ook de kandida-
tenlijsten erop zouden worden afgedrukt, bracht Cort van der Linden tot de 
verwachting dat het formaat ‘eenigszins grooter zal worden dan het thans 
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gebezigde’.2 Dit bleek al te optimistisch te zijn ingeschat. Ruijs de Beeren-
brouck regelde daarom in 1921 dat de lijsten afzonderlijk mochten worden 
gedrukt.3

De oproepkaart had vanouds een dubbele functie. Zij diende als oproep 
en leverde op het stembureau ‘een vermoeden van identiteit’ op.4

De bepaling in de Kieswet van 1918 dat de kiesgerechtigden minstens drie 
dagen van tevoren hun oproepkaart zouden krijgen, had Cort van der Lin-
den eenvoudig uit de Kieswet van 1896 overgenomen. Dat zou onveranderd 
blijven tot 1971, toen de termijn flink werd verruimd tot minstens veertien 
dagen. De bedoeling hiervan was de kiesgerechtigden eerder attent te maken 
op de komende verkiezingsdag, zodat zij nog iemand konden machtigen als 
zij zelf niet konden stemmen.5

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tussen 1850 en 1896 ontving de kiesgerechtigde minimaal acht dagen voor 
de verkiezing tegelijk met zijn stembiljet een oproepingsbrief.6 In die brief 
zou niet meer dan dag, tijd en plaats van de verkiezing moeten worden ver-
meld. Nogal eens vermeldde de oproepingsbrief echter ook de namen van de 
aftredende Kamerleden of werden er aanbevelingsbriefjes aan toegevoegd, 
hetgeen de suggestie kon wekken dat de gemeente de vermelde personen als 
officiële of officieuze regeringskandidaten beschouwde.7 In 1866 kon zelfs de 
regering de verleiding niet weerstaan om via de oproepingsbrief invloed op 
de kiezers uit te oefenen. Op voorschrift van minister Heemskerk verzonden 

Fragment van een stempas.
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veel burgemeesters samen met de oproepingsbrief een koninklijke proclama-
tie, die de kiezers opriep de regering te steunen.8

Vanaf 1896 ontving de kiezer alleen nog zijn oproepkaart thuis en niet 
langer zijn stembiljet. Hierop stonden zijn naam, zijn nummer op de kie-
zerslijst, het stemdistrict waarin hij kiesgerechtigd was, de plaats en tijd van 
stemming, de namen van de kandidaten en de inhoud van artikel 128 van het 
Wetboek van Strafrecht. Dit artikel bepaalde dat wie zich bij een verkiezing 
voor een ander uitgaf, strafbaar was. De reden voor de strafbaarstelling was 
dat in het stemlokaal de oproepkaart tevens als ‘identiteitsbewijs’ diende.9
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STAP 23

Een kiesgerechtigde vraagt bij schriftelijke 
volmacht te mogen stemmen

Huidige regeling

Voor kiesgerechtigden die niet in staat zijn zelf te stemmen, bestaat de mo-
gelijkheid een andere kiesgerechtigde daartoe schriftelijk te machtigen. De 
gemeente waar de kiesgerechtigde is geregistreerd moet het verzoek minstens 
vijf dagen vóór de stemming hebben ontvangen. De volmachtgever kan niet 
terugkomen op een eenmaal verleende volmacht. Als hij iemand heeft ge-
machtigd, kan hij niet meer aan de stemming deelnemen.

Een gemachtigde moet zelf kiesgerechtigd zijn. Hij mag niet meer dan twee 
schriftelijke volmachten accepteren. Als bewijs van zijn bevoegdheid om als 
gemachtigde op te treden, ontvangt hij een volmachtbewijs van de gemeente. 
Hij kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1928-heden)

De mogelijkheid om bij schriftelijke volmacht te stemmen bestaat in Neder-
land sinds 1928. Sindsdien is de procedure wel vereenvoudigd, maar doordat 
ze omslachtig is gebleven, is er altijd slechts op beperkte schaal gebruik van 
gemaakt. In de Kieswet van 1918 ontbrak een regeling voor kiesgerechtigden 
die om aanvaardbare redenen verhinderd waren te stemmen. Dat werd als 
een gemis ervaren. De opkomstplicht bedoelde immers de verkiezingsuitslag 
representatief te laten zijn voor het hele electoraat. In 1928 kwam minister 
J.B. Kan daarom met een regeling voor kiesgerechtigden die op de dag van 
stemming niet in Nederland waren, maar bijvoorbeeld op zee of in het bui-
tenland. Voor kiezers die in een andere gemeente verbleven, bestond sinds 
1921 de kiezerspas (zie stap 25).

Volgens de nieuwe regeling moesten kiesgerechtigden zich vóór 1 januari 
van het jaar waarin de verkiezing zou plaatsvinden schriftelijk laten regis-
treren als bevoegd om bij volmacht te stemmen. Daarbij moesten ze ook al 
aangeven wie er als gemachtigde zou optreden. Als de dag van stemming 
naderde en zij verwachtten nog steeds afwezig te zullen zijn, moesten zij 
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dat met opgaaf van redenen persoonlijk op het gemeentehuis meedelen. De 
gemachtigde diende vervolgens in persoon te bevestigen dat hij de volmacht 
aannam. Hij mocht dat voor maximaal twee huisgenoten doen, buitenshuis 
slechts voor één kiesgerechtigde. Het begrip ‘huisgenoten’ riep in de decennia 
na de invoering van de regeling voortdurend vragen op over de reikwijdte. 
Lange tijd liet de regering de interpretatie van dit begrip over aan de praktijk. 
Na herhaald aandringen vanuit de Tweede Kamer nam minister A.A.M. 
Struycken (kvp) in 1957 het advies van de Kiesraad over om onder huisgeno-
ten hen te verstaan die blijkens het kiezersregister hetzelfde adres hadden als 
de volmachtgever.1 Voor de volmachtverlening aan een niet-huisgenoot gold 
dat deze tot een ander stemdistrict van de gemeente mocht behoren.2

De schriftelijke volmachtregeling van 1928 bevatte een aantal opmerke-
lijke elementen. Eén daarvan was dat de volmachtverlener gerechtigd bleef 
zelf zijn stem uit te brengen. Hij kreeg zijn oproepkaart toegestuurd, voor-
zien van een stempel dat er ook aan de gemachtigde een dergelijke kaart was 
opgestuurd. Tenzij de gemachtigde al had gestemd, mocht de volmachtgever 
alsnog zelf stemmen. Om een ‘wedloop’ te voorkomen, mochten gemach-
tigden pas stemmen na 12:00 uur ’s middags.3 Een aantekening in het kie-
zersregister bij de naam van de volmachtgever moest antwoord geven op de 
vraag of de gemachtigde nog kon stemmen, of dat zijn volmachtgever hem 
voor was geweest. In de praktijk leidde deze regeling wel eens tot verwar-
ring, zodat minister Van Maarseveen deze bepaling in 1951 schrapte. De 
volmachtverlener kon niet meer op zijn toestemming terugkomen noch zelf 
aan de stemming deelnemen.4

Andere veranderingen uit de kieswetswijziging van 1951 vergemakkelijk-
ten de procedure aanzienlijk. In het vervolg hoefde volmachtgever noch ge-
machtigde persoonlijk op het gemeentehuis te verschijnen; zij konden de hele 
volmachtverlening schriftelijk afdoen. Verder bevatte de Kieswet van 1951 
een afzonderlijke regeling voor zieken. Als zij een geneeskundige verklaring 
overlegden, mochten zij eveneens bij volmacht hun stem uitbrengen.5

De minder restrictieve regeling van 1951 leidde tot een forse stijging van 
het aantal volmachtstemmen: bij de verkiezing van 1952 brachten 91.273 
kiezers hun stem uit bij volmacht, tegen 1233 in 1948.6 Toch functioneerde 
de regeling niet naar wens. Er kwamen veel klachten over het ronselen van 
volmachtstemmen. Kamerlid Beernink (chu) sprak in 1953 en 1954 zijn af-
keuring uit over ‘het bestormen van ziekenhuizen, rusthuizen en gestichten 
door bestuursleden van politieke organisaties’.7 Hij wist van een situatie 
waarin zo’n bestuurslid de directeur van een rusthuis vroeg bewoners te 
bewegen om bij volmacht te stemmen. Daartoe had hij een stapel blanco vol-
machten bij zich. De directeur vreesde vaker soortgelijke verzoeken te krijgen 
en wilde zo snel mogelijk van de zaak af zijn. Hij vroeg alle verpleegden een 
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volmacht af te geven. Toen een bewoner daartoe niet bereid was, omdat zij 
een andere politieke richting was toegedaan dan degene die de volmachten 
verzamelde, zei de directeur: ‘Teken nu maar gauw, anders mag je niet mee 
met de autotocht voor ouden van dagen.’8

Door dergelijke praktijken nam de animo bij sommige Kamerleden voor 
de hele volmachtverlening behoorlijk af. Oud wilde er zelfs helemaal mee 
stoppen. Mevrouw J. Zeelenberg (pvda) foeterde: ‘Datgene wat bedoeld was 
om de mensen hun burgerplicht beter te doen beleven, werd een wedren om 
hen rustig thuis te laten blijven, met vacantie te laten gaan en aan hun werk 
te laten blijven.’9 Beernink had bovendien tijdens het Kamerdebat in 1951 al 
gewezen op de huiver van artsen om geneeskundige verklaringen te verstrek-
ken aan zieke kiezers, omdat zij dit beschouwden als schending van hun 
beroepsgeheim.10 Inderdaad bleken veel artsen daar bij de Kamerverkiezing 
van 1952 niet toe bereid.

Om deze redenen versoepelde minister Beel in 1954 de regeling: als motief 
om bij volmacht te stemmen volstond dat de aanvrager niet in staat was in 
persoon bij de verkiezing aanwezig te zijn. Behalve voor zieken stond de vol-
machtverlening voortaan ook voor andere kiesgerechtigden open op grond 
van een ‘met redenen omkleed verzoek’. De gemeente mocht hierop slechts 
afwijzend beschikken wanneer zij veronderstelde dat de kiesgerechtigde wel 
degelijk zelf in staat was in de eigen gemeente te stemmen dan wel gebruik 
kon maken van de regeling voor het stemmen in een andere gemeente.11 Om 
het ronselen tegen te gaan, besloot de Tweede Kamer aan de andere kant de 
regeling in te perken: voortaan was het nog slechts toegestaan echtgenoten, 
bloed- en aanverwanten tot de derde graad (ouders-kinderen, grootouders-
kleinkinderen, broers-zussen, ooms en tantes) en huisgenoten te machtigen.12

Ook de nieuwe regeling stuitte op kritiek. Veel kiesgerechtigden ervoe-
ren de beperking tot naaste familieleden als onbevredigend. Enkele Kamer-
leden wezen erop dat deze beperking volmachtverlening voor bijvoorbeeld 
schippers bijzonder lastig maakte, omdat zij vaak hun hele gezin aan boord 
hadden en verdere familie vaak hetzelfde beroep uitoefende. In 1956 kwam 
er daarom in de wet een uitzonderingsbepaling voor dergelijke kiezers.13 
Daarnaast mocht vanaf 1957 een kiezer ook voor niet-huisgenoten twee vol-
machtstemmen in plaats van één uitbrengen, zodat iemand bijvoorbeeld voor 
zijn beide ouders een volmachtstem kon uitbrengen.14

De regeling was beperkt tot familieleden die in dezelfde gemeente woon-
den, omdat ook de Kieswet van 1951 bepaalde dat de gemachtigde in het-
zelfde kiezersregister moest zijn ingeschreven als de volmachtgever.15 In 1965 
kregen familieleden die elders woonden de bevoegdheid als gemachtigden op 
te treden. De drempel bleef hoog, want terwijl het familielid de volmacht-
stem moest uitbrengen in het stemdistrict van de volmachtgever, moest hij-
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zelf stemmen in het ‘eigen’ stemdistrict.16 Om het familie die elders woonde 
mogelijk te maken in de eigen woonplaats zowel de eigen stem als de vol-
machtstem uit te brengen, creëerde minister Beernink in 1968 de volmacht-
legitimatiekaart. Wanneer de gemeente de aanvraag van de volmachtverlener 
goedkeurde, ontving de gemachtigde rechtstreeks dit document, terwijl de 
volmachtverlener uit het kiezersregister werd afgevoerd of er ‘vervallen’ ach-
ter zijn naam kwam te staan.17 De gemachtigde kon voortaan alle stemmen 
in zijn eigen stemdistrict uitbrengen.

De beperking van volmachtverlening tot naaste familieleden bleef een 
punt van discussie. In 1970 diende mevrouw E.A. Haars (chu) een initia-
tiefwetsvoorstel in dat machtiging van familieleden in de vierde graad toe-
stond.18 Volle neven en nichten kwamen zo ook in aanmerking. De Kamer 
aanvaardde het wetsvoorstel, maar het werd toen al duidelijk dat de beper-
king van volmachtverlening tot een nauw omschreven kring haar langste 
tijd had gehad. Veel Kamerleden wilden af van deze beperkingen. Naar aan-
leiding van het voorstel van Haars merkten zij op dat ‘de familieband een 
volstrekt willekeurige betekenis [heeft] waar het gaat om een politieke keuze, 
hetgeen een individueel recht is’.19

In het kader van een grondige herziening van de volmachtregeling door 
minister De Gaay Fortman in 1976, die de onderhandse volmacht invoerde (zie 
stap 28), verviel de beperking tot naaste verwanten en huisgenoten. De Gaay 
Fortman schrapte ook de sinds 1928 verplichte motivering voor de schriftelijke 
volmachtverlening.20 Sinds 1954 had die motivering overigens al veel van haar 
betekenis verloren doordat de afwijzingsgronden toen sterk waren ingeperkt.

Hoewel door de invoering van de onderhandse volmacht de belangstel-
ling voor de schriftelijke volmacht afnam, bleef de procedure bestaan. On-
derhands machtigen was namelijk beperkt tot kiezers in hetzelfde stemdis-
trict en alleen met een schriftelijke volmacht kon een kiesgerechtigde een 
kiesgerechtigde buiten zijn stemdistrict machtigen. Bovendien waren kies-
gerechtigden die zo lang van huis waren dat zij de stempas niet in handen 
kregen, met de onderhandse volmachtverlening niet gebaat. De schriftelijke 
procedure heeft daarom ook na de invoering van de onderhandse volmacht 
voor een klein aantal kiesgerechtigden nog steeds een functie.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In deze periode was het niet mogelijk een stem door middel van een volmacht 
uit te brengen. Bij de behandeling van de Kieswet van 1850 wilden enkele 
Kamerleden stemmen bij volmacht toelaten voor zieke en zwakke kiesgerech-
tigden, maar de meerderheid van de Kamer en minister Thorbecke keerden 
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zich tegen deze wens. Zij waren van mening ‘dat het stemmen bij volmagt tot 
misbruik en kuiperij […] zou leiden’.21

Bij de openbare behandeling van artikel 39 van de Kieswet waarin werd 
bepaald dat de kiezer het stembriefje persoonlijk in de stembus moest steken, 
deden enkele Kamerleden alsnog een poging het stemmen bij volmacht mo-
gelijk te maken. Zij hadden daarbij vooral de bevordering van de opkomst op 
het oog. De tegenstanders voerden naast misbruik nog een opmerkelijk ander 
argument aan, namelijk dat de gegoeden en aanzienlijken de volmacht zou-
den gebruiken om persoonlijke aanwezigheid bij de stembus te vermijden. 
Het liberale Kamerlid W. Wijnaendts wees bijvoorbeeld op het feit dat het 
‘bij vele gegoeden hier te lande de gewoonte (is) dat, als zij iets te doen heb-
ben wat zij perfect goed zelven zouden kunnen verrigten, zij dit door hunnen 
knecht of iemand anders laten waarnemen’. Hij voorzag dat vele gegoeden 
de volmacht zouden aangrijpen om niet zelf te gaan stemmen. Wijnaendts 
beschouwde het als een groot nadeel ‘dat eene zekere caste in de maatschap-
pij zich zal onthouden van te zamen te komen op de algemeene stemplaat-
sen tot het uitoefenen van eenen burgerpligt’.22 Thorbecke sloot zich daarbij 
aan.23 Zowel Wijnaendts als Thorbecke veronderstelde dus het bestaan van 
een groep aanzienlijken die het kiesrecht niet zó belangrijk vonden dat ze 
het persoonlijk wilden uitoefenen. De Kamer verwierp het amendement om 
stemmen bij volmacht mogelijk te maken met 53 tegen 7 stemmen.

Het ontbreken van een volmachtregeling had tot gevolg dat ouden van 
dagen en ernstig zieken zelf hun stem moesten uitbrengen. Lange tijd leverde 
dat geen bezwaren op, omdat de interesse voor verkiezingen laag was en de 
uitslag vaak van tevoren al vaststond. Veel zieke en zwakke kiesgerechtigden 
bleven vermoedelijk gewoon thuis. Toen de opkomst rond 1870 begon te 
stijgen en de partijtegenstellingen scherper werden, deden partijen steeds 
vaker een beroep op deze groepen om toch hun stem uit te brengen. Vooral 
in districten waar het om een klein aantal stemmen draaide, was op verkie-
zingsdag regelmatig het tafereel waar te nemen dat verkiezingsagenten ouden 
van dagen en zelfs ernstig zieken de trappen van het stadhuis opdroegen. Een 
correspondent van De Graafschap-Bode beschreef zo’n geval bij de herstem-
ming in Arnhem op 11 november 1884:

Toen ik het Gemeentehuis wilde verlaten, trof me nog een ander gezicht: 
iemand, die zich niet dan met de meeste inspanning bewoog, werd, met 
behulp van de noodige helpers, de trappen opgewerkt. De vorige maal had 
men hem niet tot zulk een tour de force kunnen bewegen; thans deinsde 
hij daarvoor niet terug: van zooveel verschillende kanten was hem in ’t oor 
geklaroend, dat de uitslag van één stem kon afhangen, dat hij de schuld van 
het niet-slagen zijner partij ten minste niet op zijn geweten wilde hebben.24
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De gemeente verstuurt de kandidatenlijsten 
en stemlokaalgegevens

Huidige regeling

Uiterlijk vier dagen vóór de stemming bezorgt de burgemeester de kandida-
tenlijsten, adressen en openingstijden van alle stembureaus bij de kiesgerech-
tigden. Tegelijkertijd bericht de burgemeester waar kiesgerechtigden met een 
lichamelijke beperking terechtkunnen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Het voorschrift dat de burgemeester de namen van de kandidaten en de 
 adressen en openingstijden van het stembureau bij de kiezers laat thuis-
bezorgen, staat al vanaf 1896 in de Kieswet.1 Sindsdien werden deze ge-
gevens op de oproepkaart vermeld. Onder het districtenstelsel leverde dat 
weinig problemen op, omdat er in elk district maar een handjevol kandi-
daten aan de verkiezing deelnam, maar onder het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging werd dit wel problematisch. In de plaats van het hand-
jevol kandidaten kwamen toen immers kandidatenlijsten die nauwelijks 
op de oproepkaart konden worden afgedrukt. Vanaf 1921 mochten de ge-
gevens daarom op verschillende documenten worden afgedrukt. Wel wer-
den ze gelijktijdig, ten minste drie dagen voorafgaande aan de stemming, 
bij de kiesgerechtigden bezorgd. In 1946 opende minister Beel voor gemeen-
tebesturen bij wijze van experiment de mogelijkheid om de kandidaten-
lijsten op een afzonderlijk tijdstip bij de kiezers te bezorgen. Omdat de be-
paling in de praktijk goed voldeed, kreeg deze twee jaar later kracht van 
wet.2

In latere jaren werd nog herhaaldelijk geëxperimenteerd met de mogelijk-
heid voor gemeenten om zich te beperken tot een publicatie van alle kandi-
datenlijsten in de plaatselijke nieuwsbladen en op een aanplakbiljet bij de 
ingang van het stemlokaal.3 Omdat de keuzemogelijkheden leidden tot een 
sterk gevarieerde uitvoering, keerde de wetgever vanaf 1989 terug tot de 
gecombineerde bezorging van de kandidatenlijsten, adressen en openingstij-
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den, minimaal vier dagen vóór de stemming. De verplichting verviel om de 
lijsten tevens op te hangen in de stemlokalen.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1896 ontving elke kiesgerechtigde minstens acht dagen vóór de verkie-
zing een oproepingsbrief waarin het adres en de openingstijden van het stem-
lokaal stonden vermeld.4 Na de invoering van de kandidaatstelling in 1896 
werden daaraan in alfabetische volgorde de kandidaten toegevoegd.5
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STAP 25

De kiezer vraagt een kiezerspas aan om in 
een gemeente naar keuze te kunnen stemmen

Huidige regeling

Het uitgangspunt voor het uitbrengen van de stem is dat de kiesgerechtigde 
stemt in de gemeente waar hij staat geregistreerd. Met zijn stempas kan hij 
daar in een stembureau naar keuze terecht. Wil hij in een andere gemeente 
stemmen, dan moet hij een kiezerspas aanvragen. De gemeente waar hij als 
kiezer staat geregistreerd moet dit verzoek uiterlijk vijf dagen vóór de stem-
ming hebben ontvangen. Mondeling kan de kiezer daar uiterlijk om 12:00 
uur op de dag vóór de stemming nog om vragen.

Als de kiesgerechtigde zijn stempas al heeft ontvangen, moet hij deze inle-
veren. De gemeente kan het verzoek slechts weigeren als iemand al toestem-
ming heeft bij schriftelijke volmacht of per brief te stemmen (zie stap 23 en 
‘Stemmen vanuit het buitenland’, p. 192). In dat geval zou hij namelijk twee 
stemmen kunnen uitbrengen.

De kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt, kan uitsluitend met deze pas 
deelnemen aan de verkiezing. Is hij de pas kwijt of raakt deze onherkenbaar 
beschadigd, dan krijgt hij geen nieuwe meer.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1922-heden)

In de Kieswet van 1918 ontbrak een regeling voor kiezers die om wat voor 
reden dan ook op de dag van stemming niet in hun woonplaats konden stem-
men. De Tweede Kamer ervoer dat als een gemis en probeerde door een motie 
de regering hierin te laten voorzien.1 De regering maakte echter geen haast, 
waarop de sociaaldemocraat J.W. Albarda met enkele andere Kamerleden in 
1921 een initiatiefwet indiende die regelde dat kiezers in andere gemeenten 
hun stem konden uitbrengen door uiterlijk veertien dagen daarvóór in hun 
eigen woonplaats schriftelijk een verzoek in te dienen.2 De burgemeester 
stuurde een op geel papier gedrukte verklaring naar de gemeente waar de 
kiezer wilde gaan stemmen, terwijl de kiezer een roze afschrift ontving. De 
burgemeester van de gemeente waar de aanvrager wilde stemmen stuurde 
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hem dan een oproepkaart. De kiezer werd zo voor de Kieswet tijdelijk inwo-
ner van een andere gemeente. De kiezer kon zijn stem uitbrengen op vertoon 
van de oproepkaart en het roze afschrift van de verklaring van de burge-
meester van zijn thuisgemeente.3

In 1948 werd de regeling uitgebreid met ‘de varende en rijdende bevol-
king’, voor zover die niet in een gemeente was geregistreerd, maar slechts in 
het door de burgemeester van Den Haag bijgehouden Centrale Bevolkings-
register.4 Kiesgerechtigde schippers, circusmedewerkers en andere personen 
die geen vast woonadres hadden, werden op de kiezerslijst van Den Haag 
bijgeschreven. Op aanvraag kregen zij een zogeheten kiezerslegitimatiekaart, 
waarmee zij in de gemeente waar zij zich op de dag van stemming bevonden 
konden stemmen.5 Tot 1951 moest de kaart zijn voorzien van een pasfoto, 
maar omdat dit te veel praktische problemen opleverde, veranderde minister 
Van Maarseveen dit in de verplichting op het stembureau de identiteit van de 
‘C.B.R.-kiezer’ vast te stellen.6

De ervaringen met dit stelsel waren zo positief dat de vraag rees of niet 
meer mensen gebruik zouden kunnen maken van deze flexibilisering. In 1968 
bracht minister Beernink een wet tot stand die de kiezerslegitimatiekaart al-
gemeen beschikbaar stelde voor het stemmen in een gemeente naar keuze. 
Anders dan in 1951 schreef de wet niet voor dat de stembureauleden iemand 
met een kiezerslegitimatiekaart moesten identificeren, maar zij mochten dat 
van de kiezer wel vragen. Een verplichte controle zou volgens de toelich-
ting de gang van zaken in het stembureau maar onnodig vertragen. Voor 
de ‘legitimatiekiezers’ gold hetzelfde als voor de ‘gewone’ kiezers, die ook 
niet allemaal bij het stembureau bekend waren. De voorzitter diende ‘zonder 
onderscheid van hun kwaliteit als kiezer’ te beoordelen of vaststelling van de 
identiteit gewenst was.7

Intussen bleef de procedure tamelijk omslachtig. In 1976 vereenvoudigde 
minister De Gaay Fortman deze door naast de schriftelijke aanvraag een 
mondelinge aanvraag mogelijk te maken. Uiterlijk op de vijfde dag vóór de 
stemming kon de kiezer persoonlijk op het gemeentehuis de wens elders te 
stemmen verwezenlijken. Als hij een op de achterzijde van de oproepkaart 
afgedrukt formulier invulde, veranderde de oproepkaart na goedkeuring van 
de gemeente in een kiezerslegitimatiekaart. Voortaan kon de aanvrager deze 
kaart bovendien nog aan een gemachtigde overdragen. Aangezien lang niet 
iedereen zich op het adres bevond waarnaar de gemeente de oproepkaart 
verstuurde, hield de minister naast de mondelinge optie de schriftelijke in 
stand. De Gaay Fortman dacht bijvoorbeeld aan dienstplichtige militairen, 
onder wie zich door de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 18 jaar in 
1972 veel potentiële stemmers bevonden.8
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De kiezerslegitimatiekaart bleef tot 1989 bestaan. In de Kieswet van dat 
jaar veranderde staatssecretaris De Graaff-Nauta de naam in ‘kiezerspas’. 
In haar ogen was dat ‘een meer aansprekende benaming’, begrijpelijker ook 
voor de kiezers, en deed ‘kiezerspas’ bovendien meer recht aan de aard van 
het bewuste document.9 Was het tot 2010 zo dat een kiezer ook een kiezers-
pas nodig had als hij binnen de gemeente in een ander dan het hem voorge-
schreven stembureau wilde stemmen, met het vrijgeven van de stembureaus 
binnen de gemeentegrens (zie stap 2, 22, 33) was een kiezerspas alleen nog 
nodig om buiten de eigen gemeente te stemmen.10 De termijnen voor een 
schriftelijke en mondelinge aanvraag bleven tot de huidige regeling van 2013 
respectievelijk uiterlijk veertien en vijf dagen vóór de stemming. Minister 
Plasterk trok ze gelijk met de nieuwe termijnen voor het aanvragen van een 
vervangende stempas of schriftelijke volmacht.11

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de periode 1850-1918 was het voor de kiezer alleen mogelijk te stemmen 
in de gemeente waar hij op de kiezerslijst stond.
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STAP 26

Een kiesgerechtigde vraagt zo nodig een 
nieuwe stempas aan

Huidige regeling

Zonder stempas kan een kiesgerechtigde geen stem uitbrengen. Wie zijn pas 
is kwijtgeraakt of die niet heeft ontvangen, kan een nieuwe krijgen door een 
schriftelijke aanvraag in te dienen bij de gemeente. Deze moet de aanvraag 
uiterlijk vijf dagen vóór de stemming hebben ontvangen. Ook een mondeling 
verzoek is mogelijk. Dat kan op het gemeentehuis uiterlijk tot 12:00 uur op 
de dag vóór de stemming. In beide gevallen moet de kiesgerechtigde bij zijn 
verzoek een kopie van een identiteitsbewijs voegen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Vanaf 1918 tot 2010 kon de kiesgerechtigde, mits hij zich ‘voldoende’ identi-
ficeerde, tot in het stembureau een nieuwe oproepkaart krijgen. Een oproep-
kaart was formeel gezien niet meer dan een uitnodiging om aan de stemming 
deel te nemen, maar fungeerde in de praktijk vaak als een bewijs dat men 
gerechtigd was een stem uit te brengen.1

De voorwaarde van ‘voldoende’ identificatie voldeed niet meer toen de 
stempas werd ingevoerd, omdat een kiesgerechtigde daarmee bij alle stembu-
reaus in zijn gemeente terechtkon. Als hij ter plekke nog een nieuwe stempas 
kon krijgen, kon hij meerdere keren stemmen. Daarom bepaalde minister 
A. Pechtold (d66) in 2006 dat in gemeenten die aan de proef met het stem-
men in een willekeurig stembureau binnen de gemeente deelnamen, een kies-
gerechtigde slechts een stem kon uitbrengen na het overhandigen van zijn 
stempas. Was hij die kwijtgeraakt of had hij er geen ontvangen, dan kon hij 
tot uiterlijk de vijfde dag vóór de stemming schriftelijk een nieuwe stempas 
aanvragen.2

Toen het met ingang van 2010 in alle gemeenten mogelijk werd in een 
stembureau naar keuze te stemmen, wilde staatssecretaris Bijleveld-Schouten 
(cda) graag een uniforme termijn voor zowel schriftelijke als mondelinge 
verzoeken voor een nieuwe stempas. Op aandringen van de Tweede Kamer 
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verruimde zij de aanvraagtermijn van vijf tot twee werkdagen vóór de stem-
ming. Als er op een woensdag werd gestemd, kon de kiezer dus op maandag 
nog een nieuwe stempas aanvragen. Nog kortere termijnen waren in haar 
ogen voor grotere gemeenten praktisch niet mogelijk. Door een amendement 
van J. Schinkelshoek (cda) kregen burgemeesters echter de vrijheid te bepa-
len dat het verzoek uiterlijk de dag vóór de stemming moest zijn ontvangen, 
op voorwaarde dat deze wijzigingen tijdig in het Register van Ongeldige 
Stempassen (ros) konden worden verwerkt.3

Op advies van de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(vng) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (nvvb) bracht mi-
nister Plasterk in 2013 een uniforme regeling voor alle gemeenten tot stand. 
De schriftelijke aanvraagtermijn ging terug tot de vijfde dag. De minister 
maakte het daarnaast mogelijk op het gemeentehuis tot uiterlijk 12:00 uur 
op de dag vóór de stemming een nieuwe stempas aan te vragen.4

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tussen 1850 en 1896 ontving een kiesgerechtigde thuis zowel de oproepings-
brief als het stembiljet. De oproepingsbrief had alleen als doel de kiesgerech-
tigde te informeren over dag, tijd en plaats van de verkiezing. De Kieswet 
van 1850 bevatte de bepaling dat een kiesgerechtigde op het gemeentehuis 
zo nodig een nieuw stembiljet kon halen.5 Opmerkelijk was de motivering 
daarvoor van minister Thorbecke: ‘Ware de kiezer, die geen stembriefje ont-
vangen heeft, verstoken van de bevoegdheid, om er nog een te verkrijgen en 
alsnog te stemmen, het hing van de gemeente-besturen af, om de uitoefening 
van het kiesregt, door het niet-rondzenden van de briefjes, aan sommigen 
onmogelijk te maken.’6 Voor Thorbecke was de electorale integriteit van het 
gemeentebestuur niet bepaald vanzelfsprekend.

Het belang van de oproepingsbrief werd groter toen vanaf 1896 de kies-
gerechtigde op het stembureau pas na overlegging van de brief een stembiljet 
kreeg uitgereikt. De nieuwe Kieswet bepaalde dat iedere kiesgerechtigde die 
geen oproepkaart had ontvangen of die was kwijtgeraakt, bij de gemeente 
een nieuw exemplaar kon halen. In 1900 werd hier de bepaling aan toege-
voegd dat ook het stembureau, nadat de identiteit van de aanvrager was 
vastgesteld, bevoegd was een nieuw exemplaar uit te reiken. De reden voor 
deze nieuwe bepaling was dat het voor veel kiesgerechtigden lastig was om 
op de dag van de stemming op de secretarie een nieuwe oproepkaart te ha-
len. Er waren immers slechts weinig kiesgerechtigden die beschikten over een 
vervoermiddel en de afstanden konden groot zijn.7
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STAP 27

De gemeente stelt het Register van Ongeldige 
Stempassen vast

Huidige regeling

Tot op de dag van de verzending van de stempassen houden ambtenaren in 
de gba het kiezersregister up-to-date door correcties op grond van overlijden 
en verwerving van het Nederlanderschap door te voeren. Zij houden ook na 
verzending bij welke stempassen niet meer geldig zijn. Dat doen zij door te 
registreren:
 – wie op verzoek een nieuwe stempas heeft gekregen (de passen hebben een 

volgnummer);
 – wie een schriftelijke volmacht heeft afgegeven;
 – wie zijn stempas heeft laten omzetten in een kiezerspas;
 – wie op verzoek een briefstembewijs heeft ontvangen;
 – wie ten onrechte als kiezer was geregistreerd;
 – wie vóór de dag van stemming is overleden;
 – welke stempassen onrechtmatig in omloop zijn.

Daags voor de stemming stelt de burgemeester uit het kiezersregister een 
uittreksel van ongeldige stempassen vast, dat officieel het Register van On-
geldige Stempassen (ros) heet. Omdat het aantal ongeldige stempassen veel 
kleiner is dan het aantal geldige stempassen is dit ‘negatief kiezersregister’ 
goed hanteerbaar voor de stembureaus, die de ingeleverde stempassen aan de 
hand van dit register controleren.

In het uittreksel staan de gemeentecode, het volgnummer van de stempas, 
naam, geslacht en geboortedatum van de kiesgerechtigde en een aanduiding 
van een van de hiervóór genoemde redenen waarom de stempas ongeldig is.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (2010-heden)

Toen het ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van het project 
‘Stemmen in een Willekeurig Stembureau’ (sws) ging experimenteren met 
het vrijgeven van de keuze van een stembureau binnen de gemeente, bepaalde 
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het dat alle stembureaus die meededen in het bezit van een Register van 
Ingetrokken Stempassen (ris) moesten zijn. Op basis daarvan konden zij 
beoordelen of iemand een geldige stempas overlegde. Kwam de stempas niet 
in het register voor, dan kon de kiesgerechtigde zijn stembiljet in ontvangst 
nemen. Aangezien het register beperkt van omvang was, bevorderde dit de 
doorstroom in het stemlokaal. Ter gelegenheid van de landelijke invoering 
van het stemmen in een stembureau naar keuze in 2010 werd de naam ris 
vervangen door ros.1

Oude regeling (1918-2009)

Vóór 2010 kreeg een stembureau een lijst met alle kiezers die gerechtigd wa-
ren hun stem in dat stemdistrict uit te brengen.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Vóór de invoering van de evenredige vertegenwoordiging beschikte elk stem-
bureau over een lijst van kiesgerechtigden in de hele gemeente.
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STAP 28

Een kiesgerechtigde verleent een 
onderhandse machtiging

Huidige regeling

Een kiesgerechtigde kan iemand schriftelijk machtigen om zijn stem uit te 
brengen, maar kan dit ook onderhands regelen. De onderhandse machtiging 
maakt van de stempas een volmachtbewijs, doordat zowel de volmachtgever 
als de gemachtigde het formulier op de achterkant van deze pas tekent. Het 
is niet toegestaan deze machtiging in het stemlokaal zelf te verlenen. Ook een 
kiezerspas kan op deze wijze worden omgezet.

Onderhandse volmachtverlening is er in vier varianten:
 – een volmachtgever met een stempas machtigt een andere kiesgerech-

tigde met een stempas, die deze volmachtstem uitbrengt in de eigen ge-
meente;

 – een volmachtgever met een kiezerspas machtigt een kiesgerechtigde met 
een stempas, die deze volmachtstem uitbrengt in de eigen gemeente;

 – een volmachtgever met een kiezerspas machtigt een andere kiesgerech-
tigde met een kiezerspas, die deze volmachtstem uitbrengt in hetzelfde 
stembureau waar hij dat zelf ergens in Nederland doet;

 – een volmachtgever met een stempas machtigt een kiesgerechtigde met 
een kiezerspas tot het uitbrengen van zijn stem, hetgeen deze moet doen 
in de gemeente waar de volmachtgever staat geregistreerd als kiesgerech-
tigd.

De gemachtigde brengt maximaal twee volmachtstemmen uit door de voor-
zitter van het stembureau het volmachtbewijs te overhandigen, alsmede (een 
kopie van) een identiteitsdocument van de volmachtgever. Als de documenten 
in orde zijn, brengt de gemachtigde de volmachtstem tegelijk met zijn eigen 
stem uit. Deze verplichting verhindert dat een kiezer meer volmachtstemmen 
kan uitbrengen.
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1976-heden)

De mogelijkheid om een andere kiesgerechtigde onderhands te machtigen 
tot het uitbrengen van de stem dateert uit 1976.1 Minister De Gaay Fortman 
vond de tijd gekomen om de tot dusver gereserveerde houding tegenover de 
volmachtverlening te wijzigen. Hij wilde deze in het vervolg geheel vrijlaten 
door de tussenkomst van de overheid af te schaffen. De minister noemde 
twee ontwikkelingen die de behoefte aan een eenvoudiger regeling dan de 
schriftelijke volmacht steeds groter maakte. Allereerst sprak hij in nogal vage 
termen over de toegenomen flexibiliteit van het maatschappelijk verkeer. Ten 
tweede wees de minister op de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 
18 jaar in 1972, waardoor veel dienstplichtige militairen niet in hun eigen 
woonplaats konden stemmen. Waarschijnlijk speelde ook de afschaffing van 
de opkomstplicht in 1971 een rol: een moeilijk toegankelijke volmachtrege-
ling zou tot een lagere opkomst kunnen leiden, hetgeen de legitimiteit van de 
parlementaire vertegenwoordiging onder druk kon zetten.2

Het voorstel van de minister hield in dat er op de achterzijde van de op-
roepkaart en de kiezerslegitimatiekaart een machtigingsmogelijkheid kwam 
die de kiesgerechtigde en de gemachtigde zelf konden invullen en onderte-
kenen. Een motivering was niet vereist.3 De mogelijkheid om iemand onder-
hands te machtigen, werd enthousiast ontvangen. Zo beschouwde de vng de 
regeling als ‘een grote winst voor kiezer en administratie’.4

Er was ook realiteitszin: De Gaay Fortman besefte dat mensen misbruik 
zouden kunnen maken van de onderhandse machtiging. Hij handhaafde 
daarom in 1976 het voorschrift uit de toenmalige schriftelijke volmachtpro-
cedure dat de volmachtverlener verbood zelf te stemmen. Om uit te sluiten 
dat iemand onder het voorwendsel dat zijn oproepkaart ‘in het ongerede’ 
was geraakt met een nieuwe oproepkaart zelf ook nog zou stemmen, bepaal-
de de minister dat de volmacht alleen aan een kiezer kon worden verleend 
die bij hetzelfde stembureau stond ingeschreven en dat de gemachtigde de 
onderhandse volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem moest uitbrengen.5 
Niettemin vreesde de minister dat het sommige volmachtgevers toch zou 
lukken een vervangende stempas in handen te krijgen door bijvoorbeeld voor 
te geven dat zij hun oproepkaart kwijt waren geraakt of nooit hadden ge-
kregen. Enkele nieuwe wetsartikelen verboden daarom uitdrukkelijk dat de 
gemachtigde mocht stemmen als de volmachtgever al had gestemd.6

In 1976 leek de vrees voor het ronselen van volmachtstemmen geweken; 
de Kamerstukken maken er nauwelijks melding van. Het wantrouwen dat 
eerder bestond ten aanzien van de zelfstandigheid van de kiezer was afge-
nomen. Hoewel De Gaay Fortman moest erkennen dat het nauwelijks was 
te controleren of een kiezer naast zijn eigen stem en twee onderhandse vol-
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machtstemmen ook nog eens twee schriftelijke volmachtstemmen zou uit-
brengen, wilde hij niet voorschrijven dat de schriftelijke volmachtstemmen 
tegelijk met de eigen stem moesten worden uitgebracht. Het afsnijden van de 
in 1968 ingevoerde mogelijkheid om als schriftelijk gevolmachtigde elders te 
stemmen (zie stap 23) leek hem nadeliger dan de ‘theoretische’ mogelijkheid 
dat iemand vier volmachtstemmen zou uitbrengen.7

Staatssecretaris De Graaff-Nauta dichtte in 1989 dit lek door te bepalen 
dat een kiesgerechtigde ook schriftelijke volmachtstemmen uitsluitend tege-
lijk met de eigen stem mocht uitbrengen. Zij deed dat nadat minister E. van 
Thijn (pvda) in 1982 gemeenten reeds had verplicht de lijst van gemachtigden 
bij alle stembureaus in de gemeente te laten controleren.8 Aanleiding daar-
voor was het ronselen van volmachtstemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, 
waar relatief kleine verschuivingen in het aantal stemmen tot wijzigingen in 
de zetelverdeling kunnen leiden.9

Omdat het ronselprobleem na de maatregel van Van Thijn verschoof naar 
de onderhandse volmachtverlening bezon staatssecretaris De Graaff-Nauta 
zich bij de kieswetsherziening van 1989 op de randvoorwaarden daarvoor. 
Zij wilde de regeling graag handhaven omdat ze in een grote behoefte voor-
zag. De uitwassen wilde ze tegengaan door het ronselen ‘in min of meer 
georganiseerd verband’ strafbaar te stellen. Daartoe behoorde bijvoorbeeld 
het huis aan huis inzamelen van oproepkaarten.10 Hoewel het onmogelijk 
was na te gaan hoe individuele volmachten werden afgegeven, handhaafde 
de staatssecretaris het principe dat het initiatief voor de volmachtverlening 
en de keuze van de gemachtigde bij de volmachtgever behoorden te liggen.11

Verder probeerde de staatssecretaris mogelijk misbruik te beperken door 
het aantal volmachten dat een kiezer mocht aanvaarden terug te brengen 
van twee tot één. Hoewel zij zich realiseerde dat het bijvoorbeeld ouders 
daardoor onmogelijk werd één kind als gemachtigde aan te wijzen, woog 
het voorkomen van ronselpraktijken voor haar zwaarder.12 Toen de meeste 
fracties zich keerden tegen de beperking van het aantal volmachten omdat 
zij een negatief effect op de opkomst vreesden, zwichtte De Graaff-Nauta.13

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en de Provinciale Staten van 
respectievelijk 1990 en 1991 bleken de aangescherpte bepalingen weinig ef-
fect te hebben.14 De Graaff-Nauta nam daarop nieuwe maatregelen: voor-
lichting op plaatselijk niveau, een waarschuwing op de oproepkaart, bevor-
dering van politieonderzoek bij verdenking van ronselen en verhoging van de 
strafmaat tot een boete van 10.000 gulden of een half jaar gevangenisstraf. 
De delictomschrijving werd uitgebreid van het aanspreken van kiezers op het 
verlenen van volmachten tot het ‘ook anderszins persoonlijk benaderen’.15 
De pvda-fractie vroeg of er geen identificatieplicht moest komen voor ge-
machtigden, maar De Graaff-Nauta wilde daar nog niet aan.16 Ook na deze 
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aanscherping bleven er geruchten de ronde doen over ronselpraktijken bij 
raadsverkiezingen. Deze geruchten wogen mee bij de uiteindelijke invoering 
van de identificatieplicht bij de verkiezingen in 2010.17

Een gevolg van het stemmen in een willekeurig stemlokaal was dat een 
kiezer zijn onderhandse volmacht voortaan aan iedere kiezer in dezelfde ge-
meente mag verlenen. Om te waarborgen dat niet zowel de volmachtgever 
als de gemachtigde zou stemmen, verviel toen de optie dat de volmachtgever 
alsnog zelf zijn stem uitbracht. De enige manier die daarvoor rest, is dat de 
volmachtgever zijn stempas terugkrijgt van zijn gemachtigde.18

In 2013 voerde minister Plasterk de beperkende maatregel in dat een kie-
zer in het stemlokaal zelf geen volmacht mag verlenen. Aanleiding voor deze 
wetswijziging waren de incidenten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, 
toen sommige kiezers in het stemlokaal andere kiezers machtigden, terwijl de 
Kieswet bepaalt dat een kiezer alleen bij volmacht kan stemmen als hij ver-
wacht niet in staat te zijn in persoon aan de stemming deel te nemen. Uit de 
aanwezigheid in het stemlokaal bleek dat de kiezer wel degelijk in staat was 
zelf zijn stem uit te brengen. De minister nam daarom expliciet in de Kieswet 
op dat een kiezer geen volmacht mag verlenen in het stemlokaal.19

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Het districtenstelsel kende niet de mogelijkheid om iemand anders een vol-
macht te verlenen voor het uitbrengen van een stem (zie stap 23).
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De gemeente richt de stemlokalen in

Huidige regeling

Het gemeentebestuur wijst voor elk stembureau een geschikt stemlokaal aan. 
Vaak gaat het om scholen, buurthuizen en kerken. Hier en daar experimen-
teren gemeenten met cafés, supermarkten en strandtenten. In toenemende 
mate zijn stations populaire locaties geworden. Wanneer de openingstijden 
afwijken van de reguliere, maar er wel sprake is van een vaste locatie, spreekt 
de Kiesraad van ‘bijzondere’ in plaats van ‘gewone’ stembureaus.1

Naast deze twee soorten stembureaus zijn er mobiele stembureaus. Deze 
staan gedurende de dag op verschillende plekken. In de praktijk blijkt mobiel 
overigens een rekbaar begrip; gemeenten rekenen stemlokalen op stations 
er soms wel toe, soms niet. De voorzitter van een mobiel stembureau sluit 
telkens vóór het vertrek naar een andere standplaats onder toezien van de 
aanwezige kiezers de stembus af en verzegelt die vervolgens.

Het gemeentebestuur publiceert ten minste veertien dagen vóór de stem-
ming waar er kan worden gestemd en op welke tijden. Zo veel mogelijk, 
maar minstens 25 procent, van de stemlokalen moeten zo zijn gelegen en in-
gericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen zo veel mogelijk zelfstandig 
hun stem kunnen uitbrengen.

Het meubilair van het stemlokaal is sober: een tafel voor het stembureau, 
een stembus en één of meer stemhokjes. De inrichting van het stemlokaal 
bedoelt het stemgeheim en de orde te waarborgen. De Kieswet bevat voor-
schriften voor een transparant verloop van de verkiezing. Zo moet de toe-
gang tot de stemhokjes zichtbaar zijn voor het publiek en bevindt de stembus 
zich onder de ogen van het stembureau.

De stemhokjes bestaan uit een achterwand en twee zijwanden. Ze zijn 
minstens 1 meter breed en 2 meter hoog. Tegenwoordig zijn het vaak opklap-
hokjes, voorzien van een blad waarop de kiezer het stembiljet kan uitvou-
wen. Aan deze ‘lessenaar’, zoals de Kieswet die nog altijd noemt, is minstens 
één rood potlood vastgemaakt.

Veel gemeenten gebruiken als stembussen kliko’s waarin een sleuf is aan-
gebracht. Het Kiesbesluit schrijft voor dat de stembus afsluitbaar is met een 
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deksel dat is voorzien van een slot. De kiezer schuift het stembiljet door de 
sleuf in het deksel van de stembus. De sleuf kan slechts worden geopend door 
het deksel los te maken. Voordat het stemlokaal opengaat, controleert het 
stembureau of de stembus leeg is en sluit deze vervolgens af.

Ieder stembureau beschikt over die gedeelten van de Kieswet die op de 
stemming betrekking hebben. Verder is er voor kiezers een handleiding voor 
het stemmen beschikbaar. Op de tafel voor het stembureau ligt het ros.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De huidige regeling is een aangepaste versie van de bepalingen in de Kieswet 
van 1918. Wel zijn steeds meer voorschriften uit de Kieswet naar het Kiesbe-
sluit overgebracht, maar in de kern zijn ze gelijk gebleven.

Het eerste doel van de nauwgezette regeling voor de inrichting van het 
stemlokaal is het ordelijk verloop van de stemming. Hoewel staatssecretaris 
De Graaff-Nauta pas in 1989 uitdrukkelijk in de Kieswet vastlegde dat de 
burgemeester ervoor moest zorgen dat de inrichting van de stemlokalen het 
stemgeheim waarborgde, is dit vanouds het tweede doel. Met enige regelmaat 
was daar trammelant over, waardoor van tijd tot tijd de discussie over het 
al dan niet aanbrengen van gordijntjes oplaaide (zie ‘Het gordijntje’, p. 153). 
In de derde plaats hechtte de wetgever eraan dat de stemming een ‘openlijke 
en controleerbare aangelegenheid’ zou zijn. Daartoe moest de toegang tot de 
stemhokjes zichtbaar zijn voor het publiek en het stembureau. In 1989 achtte 
De Graaff-Nauta het echter niet langer noodzakelijk dat het stembureau 
zicht moest hebben op de verrichtingen van de kiezers in het stemhokje.2 Zij 
liet dit voorschrift vervallen. Wel moesten de kiezers de handelingen van het 
stembureau kunnen waarnemen. Dat waarnemen betekende overigens niet 
controleren, zoals al in 1918 werd vastgesteld. De bedoeling van de wetgever 
was slechts het publiek toe te laten vóór de tafel van het stembureau, niet 
daarachter, zodat het stembureau vrijheid van handelen behield.3

De Kieswet van 1918 bepaalde dat elk stembureau de kiezerslijst van de 
hele gemeente op tafel moest hebben. Eind 1919 beperkte de wetgever dit 
tot een uittreksel van de kiezers in het stemdistrict.4 Bijna een eeuw later 
verdween de kiezerslijst, intussen kiezersregister geheten, van tafel. Sinds 
2010 is elk stembureau namelijk voorzien van het ros, de veel kortere lijst 
van ongeldige stempassen.

Tot 1989 moest het stembureau de hele Kieswet en het hele Kiesbesluit bij 
de hand hebben. Sindsdien kan het volstaan met de delen die op de stemming 
betrekking hebben. De staatssecretaris hoopte hiermee de kosten voor de 
aanschaf van telkens nieuwe edities van de Kieswet te beperken.5
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Beschikte het stembureau voor de uitoefening van zijn taken over een 
tafel, dan kon de kiezer het stembiljet uitvouwen op de ‘lessenaar’ in het 
stemhokje. Nergens is wettelijk vastgelegd van welk materiaal de stemhokjes 
moeten zijn gemaakt. De diversiteit was dan ook altijd groot. Investeringen 
in behoorlijke stemhokjes genoten zelden prioriteit. Zo wist de communist 
G. Wagenaar in 1951 te melden dat een stemhokje in Den Haag bestond uit 
‘geribd karton, dat op een tafel is bevestigd’.6 De stembussen waren steviger: 
tot 1989 was voorgeschreven dat de stembus en het deksel van metaal waren.

Kort na 1918 ontstond enige discussie over de wenselijkheid van aparte 
stembussen voor mannen en vrouwen. Aanleiding was de invoering van het 
actief vrouwenkiesrecht in 1919. Welke consequenties zou dat hebben voor 
de aanhang van de partijen? Om daar achter te komen, stelde een Leids 
gemeenteraadslid voor afzonderlijke stembussen voor mannen en vrouwen 
te plaatsen. Dit leek de burgemeester geen goed idee, alleen al vanwege het 
voorschrift dat de stembiljetten vóór de telling ‘dooreen gemengd’ moesten 
worden.7 Bovendien dreigde het stemgeheim in het gedrang te komen. Door 
de verdeling in stemdistricten werd het stemgedrag per buurt al onthuld. 
Verdere uitsplitsing van de stemmen zou te dicht bij openbaarmaking van het 
individuele stemgedrag komen. Voor alle zekerheid vroeg de burgemeester 
advies aan de minister van Binnenlandse Zaken, Ruijs de Beerenbrouck, die 
zich met diens zienswijze verenigde en afzonderlijke stembussen onwettig 
verklaarde.8

De Kieswet van 1918 schreef niet uitdrukkelijk voor dat het stemlokaal 
zich moest bevinden binnen het stemdistrict. Dit was echter wel de gang-
bare opvatting, omdat de kieskringen niet voor niets in stemdistricten waren 
onderverdeeld.9 In 1919 kwam er echter een wetswijziging die toestond het 
stembureau ook buiten het stemdistrict te vestigen, aangezien het niet altijd 
mogelijk was daarbinnen een geschikte locatie te vinden.10 Soms waren om 
die reden zelfs twee stembureaus in één lokaal gevestigd.11

De eerste keer dat de instelling van mobiele stembureaus serieus werd 
overwogen, was in de aanloop naar de Kieswet van 1989. Staatssecretaris 
De Graaff-Nauta zag er uiteindelijk toch van af, onder meer omdat de kiezer 
dan slechts op één bepaald tijdstip in de omgeving van zijn woning kon stem-
men en het risico liep letterlijk de bus te missen. Gebeurde dat, dan moest hij 
het mobiele stembureau achterna, omdat zijn kiesgerechtigdheid alleen bleek 
uit het daar aanwezige kiezersregister.12

Een kleine tien jaar later typeerde staatssecretaris Kohnstamm de ar-
gumenten tegen mobiele stembureaus als ‘zwak’. Om het probleem op te 
lossen dat een kiezer te laat zou komen om te stemmen, schreef Kohnstamm 
voor dat mensen die van een mobiel stembureau gebruik wilden maken, een 
kiezerspas moesten aanvragen. Daarmee konden zij zo nodig ook elders in 
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de gemeente stemmen.13 Naast mobiele stembureaus introduceerde Kohn-
stamm een wettelijke regeling voor bijzondere stembureaus, die hij ‘kiezers-
pas-stembureaus’ noemde. Een experiment op het Utrechtse Centraal Station 
(1994) was namelijk succesvol gebleken. Toen met ingang van 2010 het uit-
gangspunt van het vaste stemlokaal werd losgelaten, kon elke kiezer voort-
aan met de gewone stempas terecht in mobiele en bijzondere stembureaus.14 
Sindsdien namen ze een hoge vlucht.

Kiezers met lichamelijke beperkingen hadden vaak problemen met de toe-
gankelijkheid van stemlokalen. Op verzoek van gehandicaptenorganisaties 
stuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken in 1982 en 1986 een circu-
laire naar de gemeentebesturen met het verzoek goede voorzieningen te tref-
fen. De regering hechtte eraan dat mensen met een lichamelijke beperking zo 
veel mogelijk zelf hun stem konden uitbrengen. Bij de kieswetsherziening van 
1989 wilde staatssecretaris De Graaff-Nauta dat gemeentebesturen voortaan 
voor ‘zoveel mogelijk’ geschikte stemlokalen zorgdroegen. De staatssecre-
taris voorzag te veel problemen als zij zou voorschrijven dat élk stemlokaal 
geschikt moest zijn voor gehandicapten.15 Verschillende partijen wilden het 
‘zoveel mogelijk’ schrappen, of althans bepalen dat gemeenten slechts in uit-
zonderingsgevallen mochten afwijken van de regel. De staatssecretaris wilde 
niet verder gaan dan een inspanningsverplichting. Tijdens het Kamerdebat 
over de kieswetsherziening was Lankhorst (ppr) de enige die bleef hameren 
op verdergaande verplichtingen voor gemeenten. Hij klaagde dat het kies-
recht was ‘weggestreept’ tegen de kostprijs. De staatssecretaris verwierp de 

Een oude tram als mobiel stembureau in Den Haag.
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suggestie dat mensen met een lichamelijke beperking soms niet konden stem-
men. Zij konden desgewenst altijd een kiezerspas aanvragen om te stemmen 
in een beter toegankelijk lokaal.16

Met ingang van 2010 zijn gemeenten verplicht minstens 25 procent van 
de stemlokalen goed toegankelijk te laten zijn voor mensen met een lichame-
lijke beperking. Omdat tegelijk de regeling werd ingevoerd dat kiezers in elk 
stembureau binnen de eigen gemeente mogen stemmen, was het niet meer 
nodig een kiezerspas aan te vragen om op een beter toegankelijk stembureau 
te kunnen stemmen. Gemeenten kregen de verplichting om kiezers te infor-
meren welke stemlokalen geschikt waren voor kiezers met een lichamelijke 
beperking. Zowel de gemeenten als belangenorganisaties van mensen met 
een beperking hadden staatssecretaris Bijleveld-Schouten bericht dat het per-
centage van 25 adequaat en realiseerbaar was. Ook de Kamer was er tevre-
den over dat mensen werden bevrijd van de ‘kruip-door-sluip-door-lokalen’. 
Toch moest de staatssecretaris beloven dat uiteindelijk alle stemlokalen voor 
iedereen toegankelijk zouden worden.17

In de praktijk halen veel gemeenten de norm van 25 procent niet. Bij de 
verkiezing van 2012 werd in opdracht van het ministerie de toegankelijkheid 
van 55 stemlokalen onderzocht, waaruit bleek dat meer dan 75 procent te-
kortschoot op punten als het ontbreken van uitvergrote kandidatenlijsten en 
de aanwezigheid van parkeergelegenheid voor invaliden.18

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De Kieswet van 1850 was kort over de inrichting van het stemlokaal. De 
burgemeester moest voor een geschikt lokaal zorgen. Op de tafel waar de 
leden van het stembureau aan zaten, lag een exemplaar van de Kieswet en 
de kiezerslijst. De stembus stond op of naast de tafel. De tafel was zodanig 
geplaatst dat de kiezers de verrichtingen van het stembureau konden waar-
nemen.19 Stemhokjes ontbraken, omdat de kiesgerechtigden de stembriefjes 
thuis ontvingen en ze daar invulden.

Het stembureau was meestal gevestigd in het gemeentehuis. Dat was 
lang niet altijd een ruime en verzorgde behuizing. In Borne bijvoorbeeld was 
het gemeentehuis gevestigd onder één dak met de herberg. Deze huisvesting 
bood verkiezingsagenten de gelegenheid om kiezers eerst de gelagkamer in te 
lokken om daar hun stembriefjes in te zien.20 Maar ook in grotere gemeen-
ten ontkwamen de kiezers door de kleine ruimten en smalle gangen niet aan 
verkiezingsagenten. Een correspondent van De Graafschaps-Bode schetste 
in 1884 hoe hij in Arnhem een kennis op diens verzoek langs de verkiezings-
agenten in de gang naar de raadszaal loodste: ‘daarom besloten we samen in 
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druk gesprek naar de stembus voort te wandelen. Toen hij onderweg door 
een belangstellend broeder zou geïnterpelleerd worden, werd ons gesprek 
bijzonder levendig zodat hij geen tijd had om te kijken.’21

Vanaf 1896 vulden de kiezers hun stembiljet in het stemlokaal in. Dat 
stelde natuurlijk andere eisen aan de inrichting. Doordat rond de eeuwwis-
seling iedere kleine gemeente over bijvoorbeeld een schoollokaal beschikte, 
was het vinden van een geschikte behuizing doorgaans geen probleem. Naast 
de tafel met het exemplaar van de Kieswet, de kiezerslijst en de stembus 
kwamen er ook lessenaars waaraan de kiezers het stembiljet invulden. Deze 
hadden aan beide zijden een schot en waren geplaatst aan weerszijden van de 
tafel waaraan de stembureauleden zaten. Bij elke lessenaar lagen twee potlo-
den. De lessenaars moesten zo worden opgesteld dat de kiezers het biljet in 
het geheim konden invullen, terwijl stembureau en publiek duidelijk zicht op 
de toegang van het stemhokje hadden.22

Tot 1918 werd de stembus vervaardigd volgens het model uit 1850.23 De 
vereisten voor de stembus waren tot in detail voorgeschreven. De bus moest 
van blik of koper zijn. Het deksel was voorzien van een sleuf. Aan de ene 
zijde was het deksel met twee van binnen bevestigde scharnieren aan de bus 
bevestigd en aan de andere zijde had hij twee sloten. Daarvan berustte de ene 
sleutel bij de voorzitter en de andere bij de oudste stemopnemer. De sleuf was 
met een koperen plaatje – blik kan immers worden ingedrukt – afgesloten. 
Dit plaatje kon alleen van binnenuit, dus als de bus met de sleutels was ge-
opend, worden ontgrendeld.
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Het gordijntje

•      •      •

Soms ontstaat ineens een discussie over iets wat lange tijd nauwelijks als een 
probleem werd ervaren. In 2010 was dat bij de gemeenteraadsverkiezingen 
het geval met de vraag of er geen gordijntjes voor de stemhokjes moesten 
komen. Hoogleraar politieke theorie Marcel Wissenburg vroeg het centraal 
stembureau van de gemeente Nijmegen om de verkiezing ongeldig te verkla-
ren wegens schending van het stemgeheim. Door het ontbreken van gordijn-
tjes hadden de kiezers volgens hem niet in het geheim kunnen stemmen. Het 
verzoek werd afgewezen onder verwijzing naar de Kieswet en het Kiesbesluit. 
Weliswaar bepaalt de Kieswet dat het stemgeheim moet zijn gewaarborgd, 
maar in het artikel over het stemhokje staat niet meer dan dat het hokje een 
achterwand en twee zijwanden moet hebben. Van een afsluiting van de voor-
zijde is geen sprake. Bovendien schrijft een ander artikel voor dat de toegang 
tot de stemhokjes zichtbaar moet zijn voor het publiek. Om advies gevraagd, 
leidde de Kiesraad uit deze artikelen af dat het niet is toegestaan de toegang 
tot het stemhokje af te sluiten. Wissenburg wees erop dat deze artikelen 
gordijntjes niet positief verbieden en dat waarborging van het stemgeheim 
voorrang heeft boven andere bepalingen.1

In het kielzog van dit meningsverschil kwam de vraag op of er ooit gor-
dijntjes voor de stemhokjes hadden gehangen. Deze discussie, aangezwen-
geld door het programma Villa vPro, leverde veel reacties op van mensen die 
meenden vroeger gordijntjes voor de stemhokjes te hebben gezien. Sommigen 
wisten zich zelfs de vale kleur te herinneren.2 Deze verklaringen stonden 
lijnrecht tegenover de opvatting van de Kiesraad dat stemhokjes nooit uit-
gerust waren met gordijntjes. Uiteindelijk raadpleegde Villa vPro de Leidse 
hoogleraar W.A. Wagenaar, expert op het terrein van de werking van het 
geheugen, die opmerkte dat er mogelijk een verkeerde collectieve herinnering 
bestaat. In dit geval was de kans daarop volgens hem groot doordat mensen 
regelmatig beelden zien van stemhokjes in het buitenland, die vaak wel met 
gordijntjes zijn afgesloten. Overigens wees hij erop dat het mogelijk is dat 
een klein aantal gemeenten in het verleden wel gordijntjes heeft opgehangen 
en dat er dan al snel sprake is van enige duizenden correcte herinneringen.3 
De redactie van Villa vPro neigde intussen naar het standpunt van een ver-
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keerde collectieve herinnering, omdat enig hard bewijs voor het gebruik van 
gordijntjes uitbleef. In de bronnen zijn alleen enkele verwijzingen te vinden 
naar gordijntjes aan de achterzijde van het stemhokje.4

Nederland heeft dus in afwijking van veel andere landen geen gordijntjes 
voor de stemhokjes. Dit gaat terug op het eind van de negentiende eeuw, toen 
het stemhokje werd geïntroduceerd. De Kieswet van 1896 bepaalde dat de 
toegang tot het stemhokje zichtbaar moest zijn voor het stembureau en het 
publiek, terwijl de invulling van het stembiljet in het geheim moest plaatsvin-
den.5 Noch de indiener van het wetsvoorstel, minister Van Houten, noch de 
Kamer besteedde aandacht aan het voorschrift. Van Houten had het artikel 
eenvoudig overgenomen uit het gestrande wetsontwerp van zijn voorganger 
J.P.R. Tak van Poortvliet, dat evenmin een toelichting bevatte.6 Vervolgens 
kwam het artikel geruisloos en nagenoeg ongewijzigd in de Kieswet van 1918 
terecht.

Elke verklaring voor het ontbreken van gordijntjes voor de stemhokjes 
loopt zodoende vast op het feit dat het onderwerp met stilzwijgen is omge-
ven. Toch kunnen we wel een poging ondernemen. De Kieswet van 1896 
was erop gericht de verkiezingen eerlijker te maken. Zo werd het stemgeheim 
gewaarborgd door stemhokjes te introduceren. Tegelijk moest het proces 
transparant verlopen. De kiezer moest niet alleen in het geheim een keuze 
maken, hij moest ook kunnen waarnemen dat in het stemhokje geen zaken 
voorvielen die het daglicht niet verdroegen. Die twee zaken konden het best 
worden gecombineerd met een hokje zonder afsluiting. Doordat de stembil-
jetten ongeveer het formaat van een A4’tje hadden en de kandidaten daarop 
onder elkaar waren gerangschikt, was er weinig kans dat het publiek kon 
zien welke vakje zwart werd gemaakt.

Na 1917 werden de stembiljetten veel groter doordat de kandidatenlijsten 
naast elkaar werden afgedrukt. Kiezers moesten de stembiljetten uit elkaar 
vouwen en het werd in veel gevallen voor het publiek waarneembaar of een 
kiezer een vakje aan de linkerkant of aan de rechterkant van het stembil-
jet inkleurde. Vanaf dit moment werd er af en toe over de wenselijkheid 
van gordijntjes gesproken. In 1921 diende de sociaaldemocraat Albarda een 
amendement in om het stemhokje met een gordijntje af te sluiten. De libe-
raal Drion was daar tegen. Hij vreesde een kostenpost van 600.000 gulden. 
Albarda repliceerde geprikkeld dat zijn collega blijkbaar dacht aan ‘pluche 
gordijnen op koperen roeden’. Minister Ruijs de Beerenbrouck bracht tegen 
het voorstel in dat hij van de hoofdstembureaus geen enkel probleem met 
betrekking tot het stemgeheim had vernomen. De sociaaldemocraat A.B. 
Kleerekoper wist echter dat rechtse partijen – vermoedelijk bedoelde hij de 
rksp – in Amsterdam nauwkeurig toezagen op de kiezers: ‘Men kon zoo 
zien of de hand, die volgens den wil van zijn leiders moest gaan naar rechts, 
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zondig afdwaalde naar links.’ Het mocht niet baten. Een Kamermeerderheid 
van 48 tegen 26 stemmen verwees het amendement naar de prullenbak.7

In 1951 dook het gordijntje weer op toen minister Teulings de Kies-
wet herzag. Bezoekers van het stemlokaal konden naar zijn mening te ge-
makkelijk nagaan of een kiezer links of rechts op het stembiljet een hokje 
rood kleurde. Teulings stelde voor de bovenste helft van de ingang van een 
stemhokje af te sluiten met een gordijntje. In het voorlopig verslag vroegen 
sommige Kamerleden hoe de minister wilde waarborgen dat het gordijntje 
telkens werd gesloten. Velen betwijfelden bovendien of in de praktijk de be-
hoefte aan een dergelijke afsluiting bestond. Van Maarseveen, die Teulings 
was opgevolgd als minister, legde in zijn reactie de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering bij de voorzitters van het stembureau. De behoefte aan 
een gordijntje was herhaaldelijk gebleken, ‘vooral ten aanzien van bijziende 
en onhandige kiezers’.8

Tijdens het Kamerdebat keerde vooral Beernink (chu) zich tegen het plan 
van de minister. Hij diende een amendement in om de afsluiting van de stem-
hokjes uit het wetsartikel te schrappen. Als de ongeveer 40.000 stemhok-
jes van gordijntjes moesten worden voorzien, zou dat een grote kostenpost 
opleveren. Maar ook om andere redenen was hij niet overtuigd van nut en 
noodzaak:

‘En verder geloof ik, dat zo’n gordijntje vertragend zal gaan werken op 
een vlotte gang van zaken in het stembureau. Het moet telkens open en 
dicht worden geschoven, waarop de voorzitter toezicht moet uitoefenen. 
De onhandige kiezers, waarover de memorie van antwoord spreekt, zul-
len ook achter een gordijntje wel niet handig worden en verder denk ik 
nog aan de mogelijkheid, dat zich achter het gordijntje onbetamelijkhe-
den zullen afspelen, in die zin, dat kiezers, die het met het mijn en dijn 
minder nauw nemen, potloden zullen losmaken en als aandenken aan de 
stemming mee naar huis nemen. Ook lijkt het mij niet ondenkbaar […] 
dat onder bescherming van het gordijntje op de lessenaar verkiezingsre-
clame zal worden gedeponeerd.’9

Beernink wilde evenals de minister dat de stemming geheim zou blijven. 
Maar dat kon ook als de kiezer zich goed positioneerde in het stemhokje. 
Hij vond de nadelen groter dan de voordelen, zodat hij hoopte dat de Kamer 
zijn ‘antigordijntjesamendement’ zou overnemen. Minister Van Maarseveen 
gaf al toe vóórdat Beernink zijn amendement had toegelicht. Vooral het kos-
tenargument bracht hem tot het voorstel de introductie van gordijntjes uit te 
stellen tot ‘een meer gelegen ogenblik’. Een Kamermeerderheid van 49 tegen 
23 stemmen dwong hem daar vervolgens ook toe.10
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Het ‘meer gelegen ogenblik’ bleef echter uit totdat in 2010 de discussie 
ineens weer oplaaide. Twee jaar later rapporteerde W.I.I. van Beek (vvd) 
namens de Commissie geloofsbrieven dat het gebrek aan privacy in het stem-
hokje tot de top drie van meest geuite klachten behoorde. In stembureau 
Westvoorne 5 vond een kiezer zijn privacy zelfs zo slecht gewaarborgd dat 
hij zijn stembiljet op het toilet invulde.11 Minister Spies had kort tevoren aan-
gekondigd dat de regering overwoog in de Kieswet gordijntjes of andere af-
sluitingen voor te schrijven. Hangende de mogelijke invoering van een nieuw 
stembiljet wilde de regering echter nog even pas op de plaats maken.12 Nu 
minister Plasterk de ontwikkeling van een nieuw stembiljet heeft stopgezet 
en een herinvoering van elektronisch stemmen overweegt, ziet het er niet 
naar uit dat er spoedig gordijntjes in de stemhokjes zullen hangen.
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STAP 30

De gemeente voorziet de stembureaus 
van stembiljetten

Huidige regeling

Vóór de stemming regelt elke gemeente dat er in alle stembureaus voldoende 
stembiljetten en een proces-verbaal aanwezig zijn om daarop het verloop van 
de dag van stemming en de uitslag te beschrijven. De stembiljetten moeten 
overeenstemmen met een door de minister van Binnenlandse Zaken vastge-
steld model. Ze hebben altijd een rechthoekige vorm en zijn gedrukt op wit 
papier. Elk stembiljet dient te zijn voorzien van:
 – de genummerde kandidatenlijsten en de aangegane lijstencombinaties;
 – de handtekening van de voorzitter van de betreffende kieskring, die dient 

als waarborg voor de echtheid van het biljet;1

 – de naam ‘Tweede Kamer’;
 – de aanduiding van de kieskring.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (2013-heden)

De huidige regeling voor de verspreiding is vastgesteld in 2013. Terwijl voor-
heen de hoofdstembureaus de verantwoordelijkheid droegen voor het aan-
leveren van stembiljetten voor alle tot de kieskring behorende gemeenten, 
hadden de gemeenten deze taak in de praktijk vaak al overgenomen. De rol 
van het hoofdstembureau is sinds 2013 ook formeel geminimaliseerd: de 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor het laten drukken van stembiljetten 
en voor het tijdig verspreiden daarvan over de stembureaus.2

Oude regeling (1918-2013)

Van 1918 tot 2013 waren de hoofdstembureaus verantwoordelijk voor de 
aanwezigheid van voldoende stembiljetten en proces-verbaalformulieren in 
de gemeenten. Het hoofdstembureau stuurde ze tijdig in één of meer verze-
gelde pakken naar de gemeente, die ze verspreidde over de stembureaus.
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In de Kieswet van 1918 was de bepaling uit 1896 overgenomen dat er 
boven op het aantal kiesgerechtigden 20 procent extra stembiljetten zouden 
worden verspreid.3 Zo veel bleken er echter niet nodig te zijn en een wetswij-
ziging in 1921 maakte er daarom 5 procent van. Later zou het voorschrijven 
van een percentage extra stembiljetten uit de wet verdwijnen.4

Sommige regelingen uit 1918 waren zeer gedetailleerd en geïnspireerd 
door de Kieswet van 1896. Zo legde Cort van der Linden in de Kieswet 
vast dat het hoofdstembureau op elk pak noteerde hoeveel stembiljetten het 
bevatte. Alvorens ze te verspreiden over de stembureaus behoorde de burge-
meester de ontvangen biljetten nogmaals te tellen.5 Vóórdat het stembureau 
om 8:00 uur openging, openden de stembureauleden de pakken om de biljet-
ten nog eens te tellen.6 Deze voorgeschreven tellingen verdwenen pas in 2013 
uit de Kieswet.

De omvang van de stembiljetten baarde aanvankelijk zorgen. Omdat alle 
kandidatenlijsten erop moesten worden afgedrukt, voorzag Cort van der 
Linden een groot formaat. Hij suggereerde als oplossing de biljetten op te 
vouwen.7 Aangezien bij de eerste verkiezing onder het lijstenstelsel, in 1918, 
maar liefst 34 lijsten meededen, overtrof de omvang van het stembiljet de 
stoutste verwachtingen: op die in de kieskringen Friesland en Amsterdam 
waren 24 lijsten afgedrukt. In 1921 vroegen sommige Kamerleden dan ook 
om een vereenvoudiging van het stembiljet. Was het niet mogelijk de kandi-
datenlijsten in het stemlokaal op te hangen en zich op het stembiljet zelf te 
beperken tot invulopties voor het lijstnummer en het nummer van de kan-
didaat? Andere Kamerleden keerden zich daartegen, omdat zij vergissingen 
vreesden, een mening die minister Ruijs de Beerenbrouck deelde.8 Nog altijd 
bevat het stembiljet de complete kandidatenlijsten.

Behalve grootte en inhoud is ook de kleur van de stembiljetten onderwerp 
van discussie geweest. Aanleiding was de invoering van het vrouwenkies-
recht in 1919. Velen ervoeren de eerste verkiezingen na de invoering daarvan 
als spannend. Welke partijen zouden daarvan profijt hebben of juist niet? De 
confessionele partijen boekten in 1922 een flinke overwinning en hoewel niet 
kon worden bewezen dat deze winst aan het vrouwenkiesrecht was te dan-
ken, vermoedden velen dat vrouwen vaker op confessionele partijen stemden 
dan mannen. Om dat te onderzoeken suggereerden enkele Kamerleden in 
1928 vrouwen een anders gekleurd stembiljet te geven, zodat het stemgedrag 
van mannen en vrouwen in kaart kon worden gebracht. De meeste Kamerle-
den voelden daar omwille van het stemgeheim niet voor en ook de ministers 
Kan en J. Donner, respectievelijk van Binnenlandse Zaken en Justitie, wezen 
de suggestie om die reden af.9 Kort na de Tweede Wereldoorlog legden som-
mige Kamerleden deze wens opnieuw op tafel. Aanleiding was het voorstel 
van de regering om de stemplicht af te schaffen. A.E.J. de Vries-Bruins (pvda) 
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achtte het van belang ‘de algemeene belangstelling’ van vrouwelijke kiezers 
te kennen om de politieke opvoeding ‘in een bepaalde richting’ te kunnen 
leiden. Om het belang daarvan te illustreren, verwees zij naar Duitsland, 
waar men op grond van verschillend gekleurde stembiljetten kon constateren 
dat de belangstelling van vrouwen voor Hitlers nsdap langzaam maar zeker 
was toegenomen. Ditmaal verwierpen de ministers de wens vooral omdat zij 
huiverden voor het op enigerlei wijze onderscheid maken tussen de kiezers.10

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De Kieswet van 1850 bepaalde uitsluitend dat elke kiezer minstens acht 
dagen voor de verkiezing een stembiljet thuis ontving van zijn gemeente.11 
Voor het stembriefje was een model voorhanden. Elke gemeente kon echter 
zelf de stembriefjes laten drukken, waardoor ze van die in andere gemeen-
ten in kleurschakering, lettertype en formaat konden afwijken. In sommige 
kiesdistricten liet daarom de hoofdplaats van het kiesdistrict de stembriefjes 
voor alle gemeenten in het district bij dezelfde drukker vervaardigen.12 Waar 
stembriefjes per gemeente konden verschillen, kon immers het stemgedrag 
per gemeente worden achterhaald.

Maar ook de stembriefjes binnen een gemeente konden verschillen. Het 
gemeentebestuur had namelijk de vrijheid om stembriefjes die bij een vorige 
verkiezing waren overgebleven opnieuw te gebruiken.13 Zo bleek bij het on-
derzoek naar de geloofsbrieven van P. van den Heuvel in februari 1864 dat er 
in de gemeente Gemert drie verschillende typen stembriefjes waren gebruikt. 
Dit had aanleiding gegeven tot de beschuldiging dat het gemeentebestuur op 
de secretarie stembriefjes voor de ene kandidaat had verwisseld voor een an-
dere kandidaat; een beschuldiging die na onderzoek niet juist bleek te zijn.14

De Kieswet van 1896 maakte een einde aan de vrijheid met betrekking tot 
het vervaardigen van stembiljetten. De burgemeester van de hoofdplaats van 
het kiesdistrict werd verantwoordelijkheid voor de aanmaak en verspreiding 
van de stembiljetten. Elke burgemeester in het kiesdistrict ontving van hem 
een verzegeld pak waarin 20 procent meer stembiljetten zaten dan er kies-
gerechtigden waren in zijn gemeente. Op de omslag van het pak stond het 
aantal vermeld. Volgens dezelfde verdeelsleutel verspreidde de burgemeester 
de stembiljetten over de stembureaus in zijn gemeente. Ook deze pakken 
werden verzegeld. Het stembureau diende vervolgens de stembiljetten na te 
tellen voordat het de deuren opende.15
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STAP 31

Het stemlokaal opent de deuren

Huidige regeling

Op de dag van stemming kan de kiesgerechtigde van 7:30 tot 21:00 uur 
zijn stem uitbrengen. Voor bijzondere stembureaus stelt het gemeentebestuur 
afwijkende tijden vast. Een stembureau in de hal van een treinstation heeft 
vooral nut wanneer mensen er ruimschoots vóór 7.30 uur terechtkunnen en 
in een supermarkt valt het openingstijdstip van het stembureau samen met 
dat van de gastlocatie. In verband met het vaststellen van de verkiezingsuit-
slag kan het sluitingsuur wel eerder, maar niet later dan 21:00 uur zijn. Een 
‘gewoon’ stembureau moet op de dag van stemming op de reguliere tijden 
open zijn en een bijzonder stembureau ten minste acht aaneengesloten uren. 
Voor een als ‘mobiel’ bestempeld stembureau mag de gemeente zelf de ope-
ningsuren vaststellen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De huidige zittingstijden van de stembureaus zijn vastgesteld in 2001. Ze 
vormen een verruiming van de openingstijd die in de Kieswet van 1918 was 
vastgesteld op 8:00 tot 17:00 uur. Al spoedig na 1918 gingen er stemmen op 
om de stembureaus in de avonduren open te stellen, zodat ook kiesgerech-
tigden die overdag verhinderd waren hun stem konden uitbrengen.1 In 1922 
kwam de regering een aantal van deze kiesgerechtigden tegemoet door het 
voor degenen die op de dag van stemming moesten reizen mogelijk te maken 
in een andere gemeente te stemmen (zie stap 25).

De motieven die een rol speelden in de discussie over de openingstijden 
kwamen goed in beeld aan de vooravond van de verruiming in 1956. Minis-
ter Beel, gesteund door een deel van de Kamer, verzette zich in 1954 krachtig 
tegen de wens van een aantal Kamerleden om de zittingsduur te verlengen 
tot 20:00 uur. Dit zou het werk van de stembureauleden verzwaren en de 
bekendmaking van de verkiezingsuitslag vertragen. Ook verwees de minister 
naar de – nu nog bestaande – wettelijke verplichting van elke werkgever om 
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zijn werknemers gelegenheid te geven onder werktijd maximaal twee uur vrij 
te geven om te stemmen.2 Als kiesgerechtigden ook na 17:00 uur zouden kun-
nen stemmen, werd dat voorschrift volgens hem overbodig. Werkgevers zou-
den niet meer geneigd zijn werktijd op te offeren, waardoor de stembureaus 
’s avonds een grote stroom kiezers konden verwachten.3 Uiteindelijk gaven 
economische bezwaren de doorslag. Toen de Stichting van de Arbeid wees op 
het productieverlies op een verkiezingsdag als gevolg van het werkverzuim, 
ging Beel in 1956 overstag. Hij koos voor een verlenging tot 19:00 uur, in de 
hoop dat zo’n lange dag voor stembureauleden niet te zwaar zou zijn en dat 
gemeenten de hoogte van hun presentiegeld daarop zouden afstemmen.4

De almaar stijgende arbeidsmobiliteit leidde tot grotere drukte bij de 
stembureaus tegen sluitingstijd. Om de druk op dat tijdstip te verlichten ging 
staatssecretaris Kohnstamm in 1997 over tot verdere verruiming van de ope-
ningstijden tot 20:00 uur. Hij verwachtte daar ook een hogere opkomst van. 
Bovendien paste het in de trend om meer te investeren in dienstverlening aan 
burgers.5 Hoewel de opkomst niet steeg, verruimde minister De Vries met 
het oog op betere service in 2001 de openingstijden verder tot 21:00 uur.

De Kiesraad voorzag bij elke uitbreiding van de openingstijden rekrute-
ringsproblemen, omdat maar weinig kiesgerechtigden bereid zouden zijn zo 
lang zitting te nemen in een stembureau. De bewindslieden relativeerden dit 
bezwaar telkens, onder andere op grond van de verwachting dat stemcom-
puters op steeds grotere schaal zouden worden ingezet.6 Dat was inderdaad 
het geval tot 2007, toen werd teruggekeerd naar het stemmen met potlood 
en papier. Het extra werk dat de afschaffing van de stemcomputers voor de 
stembureaus betekende, was voor de ledenvergadering van de vng in 2009 
aanleiding om te pleiten voor inkorting van de openingstijd tot 20:00 uur. 
De regering gaf er geen gevolg aan.7 Hoewel de lange openingstijden niet 
als motief werden genoemd, mogen gemeenten sinds 2010 desgewenst zeven 
leden benoemen, zodat zij elkaar kunnen aflossen.8

De instelling van mobiele stembureaus in 1997 en van bijzondere stembu-
reaus in 2006 bracht grotere flexibiliteit in de openingstijden met zich mee. 
Hoofdregel bleef echter dat stembureaus van 7:30 tot 21:00 uur open zijn.9

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tussen 1850 en 1896 was het stembureau van 9:00 tot 17:00 uur geopend. Van 
oktober tot mei sloot het stembureau een uur eerder.10 De Kieswet van 1896 
verruimde de openingstijden: van 8:00 tot 17:00 uur, het hele jaar rond.11

De openingstijden trokken ook vóór 1918 regelmatig de aandacht van het 
parlement en de regering. Door de lage opkomsten tijdens de eerste decennia 
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na 1848 bleven veel stemlokalen soms uren achtereen leeg. Een enkele keer 
kon een stembureau de verleiding niet weerstaan de deuren eerder te slui-
ten. Hoewel dit volgens de Kamer een fundamentele inbreuk op de Kieswet 
vormde, betekende dat niet dat de verkiezing ongeldig was. Wel besloot de 
regering in 1916 de stemming in een stembureau vanwege het ‘niet nauwkeu-
rig aanvangen’ nietig te verklaren.12 Bepalend voor een ongeldigverklaring 
was of de overtreding invloed kon hebben gehad op de uitslag: hoeveel kie-
zers zouden voor de dichte deur hebben besloten weer te vertrekken? Hadden 
de kiezers die niet hadden gestemd de gekozen kandidaat van de meerderheid 
kunnen afhouden?13

De Tweede Kamer wilde de openingstijden op geen enkele manier inper-
ken: ‘Alles moet vermeden worden, waardoor de deelneming aan het ver-
kiezingswerk, die toch in menig district veel te wenschen overlaat, nog zou 
kunnen worden verminderd.’14 En hoewel er ook in latere jaren voorstellen 
werden gedaan om de stembureaus eerder te sluiten, was het telkens de vrees 
voor een dalende opkomst die ervoor zorgde dat er niets veranderde. Zelfs 
als de opkomst niet in het geding was, hechtte de regering aan de reguliere 
openingstijden. Omdat stembureaus de beschikking hadden over een kie-
zerslijst, konden zij nagaan of alle kiesgerechtigden hun stem hadden uitge-
bracht. In 1896 verklaarde minister Van Houten dat het stembureau zelfs in 
het uiterst zeldzame geval dat alle kiezers al waren komen opdagen, open 
moest blijven.15

De pleidooien voor het beperken van de openingstijden verstomden toen 
de opkomst rond 1870 begon te stijgen. In sommige stemlokalen werd het 
nu juist erg druk, zoals blijkt uit de volgende beschrijving van het enige 
stemlokaal in Arnhem uit 1884: ‘Vóór dan de torenklok haar negen slagen 
had doen hooren, was ik ten gemeentehuize aanwezig, doch lang niet alléén! 
Ik vormde de achterhoede van een dichten drom, die in de anti-chambre der 
raadzaal vol ongeduld de opening der breede vleugeldeuren verbeidde.’16 In 
verband met de uitbreiding van het kiesrecht in 1887 opende het Arnhemse 
gemeentebestuur een tweede stemlokaal, maar ook dat bleek niet voldoende. 
Bij de toegang daarvan heerste chaos: ‘Van alle kanten drongen de kiezers 
op de deur aan. Daarvan is het gevolg dat de brutaalste of sterkste er het 
beste aan toe is, de zwakke of bedeesde in een minder goed parket geraakt.’17 
Overigens bestond in Nederland doorgaans een positief beeld van het gedrag 
van de kiezers, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld België, waar de verkie-
zingsdag turbulenter verliep.
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De leden van het stembureau brengen zelf 
hun stem uit

Huidige regeling

De leden van het stembureau die in een andere gemeente kiesgerechtigd zijn, 
mogen in het stemlokaal waar zij zijn ingedeeld hun stem uitbrengen. Als zij 
dat doen, moet het proces-verbaal daar melding van maken.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

In aansluiting op de bestaande regeling bepaalde de Kieswet van 1918 dat de 
leden van een stembureau in dat bureau moesten stemmen om de voortgang 
van het stemproces te bevorderen, ook als zij in een andere gemeente of zelfs 
kieskring woonden. In de praktijk bestond enige twijfel over de uitvoering. 
Daarom vulde Ruijs de Beerenbrouck in 1921 het artikel aan met de bepa-
ling dat het proces-verbaal melding moest maken van stembureauleden die 
volgens de kiezerslijsten behoorden tot een ander stemdistrict.1

In 1951 breidde minister Van Maarseveen de regeling uit tot ambtenaren 
die het stembureau ten dienste stonden.2 De regeling vond steeds meer toe-
passing naarmate meer ambtenaren in een andere gemeente gingen wonen 
dan waar zij werkten. Door nieuwe regelingen als het stemmen bij volmacht 
konden deze ambtenaren in hun eigen stemdistrict bij volmacht stemmen, 
ware het niet dat ze verplicht waren te stemmen in het stembureau waar ze 
werkzaam waren. In 1989 werd deze verplichting daarom versoepeld tot een 
mogelijkheid.3

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Vóór 1896 kon een kiezer zijn stem alleen uitbrengen in het stembureau waar 
hij op de kiezerslijst stond. Dat gold ook voor stembureauleden die in een 
ander stemdistrict als kiesgerechtigd stonden ingeschreven.4 Meestal leverde 
dat geen problemen op, omdat slechts weinig gemeenten in meerdere stem-
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districten waren verdeeld. Was dat toch het geval, dan moest het stembu-
reaulid zich tijdelijk laten vervangen om zijn stem in het andere stemdistrict 
uit te brengen. Aan deze onhandige regeling maakte de Kieswet van 1896 een 
einde door te bepalen dat stembureauleden hun stem moesten uitbrengen in 
het stemdistrict waar ze zitting hadden.5
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Stemmachine en stemcomputer: 
van wondermiddel tot probleemgeval

•      •      •

In 1892 werd in Lockport (Verenigde Staten) de eerste stemmachine in ge-
bruik genomen. In de daaropvolgende jaren vonden ze ruime toepassing in 
de staat New York. De voorstanders van stemmachines hoopten met de in-
voering drie doelen te verwezenlijken: het stemgeheim waarborgen, fouten 
bij het tellen tegengaan en fraude bestrijden.1

Het bestaan van de stemmachine ontsnapte niet aan de aandacht van Ne-
derlandse politici. Op 10 juni 1896 bracht jhr. A.F. de Savornin Lohman bij 
de behandeling van de nieuwe Kieswet het bestaan van stemmachines onder 
de aandacht van minister Van Houten. Gezien de op stapel staande uitbrei-
ding van het kiesrecht hoopte hij dat stemmachines het tellen van de stem-
men zouden bespoedigen. Van Houten deelde het enthousiasme van Lohman 
niet. Allereerst omdat naar zijn ervaring machines nogal eens stuk gingen. 
Belangrijker vond hij echter dat men in het geval van vermoedens van fraude 
bij de gangbare manier van stemmen de beschikking had over de ingeleverde 
oproepkaarten en de stembiljetten, waardoor achteraf het verloop van de 
stemming kon worden gereconstrueerd. Zo kon men niet alleen gegronde 
bezwaren onderzoeken, maar zich ook verweren tegen ongegronde verdacht-
makingen.2 Van Houten formuleerde zo al direct twee van de drie onder-
werpen die tot op de dag van vandaag de discussie over de stemmachine be-
heersen: betrouwbaarheid en controleerbaarheid. Het derde onderwerp had 
Lohman al naar voren gebracht: vereenvoudiging van het stem- en telproces.

De wens om het telproces te vereenvoudigen en ongeldige stemmen on-
mogelijk te maken, was de reden dat de stemmachine ook na 1896 de aan-
dacht bleef trekken. Rond 1900 ontstond zelfs een kleine hype. De kranten 
vermeldden in deze tijd het bestaan van vijf stemmachines van Nederlands 
fabricaat. Verschillende stemmachines werden op het departement van Bin-
nenlandse Zaken tentoongesteld. Sommige hadden een opmerkelijke naam, 
zoals de ‘Autovox’ of ‘Zelfstemmer’ uit 1902.3 Een niet heel gelukkige keuze: 
een scepticus zou er immers uit kunnen afl eiden dat de kiezers wel thuis kon-
den blijven: de Zelfstemmer deed het werk wel.

In 1903 werd in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen een proef 
genomen met een stemmachine. De kiezers stemden zowel met een stembiljet 
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als met de stemmachine. De uitkomst stelde teleur. De stemmachine gaf an-
dere totalen dan de telling van de stembiljetten. Lag dat aan de stemmachine? 
Volgens sommige aanwezigen had niet elke kiezer aan de proef willen deel-
nemen, hadden sommige kiezers bij de stemmachine afwijkend – namelijk 
blanco – gestemd, en hadden andere kiezers de knop niet goed ingedrukt.4

Het onderwerp stemmachines raakte hierna meer op de achtergrond. De 
kosten werden te hoog bevonden, maar vooral de invoering van de evenre-
dige vertegenwoordiging in 1917 betekende de doodsteek voor de ontwik-
keling van Nederlandse stemmachines. Het ging er nu niet meer om dat een 
stemmachine de keuze tussen vier, vijf, zes of misschien zeven kandidaten 
mogelijk maakte, maar een stemmachine moest nu ook in staat zijn de keuze 
tussen een stuk of twintig lijsten met elk tien kandidaten te verwerken. Ver-
moedelijk schrok dit technici af.

Het duurde vervolgens zestig jaar voordat stemmachines weer in de 
schijnwerpers stonden. De drijvende kracht achter de tweede en ditmaal suc-
cesvolle poging tot introductie van de stemmachine was de secretaris van 
de Kiesraad, Van Ommen Kloeke. Hij had een studiereis naar de Verenigde 
Staten gemaakt en was sindsdien enthousiast voorstander van de daar in ge-
bruik zijnde mechanische stemmachines. Bij minister E.H. Toxopeus (vvd) 
vond hij een gewillig oor. Na een geslaagde proef in 1964 met een speciaal 
voor Nederland ontworpen stemmachine van de Amerikaanse fi rma Auto-
matic Voting Machines Corporation (avmc) werd in 1965 de Kieswet ge-
wijzigd om het gebruik van stemmachines mogelijk te maken. Een zestal 
artikelen schreef onder meer voor dat de gemeenten verantwoordelijk waren 
voor de aanschaf van stemmachines en dat zij alleen apparaten mochten ge-
bruiken die door de minister waren goedgekeurd.5 Het ministerie bemoeide 
zich niet met de manier waarop de stemmachines werden gebouwd, maar 
stelde de volgende eisen:
 – het geheime karakter van de stemming moest gewaarborgd zijn;
 – de stemmachine moest van degelijk fabricaat zijn:
 – de stemmachine moest eenvoudig te bedienen zijn;
 – de kandidaten, lijstnummers en aanduidingen moesten duidelijk op het 

paneel worden getoond;
 – elke kiezer mocht slechts eenmaal stemmen;
 – de stemmachine moest over een niet zichtbaar telwerk beschikken dat de 

uitgebrachte stemmen verwerkte en een tweede telwerk dat aangaf hoe-
veel keer hij was gebruikt;

 – de stemmachine moest met sloten afsluitbaar zijn.6

Deze ‘hoge eisen’, zoals Toxopeus ze karakteriseerde, waren volgens hem 
moeilijk even nauwkeurig te omschrijven als die voor een stembiljet en een 
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stemhokje. De Kamer moest er daarom op vertrouwen dat het departement 
er in samenwerking met de Kiesraad voor zou zorgen dat alleen stemmachi-
nes werden toegelaten die aan deze eisen voldeden.7

Een faliekant mislukte proef bij de Provinciale Statenverkiezingen van 
1966 bracht het vertrouwen in de stemmachine niet aan het wankelen, maar 
betekende wel het einde van het Amerikaanse avontuur.8 De avmc-machines 
bleken niet geschikt voor de Nederlandse situatie.9 De fi rma Samson uit 
Alphen aan den Rijn vulde het gat. In samenwerking met tno, de Kiesraad 
en de nv Apparatenfabriek Nedap uit Groenlo ontwikkelde dit bedrijf een 
stemmachine die in 1968 werd gepresenteerd. Het toestel werkte eenvoudig: 
de kiezer duwde de knop in voor de naam van de kandidaat en vervolgens de 
knop om de stem uit te brengen. Dat de presentatie plaatsvond op de Effi ci-
encybeurs in de rai was tekenend voor de manier waarop naar de voordelen 
van de stemmachine werd gekeken: versnelling van het stem- en telproces.10 
Het jaar daarna keurde het ministerie de Samson-machine goed.

Demonstratie van de werking van een stemmachine van Samson, 18 september 1968.
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Tot eind jaren 1970 was de stemmachine een curiositeit. Slechts zeven 
kleine gemeenten schaften enkele exemplaren aan.11 De meeste gemeenten 
– die de kosten immers zelf moesten dragen – vonden stemmachines geen 
interessante investering. Ondanks de geringe verspreiding zetten enkele be-
drijven de technische ontwikkeling voort.12

In 1989 stond in slechts 12 procent van de stemlokalen een stemmachine, 
maar daarna ging de verspreiding sneller. Vooral de drie verkiezingen in 
1994 waren voor veel gemeenten een stimulans om stemmachines aan te 
schaffen.13 Hiertoe behoorden ook grote gemeenten als Den Haag en Gro-
ningen.

De technische ontwikkelingen hadden er intussen toe geleid dat de oude 
mechanische stemmachine al gedeeltelijk was vervangen door de elektro-
nische stemmachine. In de jaren negentig kwam daar ook de Sdu-stem-
computer bij. Deze laatste twee apparaten stelden heel andere eisen aan de 
technische vertaling van de waarborgen voor het stemgeheim dan de me-
chanische stemmachines. Laatstgenoemde apparaten deden jaren achtereen 
ongewijzigd dienst, terwijl bij de stemcomputers telkens nieuwe hardware 
en software moest worden aangebracht.14 Door het ontbreken van de beno-
digde technische kennis was het ministerie niet in staat regie te voeren. Het 
formuleerde geen heldere eisen waaraan de stemcomputers met betrekking 
tot functionaliteit, veiligheid en controleerbaarheid moesten voldoen.15

Voorafgaande aan de Kamerverkiezing van november 2006 ontstond 
door toedoen van de stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ commo-
tie over de betrouwbaarheid van stemcomputers. De stichting toonde aan dat 
sommige stemcomputers zo veel straling afgaven dat buiten het stemlokaal 
het stemgedrag kon worden geregistreerd, waardoor de waarborging van het 
stemgeheim in het geding kwam. Verder liet de stichting zien dat bij andere 
computers het stemgeheugen kon worden vervangen, opnieuw geprogram-
meerd of gemanipuleerd, waardoor de betrouwbaarheid van de uitslag ter 
discussie kwam te staan.16

Na de verkiezing installeerde minister A. Nicolaï (vvd) de Adviescom-
missie inrichting verkiezingsproces (commissie-Korthals Altes), die voorstel-
len moest doen voor verbetering of verandering van de inrichting van het 
verkiezingsproces. Het proces moest worden bekeken in het licht van de ver-
eisten van geheime, transparante en controleerbare verkiezingen. De Com-
missie beval in haar rapport de introductie van stemprinters en elektronische 
stemmentellers aan. De werkwijze daarvan was als volgt: een printer drukte 
de keuze van de kiezer af, de kiezer controleerde of de print zijn keuze correct 
weergaf en stopte deze vervolgens in de stembus. Na afl oop van de stemming 
telt de elektronische stemmenteller de prints uit de stembus. Bij twijfel kan 
een handmatige hertelling plaatsvinden.17 De kosten voor het ontwikkelen 
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en testen van adequate stemprinters bleken echter te hoog om dit idee ten 
uitvoer te brengen.18

Tijdens de presentatie van het rapport van de Commissie kondigde staats-
secretaris Bijleveld-Schouten (cda) aan dat zij als gevolg van alle proble-
men de goedkeuringsregeling voor stemmachines en stemcomputers introk, 
waardoor het niet meer mogelijk was nieuwe stemcomputers te certifi ceren. 
Aangezien zij ook de goedkeuring van de resterende Nedap-stemmachines 
introk, zoals eerder reeds bij de Sdu-stemcomputers was gebeurd, waren er 
geen goedgekeurde stemmachines meer. Het gevolg was dat sinds de herfst 
van 2007 alleen nog met potlood en papier wordt gestemd.19

Veel gemeentebesturen en politici ervoeren dit als een ouderwetse werk-
wijze. Op aandrang van de Tweede Kamer liet minister Plasterk in 2013 on-
derzoek doen naar de mogelijkheden om in het stemlokaal weer elektronisch 
te laten stemmen. De commissie-Van Beek blies eind van dat jaar het eerder 
afgewezen idee van de combinatie van elektronisch stemmen met stemprin-
ters nieuw leven in.20 In de komende jaren zal duidelijk worden of de aanbe-
velingen van de Commissie gerealiseerd worden.
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STAP 33

De kiesgerechtigde bepaalt in welk 
stembureau hij gaat stemmen

Huidige regeling

Met de stempas kan de kiesgerechtigde in zijn gemeente in een stembureau 
naar keuze stemmen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (2010-heden)

De mogelijkheid om in een stembureau naar keuze binnen de eigen gemeente 
te stemmen is gecreëerd in 2010. In de jaren daarvoor was al met deze rege-
ling geëxperimenteerd onder de naam ‘Stemmen in een Willekeurig Stem-
bureau’ (sws). In november 2006 deden bij de Kamerverkiezingen meer dan 
driehonderd gemeenten aan het experiment mee. De ervaringen waren po-
sitief, zodat staatssecretaris Bijleveld-Schouten de regeling met ingang van 
2010 voor heel Nederland invoerde.1

Eigenlijk wilden veel Kamerleden dat iedereen in een stembureau naar 
keuze binnen heel Nederland zou kunnen stemmen. Dat bleek echter een 
brug te ver. Op de weg naar een landelijk register van ongeldige stempassen 
lagen nog te veel technische hindernissen.2

Oude regeling (1918-2010)

Met uitzondering van de gemeenten die in 2006 aan het experiment sws 
deelnamen, kon de kiezer tussen 1918 en 2010 met zijn oproepkaart, de 
stempas oude stijl, alleen terecht in het stembureau waar hij op de kiezerslijst 
stond. De oproepkaart bevatte het adres van het stemlokaal waar hij zijn 
stem kon uitbrengen. Sinds 1922 bestond een regeling om in een andere ge-
meente te stemmen (zie stap 25).
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Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de periode van het districtenstelsel was een kiezer voor het uitbrengen 
van zijn stem gebonden aan het stembureau waar hij op de kiezerslijst stond.
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De stem- of opkomstplicht

•      •      •

In 1918 werd het kiesrecht voor mannen niet alleen algemeen, de uitoefening 
daarvan werd voor hen ook een grondwettelijke plicht, ‘volgens regels door 
de wet te stellen’.1 Waartoe verplichtte de Kieswet, die het Grondwetsartikel 
over de stemplicht nader invulde, precies? Tot niets anders dan ‘voor het 
stembureau te verschijnen’, een opkomstplicht dus.2 De pressie om daad-
werkelijk te stemmen als de kiezer echt aan geen enkele kandidaat ‘ternau-
wernood zijn poes – laat staan ’s lands belangen zou toevertrouwen’ werd 
algemeen als ongeoorloofd beschouwd.3

De verschillende formuleringen in Grondwet en Kieswet zaaien tot op de 
dag van vandaag verwarring over de vraag wat er nu precies in 1918 werd in-
gevoerd. Het eerste commentaar op de Kieswet van 1918 liet daarover echter 
geen misverstand bestaan en interpreteerde de stemplicht als een opkomst-
plicht. De auteurs citeerden minister Cort van der Linden, die de kiezer niet 
wilde verplichten een stembiljet in te vullen.4 Hoewel doorgaans gesproken 
bleef worden van stemplicht, wezen tegenstanders van deze verplichting er 
meermalen op dat er feitelijk slechts een opkomstplicht bestond, een ziens-
wijze die minister Ruijs de Beerenbrouck beaamde.5

Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd er serieus over de stem- of 
opkomstplicht nagedacht. Nadat België in 1894 had ingevoerd dat de kiesge-
rechtigde voortaan verplicht was een stem uit te brengen, werd deze verplich-
ting in Nederland nog in hetzelfde jaar serieus onderwerp van debat.6 Een 
handvol Kamerleden deed een poging de stemplicht in het wetsontwerp van 
Tak van Poortvliet op te nemen. Het hele wetsvoorstel sneuvelde vroegtijdig, 
maar het onderwerp kreeg daardoor wel aandacht in brochures, kranten en 
tijdschriftartikelen.7

Voorstanders van een vorm van stem- of opkomstplicht vonden het be-
langrijk dat de Tweede Kamer de behoeften en beginselen die onder het volk 
leefden precies, liefst fotografi sch, afspiegelde. Als een deel van de kiesge-
rechtigden thuisbleef, werd dit doel niet bereikt. Verder werd het algemeen 
kiesrecht aanbevolen als opvoedingsmaatregel voor burgers die tot dan toe 
van invloed op het landsbestuur verstoken waren geweest. Het uitbrengen 
van de stem maakte de kiezer medeverantwoordelijk voor het staatsbestuur. 
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En net zoals de leerplicht de jeugd de beginselen van taal en rekenen moest 
bijbrengen, zo moest de opkomstplicht de volwassenen de staatkundige ver-
plichtingen inprenten. Daarnaast leefde de gedachte dat deze verplichting bij 
een sterk uitgebreid kiesrecht voor balans zou zorgen tussen politiek extreme 
kiezers en conservatievere en gematigder elementen. De verwachting bestond 
dat de laatsten de dwang van de opkomstplicht nodig hadden om de gang 
naar de stembus te maken. Tot slot vormde deze verplichting een waarborg 
tegen het kopen van stemmen. Als iedere kiesgerechtigde naar het stembureau 
moest, was het zinloos om mensen daar naartoe te lokken met geld of drank.

Bij de kieswetsherziening van 1896 maakte een vorm van stem- of op-
komstplicht geen schijn van kans. Minister Van Houten moest niets hebben 
van deze vorm van staatsdwang en kreeg daarvoor steun van een Kamer-
meerderheid.8 De discussie verstomde echter niet. Van het Belgische voor-
beeld bleef een sterke aantrekkingskracht uitgaan, omdat de stemplicht er 
daar toe had geleid dat stemmen als natuurlijk, en wegblijven als onnatuur-
lijk was gaan gelden.

In het oorspronkelijke wetsontwerp waarin Cort van der Linden in 1918 
algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging regelde, was geen 
stem- of opkomstplicht opgenomen. Hij was echter geen verklaard tegen-
stander en op aandrang van de Kamer legde hij de opkomstplicht alsnog 
vast in de Kieswet.9 Sinds 1921 bestond er een uitzonderingsbepaling voor 
leden van het Koninklijk Huis, omdat die geacht werden boven de partijen 
te staan.10 De oproepkaart bevatte vanaf 1918 een herinnering aan de ver-
plichting, alsmede een strafbepaling, die maakte dat de opkomstplicht door 
veel kiezers maar ook wel door stembureaus ten onrechte werd opgevat als 
stemplicht.

Vooral de katholieke partij verwachtte een positief resultaat van de ver-
plichte opkomst der ‘lauwen’: ‘Onder ons, zonen der Katholieke Kerk, waren 
er al te veel, die hun overige plichten als katholiek naar behooren vervulden, 
maar die zich van den stemplicht niets aantrokken. Dezen worden thans 
bekeerd, gedwongen door de wet.’11 De uitslag viel niet tegen: waren er on-
der het districtenstelsel doorgaans 25 katholieke afgevaardigden, vanaf 1918 
werden het er meestal 30.

De opkomstplicht was telkens onderwerp van debat. Al in 1921 werd de 
eerste poging gedaan om er vanaf te komen, met als resultaat dat de wetgever 
de verplichte uitoefening van het kiesrecht het jaar daarop uit de Grond-
wet haalde.12 Voor het verwijderen van de opkomstplicht uit de Kieswet 
bestond minder animo. Toen E.J. Beumer (arp) in 1923 daartoe een poging 
ondernam, strandde deze, zij het ternauwernood.13 Nieuwe pogingen van 
afwisselend de arp, de sgp en de sdap in 1925, 1928, 1933 en 1935 slaagden 
evenmin.14 De motieven waren divers. De arp had er moeite mee dat stem-
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recht verwerd tot stemdwang, terwijl het feit dat in de ene gemeente de wet 
niet werd gehandhaafd en in de andere gemeente wel, tot rechtsongelijkheid 
leidde. De sdap nam dit laatste bezwaar na aanvankelijke steun voor de 
opkomstplicht vanaf 1922 over.15 Bij de sgp kwam daarbij dat ze vierkant 
tegen het vrouwenkiesrecht was, en de opkomstplicht maakte de gewetens-
bezwaren bij elke verkiezing acuut.16

Kort na de Tweede Wereldoorlog kwam het kabinet-Schermerhorn-Drees 
met het voorstel de opkomstplicht af te schaffen. Volgens het kabinet was 
‘het schenken van vertrouwen’ een betere manier om een democratische hou-
ding te bevorderen dan ‘het stellen van slecht begrepen geboden’.17 Hoewel 
de katholieke minister Beel het regeringsvoorstel verdedigde, keerde de ka-
tholieke fractie zich ertegen. Woordvoerder G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck 
voerde een warm pleidooi voor de blijvende wenselijkheid van ‘zachte drang’. 
Terwijl ‘de fanatieke krachten van het kwaad’ toch wel naar de stembus zou-
den komen, hadden vele goedwillende kiezers een prikkel nodig. De Kamer 
handhaafde met 37 tegen 36 stemmen de opkomstplicht door een amende-
ment van Ruijs de Beerenbrouck te aanvaarden.18

Tegen de toenemende afkeer van verplichtingen in de jaren 1960 bleek 
de opkomstplicht echter niet bestand. In het verlengde van de achtste po-
ging om de verplichting af te schaffen (1965), kwam er een Adviescommis-
sie Opkomstplicht. De grote meerderheid van deze Commissie adviseerde 
in 1967 de opkomstplicht af te schaffen, een conclusie die vervolgens ook 
minister Beernink trok.19 In de Tweede Kamer laakten vrijwel alle fractie-
woordvoerders het ‘paternalisme’ en de ‘bevoogding’ van de opkomstplicht. 
De kiezers zouden sinds 1918 voldoende democratisch bewustzijn hebben 
ontwikkeld om de opkomstplicht te kunnen missen. Bovendien bleek uit 
de opkomst van nieuwe partijen in de jaren 1960 dat de kiezers een verheu-
gende belangstelling voor het politieke leven toonden.20 Het was duidelijk 
dat de opkomstplicht geen draagvlak meer had. Toen d66-woordvoerder 
A. Goudsmit voldaan vaststelde dat deze staatkundige wens al binnen drie 
jaar na de oprichting van haar partij werd verwezenlijkt, was de smalende 
reactie van Abma (sgp) dat het ‘wat d’66-achtig, wat pragmatisch [was] om 
wenselijkheden op te nemen, die op een oortje na waren gevild’, dan ook niet 
zonder grond.21

Veel volksvertegenwoordigers, ook in de Eerste Kamer, spraken de ver-
wachting uit dat de opkomst slechts licht zou dalen, en dat de partijen deze 
daling konden keren door een actievere campagne.22 Deze inschatting bleek 
verkeerd. De opkomst bij de Kamerverkiezingen was altijd om en nabij de 
90 procent geweest, na de afschaffi ng van de opkomstplicht daalde dit met 
bijna 10 procent.23
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STAP 34

Het stembureau controleert de 
kiesgerechtigdheid

Huidige regeling

Het stembureau controleert van iedereen die zich meldt of hij degene is die op 
de stempas staat vermeld. Als blijkt dat de kiezer niet beschikt over een gel-
dig identiteitsbewijs, mag de voorzitter hem niet toelaten tot de stemming.1 
Om tegemoet te komen aan onder andere ouderen die hun identiteitsbewijs 
niet meer vernieuwen, mag de kiezer zich identificeren met een document dat 
maximaal vijf jaar is verlopen.

Na de controle van het identiteitsbewijs moet de kiezer zijn stempas of 
kiezerspas overhandigen. Zonder pas kan niemand stemmen. De voorzitter 
controleert de echtheid en noemt vervolgens duidelijk verstaanbaar het volg-
nummer van de stempas. Het tweede lid van het stembureau gaat na of dit 
nummer voorkomt in het Register van Ongeldige Stempassen. Wanneer dat 
zo is, neemt hij de stempas in en krijgt de kiezer te horen dat het stembureau 
hem niet kan toelaten tot de stemming.2

Als de voorzitter vervolgens nog heeft gecontroleerd of de gegevens op het 
identiteitsdocument overeenkomen met de gegevens op de stempas, neemt 
het tweede lid van het stembureau de stempas in en laat de voorzitter de kie-
zer toe tot de stemming door hem een stembiljet te overhandigen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (2006-heden)

De controle van de identiteit van de kiezer is in 2010 ingevoerd door staatsse-
cretaris Bijleveld-Schouten, tegelijk met de definitieve invoering van de stem-
pas. De gelijktijdige invoering bleek noodzakelijk, omdat de kiezer met zijn 
stempas in elk stemlokaal in zijn gemeente kon stemmen. Hij zou zich dan 
ook als een ander kunnen voordoen en met andere stempassen verschillende 
keren kunnen stemmen.

Aangezien stembureaus niet langer beschikken over een positief kiezers-
register kan een kiezer zijn stempas kopiëren en zo proberen meermalen een 
stem uit te brengen. Om dit te voorkomen is de stempas voorzien van echt-
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heidskenmerken en een uniek nummer, maar die zijn vanwege de kosten niet 
van hetzelfde kaliber als die van een identiteitsdocument.3

Het ontbreken van een identificatieplicht bij de verkiezing van 2006 in 
de gemeenten die deelnamen aan het experiment sws, leidde tot een aantal 
incidenten. Sommige kiezers maakten misbruik van de oproepkaarten of 
stempassen van anderen.4 In geval van twijfel had het stembureau vanouds 
al wel de bevoegdheid om de kiezer te vragen zich te legitimeren, maar uit 
een onderzoek van de ombudsman van Amsterdam bleek dat hiervan weinig 
gebruik werd gemaakt. Een van de oorzaken was angst om van discriminatie 
te worden beschuldigd.5 Daarnaast werd ook de weerstand onder kiezers om 
zich te identificeren overschat. Volgens de Commissie geloofsbrieven hadden 
bij de verkiezing van 2006 veel kiezers in het stembureau er juist hun verba-
zing over uitgesproken dat zij zich onder het nieuwe systeem niet hoefden te 
legitimeren.6 Vanwege deze voorvallen én vanwege het feit dat sinds 2005 
iedere Nederlander vanaf 14 jaar toch al verplicht is een identiteitsbewijs bij 
zich te dragen, voerde de staatssecretaris in 2010 tegelijk met de stempas de 
identificatieplicht in.7

Oude regeling (1918-2009)

Vóór 2010 gold in grote lijnen de regeling uit de Kieswet van 1918, waarin 
de oproepkaart op het stembureau ‘een vermoeden van identiteit’ opleverde.8 
Op deze kaart stond ook als waarschuwing artikel 128 van het Wetboek van 
Strafrecht: ‘Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krach-
tens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft 
met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar.’ Op persoonsverwisseling 
oefenden de stembureaus echter geen structurele controle uit. Doorgaans 
namen zij genoegen met de relatieve zekerheid die de vergelijking van de 
oproepkaart met het kiezersregister omtrent de identiteit van de kiezer ople-
verde. In geval van twijfel bezat het stembureau sinds 1918 de bevoegdheid 
de kiezer te vragen blijk te geven van zijn identiteit, een bevoegdheid die 
minister Beernink in 1968 expliciet vastlegde in de wet.9 Het stembureau 
beoordeelde of het document dat de kiezer toonde afdoende was. De Kies-
wet schreef geen identiteitsdocumenten voor, zodat het stembureau genoegen 
kon nemen met een bibliotheekpasje.10

Hoewel op kleine schaal fraude voorkwam, wilden opeenvolgende mi-
nisters legitimatie in de stembureaus niet verplicht stellen, vooral omdat zij 
vreesden voor grote vertragingen. Toen ook minister De Gaay Fortman dit 
in 1976 weigerde, probeerde Kamerlid Kappeyne van de Coppello de legiti-
matieplicht voor alle kiezers bij amendement aanvaard te krijgen. Zij vond 
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dat er meer vertraging optrad als een kiezer zich desgevraagd moest legitime-
ren terwijl hij geen identiteitsbewijs bij zich had, dan wanneer iedere kiezer 
zich moest legitimeren. De Gaay Fortman gaf toe dat hij wel eens een kiezer 
‘grommend en morrend’ naar huis had zien gaan om alsnog een identiteits-
bewijs te halen, maar hij vond toch dat het stemproces niet ingewikkelder 
moest worden gemaakt, zeker omdat er nauwelijks sprake was van misbruik. 
Daarin steunde een Kamermeerderheid hem.11

In 1989 schrapte staatssecretaris De Graaff-Nauta het voorschrift dat 
het stembureau behalve het nummer van de oproepkaart ook de naam van 
de kiezer duidelijk verstaanbaar moest noemen. Hoewel zij hierop geen toe-
lichting gaf, paste dit heel goed in deze kieswetsherziening, die op allerlei 
onderdelen de privacybescherming vergrootte. Partijen konden tot deze her-
ziening ook het kiezersregister opvragen en, luisterend naar het stembureau, 
aantekenen wie er was geweest. Dat werd zo onmogelijk gemaakt.12

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de Kieswet van 1850 staat niet tot in detail beschreven hoe het stembureau 
bijhield welke kiesgerechtigden al een stem hadden uitgebracht. De wet sprak 
slechts over twee stemopnemers, die de namen van de kiezers opschreven. 
Vermoedelijk noemde de voorzitter de naam hardop. Dat kan worden af-
geleid uit de aanwezigheid van verkiezingsagenten, die bijhielden wie had 
gestemd.

Ook de Kieswet van 1896 vermeldde niets over het hardop voorlezen van 
de namen van de kiezers. Een amendement dat bij de herziening van 1900 
werd ingediend, bracht daar verandering in. Voortaan moest de voorzitter 
bij het overhandigen van het stembiljet hardop de naam van de kiezer en 
diens nummer op de kiezerslijst oplezen.13 Zo konden partijen bijhouden wie 
had gestemd. Nalatige of trage aanhangers werden vervolgens thuis opge-
haald. De indiener van het amendement wees er in zijn toelichting op dat in 
de praktijk de meeste voorzitters de namen van de kiezers hardop voorlazen, 
maar dat er ook enkele waren die de oproepkaart zwijgend in ontvangst na-
men, zodat de verkiezingsagenten in het ongewisse bleven over de identiteit 
van de kiezers. De nieuwe bepaling dwong ook de zwijgende voorzitters tot 
spreken.14

In de eerste decennia na 1850 was het electoraat beperkt van omvang. De 
voorzitter, in de meeste gevallen tevens de burgemeester, kende veel kiezers 
persoonlijk of van gezicht. Wanneer dat niet het geval was, bestond er geen 
mogelijkheid om de identiteit vast te stellen. De Kieswet verplichtte de kies-
gerechtigde zelfs niet de oproepingsbrief mee te nemen. Wel kon de voorzit-
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ter naar adres, geboortedatum en geboorteplaats vragen, want die gegevens 
stonden op de kiezerslijst vermeld.

Vanaf 1896 moesten de kiesgerechtigden hun oproepkaart meenemen 
naar het stembureau en daar afgeven. Die kaart gaf wel ‘een vermoeden van 
identiteit’, maar geen absolute zekerheid. In geval van twijfel kon het stembu-
reau terugvallen op het vragen naar geboorteplaats en -datum.
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De kiezer brengt zijn stem uit

Huidige regeling

Na de controle van stempas en identiteit laat de voorzitter van het stembu-
reau de kiezer toe tot de stemming door hem een stembiljet te overhandigen. 
Eenmaal in het bezit daarvan, legt de Kieswet in even plechtige als sobere 
bewoordingen diens voorrecht vast: ‘De kiezer gaat na ontvangst van het stem-
biljet naar een stemhokje en stemt aldaar door een wit stipje, geplaatst vóór de 
kandidaat van zijn keuze, rood te maken.’ De kiezer mag zijn stembiljet alleen 
in het stemhokje invullen. Vervolgens vouwt hij het stembiljet dicht, gaat terug 
naar de tafel waaraan het stembureau zitting heeft en steekt zijn stembiljet 
daar onder toeziend oog van een lid van het stembureau in de stembus.

Wanneer een kiezer zich bij het invullen vergist, kan hij het stembiljet 
aan de voorzitter van het stembureau teruggeven en ontvangt hij een nieuw 
exemplaar. Dat mag één keer. De voorzitter stempelt op het teruggegeven 
biljet het woord ‘onbruikbaar’. Hij doet dit eveneens bij teruggegeven niet-
gebruikte biljetten. Het stembureau maakt een aantekening als kiezers wel 
een stembiljet ontvangen, maar dit niet in de stembus deponeren.

Het stembureau kan kiezers die wegens hun lichamelijke gesteldheid hulp 
nodig hebben, toestemming geven zich te laten helpen. Een stembureaulid 
mag dit zelf ook doen, maar dit heeft met het oog op het stemgeheim niet de 
voorkeur.

Zodra de tijd voor het stemmen is verstreken, deelt de voorzitter dit de aan-
wezige kiezers mee. Alleen de kiezers die zich op dat moment in het stemlokaal 
of bij de ingang bevinden, krijgen nog gelegenheid hun stem uit te brengen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Met tevredenheid stelde A.F.J. van den Bogert in zijn commentaar op de 
Kieswet van 1951 vast dat de regeling voor het uitbrengen van de stem sinds 
1918 geheel ongewijzigd was gebleven.1 Ook daarna functioneerde de rege-
ling zo goed dat ze tot op de huidige dag slechts geringe wijzigingen onder-
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ging. Alleen de voorgeschreven vaart verdween uit de regeling, nadat vanaf 
1989 de kiezer niet meer ‘onverwijld’ naar het stemhokje moest gaan. Ook 
hoefde het stembureau vanaf dat jaar niet meer het aantal kiezers bij te hou-
den dat weigerde een stembiljet in ontvangst te nemen. Voortaan ging het 
enkel nog om het tellen van het aantal kiezers dat het stembiljet niet in de 
stembus wilde steken.2

Slechts over één onderdeel was er veel discussie. De Kieswet van 1918 
ging uit van de volstrekte zelfstandigheid van de kiezer. Wel bestond een 
uitzondering voor kiezers die lichamelijk hulpbehoevend waren, zoals men-
sen die om wat voor reden dan ook hun handen niet konden gebruiken en 
visueel gehandicapten.3 Zij mochten zelf bepalen aan wie zij het geheim van 
de door hen uit te brengen stem wilden toevertrouwen. Het was echter niet 
toegestaan kiezers te assisteren vanwege hun ‘gebrek aan kennis of geeste-
lijke onbekwaamheid’.4

In 1918 waren tal van kiezers de leeskunst niet vaardig. Zij mochten zich 
echter niet laten helpen in het stemhokje. De uitslag van een stemdistrict kon 
om deze reden zelfs nietig worden verklaard. De jurisprudentie daarover was 
klip-en-klaar.5 Stembureauleden konden echter in verwarring raken door 
andere uitspraken, die toestonden dat een kiezer zich bij de tafel van het 
stembureau door een andere kiezer liet voorlichten, voorlezen en kandidaten 
aanwijzen. Zelfs bleek uit een beroepszaak dat het was toegestaan dat een 
analfabete kiezer in het stemhokje stond en een naam aanwees, terwijl een 
andere kiezer buiten het stemhokje zei: ‘neen, die er onder’. Bij koninklijk 
besluit gold dat niet als ongeoorloofde bijstand. De redactie van het Week-
blad voor Burgerlijke Administratie typeerde deze uitspraak als ‘een zeer 
zonderlinge beslissing’.6 Kieswetcommentatoren kozen er om die reden voor 
de strekking van de uitspraak weer in te perken door het verschaffen van 
inlichtingen toe te staan, op voorwaarde dat de kiezer daarna ‘zelfstandig dit 
biljet invult, zonder dat hem daarbij eenige hulp wordt verleend’.7

Voor menigeen bleek deze vorm van hulp nog onvoldoende. De sociaalde-
mocraat Albarda diende in 1921 daarom een amendement in om een kiezer 
desgewenst te laten helpen in het stemhokje door een lid van het stembureau, 
als hij aannemelijk maakte dat hij niet kon lezen. Het Kamerlid noemde als 
motief dat de kandidatenlijst sinds 1918 veel groter en ingewikkelder was 
dan onder het districtenstelsel. Wat voor Albarda een ‘eisch van billijkheid’ 
was, viel minder in de smaak bij de deftige liberale afgevaardigde P. Rink, die 
minder ophad met analfabeten. Zijn bezwaar was onder meer dat de voor-
zitter van het stembureau een wel heel grote bevoegdheid zou krijgen bij de 
beoordeling van de vraag of iemand zich mocht laten assisteren. Bovendien 
had Rink er weinig vertrouwen in dat alle kiesgerechtigden die zich voor 
zouden doen als analfabeet, werkelijk niet konden lezen. Hij vreesde kiezers-
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beïnvloeding en afbreuk aan het stemgeheim. Albarda verloor het pleit met 
40 tegen 31 stemmen.8

Pleidooien voor het recht van analfabeten om zich in het stemhokje te 
laten bijstaan, stuitten telkens weer af op het verweer dat een kiezer zich 
vooraf voldoende kon laten voorlichten. De overtuiging dat kiezers in staat 
moeten zijn zelf hun keuze te bepalen was diepgeworteld. De beslotenheid 
van het stemhokje waarborgde het beste dat de stem overeenkomstig de wil 
van de kiezer werd uitgebracht. Daarom wees staatssecretaris De Graaff-
Nauta in de aanloop naar de kieswetswijziging van 1989 ook bijstand af 
aan mensen met ‘een geestelijke stoornis’.9 Sinds 2008 is deze groep groter 
geworden, omdat ook mensen die onder curatele staan niet langer zijn uitge-
sloten van het kiesrecht.10 Omdat tegelijk het voorschrift bleef gehandhaafd 
dat hulp in het stemhokje ongeoorloofd is en de keus moet berusten op een 
wilsuiting, staan stembureauleden in de praktijk wel eens voor dilemma’s, 
zeker in stembureaus in zorginstellingen.11

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1896 bestonden er geen stemhokjes. De kiezer kon in het stemlokaal 
alleen het thuis ingevulde stembiljet in de stembus werpen. De Kieswet van 
1896 legde de grondslag van de huidige regeling door te bepalen dat de kiezer 
zich na ontvangst van het stembiljet ‘onverwijld’ naar een stemhokje begaf en 
daar zonder te dralen het biljet invult.12 Alleen wanneer een kiezer lichame-
lijk hulpbehoevend was, kon de voorzitter toestaan dat hij zich liet bijstaan. 
Lichamelijk werd strikt geïnterpreteerd: alleen bijstand voor blinden en kie-
zers met gebreken aan armen en handen. Analfabete kiezers konden volgens 
de wetgever geen beroep doen op het artikel.13

Uit de behandeling van het wetsvoorstel blijkt dat het uitsluiten van bij-
stand in het stemhokje aan analfabete kiesgerechtigden een partijpolitieke 
achtergrond had. Verschillende linkse Kamerleden wezen op het misbruik 
dat in Ierland werd gemaakt van de regeling dat analfabeten zich mochten la-
ten helpen. Bij elke Ierse verkiezing brak volgens deze Kamerleden een epide-
mie van analfabetisme uit, waarna katholieke geestelijken in het stemhokje 
de stembiljetten voor deze ‘ongelukkigen’ invulden.14
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•      •      •

Tegenwoordig is het stemgeheim een van de fundamenten van onze verkie-
zingen. Iedere kiezer moet zijn stem in beslotenheid uitbrengen. Sinds 1983 
is het beginsel van geheime stemming zelfs in de Grondwet opgenomen en 
sinds 1989 in de Kieswet.1 Dit is niet altijd zo geweest. In 1869 stelde de 
autoriteit op het terrein van het kiesrecht Maas Geesteranus dat de Kies-
wet niet uitging van het geheim der stemming. Hij beriep zich daarvoor 
op Thorbecke.2 In 1850 had deze bij de behandeling van het wetsontwerp 
van de Kieswet het door hem voorgestelde stelsel een ‘tusschen-systeem’ ge-
noemd. Thorbecke bedoelde daarmee dat de door hem voorgestane manier 
van stemuitbrenging een intermezzo zou zijn tussen het oude stelsel van vóór 
1848, waarin de burgemeester de ondertekende stembriefjes bij de kiezers 
thuis ophaalde, en een stelsel waarbij de kiezers in een kiezersvergadering 
bijeenkwamen en hun stem mondeling of per briefje uitbrachten. Hij achtte 
de tijd voor de laatste manier van stemmen nog niet rijp, zodat hij koos voor 
het tussensysteem waarin de kiezers persoonlijk hun stembriefje op het stem-
bureau in de bus deponeerden.3

Thorbecke stond dus geen strenge interpretatie van het stemgeheim voor 
ogen. Dat bleek ook uit zijn wetsontwerp, dat bepaalde dat ondertekende 
stembriefjes geldig waren. Volgens Thorbecke moest het de kiezer vrij staan 
om bekend te maken op wie hij had gestemd: ‘Dat te verbieden kan de bedoe-
ling niet zijn. Het geheim van de stemming is eenvoudig dit, dat de stemmen 
kunnen geheim blijven.’4 Veel Kamerleden waren het vanwege het mogelijke 
misbruik oneens met deze opvatting. Ondertekenen met een valse naam kon 
bijvoorbeeld de betreffende persoon in problemen brengen. Andere Kamer-
leden wezen de minister erop dat het weliswaar iedereen vrij stond om pu-
bliek te maken op wie hij had gestemd, maar dat het bewijs dat zo iemand 
de waarheid sprak ontbrak. Een ondertekend stembiljet was wél een bewijs 
voor het stemgedrag. Omkoperij zou daardoor worden gestimuleerd. Door 
het stembiljet te ondertekenen, kon de omgekochte kiezer bewijzen dat hij 
zijn deel van de afspraak was nagekomen. Uiteindelijk bleek een kleine meer-
derheid voor deze interpretatie van het stemgeheim te zijn. Bij amendement 
werd bepaald dat ondertekende stembriefjes ongeldig waren.5
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Tegen de achtergrond van de discussie over de vraag of ondertekende 
stembriefjes al dan niet geldig waren, is het opmerkelijk dat de Kamer in 
het geheel geen aandacht schonk aan de bepaling dat de kiesgerechtigden de 
stembriefjes thuis ontvingen en daar moesten invullen. Veel kiesgerechtig-
den stonden daardoor bloot aan beïnvloeding en pressie door personen uit 
hun sociale omgeving. Formeel was dit geen schending van het stemgeheim, 
omdat de kiezer op elk moment een door anderen of onder pressie ingevulde 
naam kon doorstrepen en vervangen door die van de kandidaat van zijn 
keuze. In de praktijk werden stembriefjes echter soms tot op de drempel van 
het stembureau door derden gecontroleerd, zodat deze manier van stemmen 
het gemakkelijk maakte om het stemgeheim te schenden.

Het stemgeheim speelde wel een rol bij het voorschrift dat de stembriefjes 
moesten worden gemengd voordat ze werden geopend. In de loop der jaren 
werd dit artikel steeds meer gezien als het geheim der stemming. Vanaf de 
jaren 1870 werd dit zelfs een hoofdbeginsel van de Kieswet genoemd. Het 
ging hier echter niet zozeer om het individuele stemgeheim, als wel om een 
collectief stemgeheim. Het stemgedrag van een gemeente die soms maar een 
handvol kiesgerechtigden telde, mocht niet worden onthuld.6

De eerste decennia na 1850 was het individuele stemgeheim nauwelijks 
onderwerp van debat. Dat kwam doordat de verkiezingen weinig belangstel-
ling trokken. De opkomst was laag en veel aftredende Kamerleden werden 

Stembiljet voor een kiesdistrict in de provincie Overijssel, 1848.
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Aanplakbiljet uit 1877 waarin 151 kiesgerechtigden uit het district Amersfoort 
aankondigen op A. baron Mackay te stemmen.
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met ruime meerderheid van stemmen herkozen. Dat veranderde rond 1870, 
toen de politieke verhoudingen polariseerden. De partijen kwamen scherp 
tegenover elkaar te staan, de opkomst steeg en het belang van de uitkomst 
werd groter. De druk op de kiezers nam toe en daarmee kreeg het stemge-
heim meer aandacht. Het Kamerlid F.J.E. van Zinnicq Bergmann wees er 
eind 1869 op waartoe het ontbreken van het stemgeheim kon leiden: ‘Ik ken 
gemeenten waar nabij het raadhuis, de plaats waar de verkiezing geschiedt, 
drinkgelagen worden aangelegd en de kiezers daarheen worden gelokt, ten 
einde hen tot eene gansch andere keuze over te halen dan die zij wilden uit-
brengen.’7 Deze praktijken speelden zich volgens hem openlijk af.

Hoewel dwang en intimidatie alom werden afgekeurd en geheime stem-
ming steeds vaker een grondslag van het kiesrecht werd genoemd, veran-
derde er toch weinig. Het stemgeheim dwingend opleggen ging velen te ver. 
Een wetsvoorstel uit 1877 bijvoorbeeld bood de kiezer de mogelijkheid om 
zijn stem in het stemlokaal uit te brengen. Zo kon hij zich volgens minister 
Heemskerk aan mogelijke pressie onttrekken. De stembiljetten zouden in dit 
voorstel echter nog steeds thuis worden bezorgd en het bleef de kiezers vrij ze 
daar als vanouds in te vullen. Dit wetsvoorstel sneuvelde echter.8

Er zijn verschillende redenen waarom aan het stemgeheim lange tijd wei-
nig aandacht werd besteed. Een daarvan is dat de aandacht vooral uitging 
naar andere zaken, zoals de uitbreiding van het kiesrecht. Maar even belang-
rijk was dat niet iedereen overtuigd was van de wenselijkheid van het stem-
geheim. Moest een kiezer niet gewoon voor zijn stem uitkomen? Abraham 
Kuyper, de oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij, stelde in 1879 dat 
stemmen hetzelfde was als getuigen, en dat was niet mogelijk wanneer een 
kiezer zijn keuze geheimhield.9 Zijn opmerking sloot aan bij de wijdverbreide 
praktijk van kiezers die advertenties en strooibiljetten ondertekenden waarin 
ze verklaarden op een bepaalde kandidaat te stemmen. Het openlijk belijden 
van de partijkeuze was voor deze kiezers belangrijker dan het stemgeheim.

Het was de uitbreiding van het kiesrecht die invoering van het stemge-
heim urgenter maakte. Veel politici maakten zich in 1896 zorgen om de 
onzelfstandigheid en omkoopbaarheid van de vele nieuwe kiezers die door 
de nieuwe Kieswet dat jaar voor het eerst kiesrecht kregen. Sommigen ver-
wachtten de oplossing van stemmachines, maar de minister zag meer in een 
stemhokje. De kiezer kreeg in het vervolg zijn stembiljet pas in het stem-
lokaal en moest dat vervolgens op een afgeschermde lessenaar invullen. 
Hoewel sommige Kamerleden nog protesteerden tegen deze on-Nederlandse 
manier van stemmen, ging het overgrote deel van de Kamer akkoord met de 
invoering van het stemhokje.

Sinds 1896 zijn het stemgeheim en het stemhokje onomstreden. De vraag 
blijft zich echter regelmatig voordoen of het stemgeheim wel afdoende is ge-
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waarborgd. Moeten er bijvoorbeeld geen gordijntjes voor de stemhokjes (zie 
‘Het gordijntje’, p. 153)? Zijn stemcomputers wel betrouwbaar (zie ‘Stem-
machine en stemcomputer’, p. 167)? Ook bestaat er een verschil tussen een 
rekkelijke en een precieze interpretatie van het stemgeheim. De rekkelijke 
opvatting meent dat het stemgeheim afdoende is gewaarborgd wanneer de 
kiezer de mogelijkheid krijgt zijn stem in het geheim uit te brengen. Het staat 
de kiezer echter vrij om kenbaar te maken op wie hij zijn stem heeft uitge-
bracht, of om door bij volmacht te stemmen de gemachtigde op de hoogte 
te stellen van zijn keuze. In de precieze opvatting zijn dit echter schendingen 
van het stemgeheim.10 Het geheim der stemming is in deze visie absoluut: 
elke bekendmaking van het stemgedrag vormt een schending.

De discussie rond het stemgeheim lijkt een nieuwe wending te krijgen 
door technologische ontwikkelingen en de opmars van sociale media. Met 
een mobieltje kan een kiezer in het stemhokje een foto maken van het inge-
vulde stembiljet en die vervolgens op Facebook of op Twitter plaatsen. In de 
Verenigde Staten komt dit al vaker voor. Bij de presidentsverkiezingen van 
2012 maakte ruim 20 procent van de kiezers zijn keuze op sociale media be-
kend. Een deel van hen deed dat met een foto van het ingevulde stembiljet.11 
Ook in Nederland begint het fenomeen op te komen. Bij de verkiezingen in 
november 2013 als gevolg van gemeentelijke herindelingen dook het bericht 
op dat kiezers in Friesland hun stembiljet fotografeerden en die foto vervol-
gens deelden op Twitter of Facebook.12

Met het fotograferen van het stembiljet gaat de discussie rond het stem-
geheim terug naar de tijd van vóór de introductie van het stemhokje in 1896. 
In veel opzichten is een gefotografeerd stembiljet immers te vergelijken met 
het ondertekende stembiljet dat in 1850 in de ban werd gedaan. Wellicht 
dat het omkopen van kiezers weer aantrekkelijker wordt nu de omgekochte 
kiezer weer het bewijs kan leveren dat hij zijn deel van de afspraak is nage-
komen. Om deze reden is het in Italië sinds 2008 verboden het stembiljet te 
fotograferen.
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Het stembureau handhaaft de orde in het 
stemlokaal

Huidige regeling

Zolang het stemlokaal is geopend, mogen kiezers daar verblijven. Met speci-
ale toestemming van de minister hebben internationale waarnemers het recht 
om overal op toe te zien. De pers is welkom als het stembureau daar toestem-
ming voor geeft. In elk stemlokaal dient er op enige afstand van de tafel van 
het stembureau en de stemhokjes een voor het publiek bestemde ruimte te 
zijn. Voorwaarde voor aanwezigheid is dat niemand de orde verstoort. Het 
stembureau is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. De voorzitter kan 
zo nodig een beroep doen op de burgemeester voor ondersteuning door de 
politie.

Het enige onderwerp van orde dat de Kieswet concreet noemt, is het 
handhaven van de kiezersvrijheid: het onbelemmerd en in vrijheid uitbrengen 
van de stem. Stembureauleden mogen tijdens de uitoefening van hun functie 
geen blijk van hun politieke gezindheid geven. Het is dan ook niet toegestaan 
speldjes, buttons of dassen van politieke partijen te dragen tijdens de zitting. 
Ook andere aanwezigen mogen geen verkiezingspropaganda bedrijven door 
bijvoorbeeld verkiezingsmateriaal uit te delen.

Als het stembureau van oordeel is dat de omstandigheden in of bij het 
stemlokaal een behoorlijke voortgang van de zitting verhinderen, deelt de 
voorzitter dit de aanwezigen mee. Hij schorst daarop de zitting en doet direct 
verslag aan de burgemeester. De burgemeester bepaalt vervolgens wanneer 
en waar de zitting wordt hervat. Als er wanorde ontstaat na afloop van de 
stemming, kan het stemlokaal worden ontruimd maar zet het stembureau 
wel de werkzaamheden voort.

De Kieswet stelt slechts regels binnen de ‘muren’ van het stemlokaal. 
Daarbuiten handhaaft het gemeentebestuur de openbare orde, met inachtne-
ming van de vrijheid van meningsuiting. Door de instelling van stembureaus 
in ruimtes die voor andere doeleinden in gebruik zijn, is het soms lastig om 
de grenzen van het stemlokaal te bepalen. De Kiesraad adviseert duidelijk 
aan te geven welke ruimte tot het stemlokaal wordt gerekend.1
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Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De regeling betreffende de ordehandhaving in het stemlokaal is grotendeels 
nog dezelfde als in 1918. Opvallend in de commentaren op de betreffende 
wetsartikelen is dat opmerkingen over ordeverstoringen in het stemlokaal 
ontbreken. Vijftien jaar ervaring leverde in een gezaghebbend commentaar 
op de Kieswet slechts één nieuwe toelichting op: als een belangstellend kiezer 
een stoel meebracht om het verloop van de stemming op zijn gemak te kun-
nen volgen, was dat geen reden om hem uit het stemlokaal te verwijderen.2

Stembureauleden hebben vanaf 1918 altijd moeten optreden tegen onge-
oorloofde praktijken, zoals het gezamenlijk betreden van stemhokjes. Als 
de voorzitter tot de conclusie kwam dat ingrijpen van buitenaf noodzakelijk 
was, kon hij politieagenten en desnoods militairen inschakelen. Hij deelde 
de aanwezigen dan mee dat de wanorde in het stemlokaal of bij de toegang 
de voortgang van de stemming onmogelijk maakte. In tegenwoordigheid 
van de aanwezige kiezers sloot en verzegelde het stembureau vervolgens de 
stembus.3

Hoewel staatssecretaris De Graaff-Nauta bij de kieswetsherziening van 
1989 niet expliciet verwees naar de voorgaande onrustige jaren rond het 
optreden van de Centrumpartij, de Nederlandse Volksunie en hun bestrij-
ders, kan het verbod dat zij instelde op alle propaganda in het stemlokaal 
daar niet los van worden gezien. Als er in het stemlokaal op ‘enigerlei wijze 
verkiezingspropaganda’ werd bedreven, moest de voorzitter daar een eind 
aan maken. Voor de omgeving van het stemlokaal wilde De Graaff-Nauta 
niets vastleggen. Wel stelde zij vast dat het gemeentebestuur desgewenst met 
inachtneming van de vrijheid van meningsuiting regulerend kon optreden 
als er bijvoorbeeld een geluidswagen voor de ingang van het stemlokaal zou 
worden geplaatst.4

De herziening van de Kieswet in 1989 leidde tot nog enkele kleine wijzi-
gingen. Eén element verdween uit de Kieswet: het voorschrift dat kiezers in 
het stemlokaal ongewapend moesten zijn, tenzij zij militair of politieagent 
waren ‘of een wapen bij zich hebben, dat behoort tot hunne ambtskleeding’, 
zoals de eresabel bij een ministersuniform.5

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De Kieswet van 1850 bepaalde dat kiezers die geen militair waren, ongewa-
pend moesten verschijnen.6 In 1896 veranderde deze omschrijving. Voortaan 
moest elke kiezer ongewapend komen, tenzij het wapen tot de ambtskleding 
behoorde of er een vergunning voor was verleend.7 Naast militairen konden 
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dus ook politieagenten en personen met een vergunning gewapend hun stem 
uitbrengen.

In 1850 was uitdrukkelijk bepaald dat de kiezers in het stemlokaal zich 
uitsluitend met het stemmen mochten bezighouden.8 Dit gaf de voorzitter 
– samen met de bepaling dat hij belast was met het handhaven van de orde – 
de bevoegdheid tegen allerlei activiteiten op te treden, zoals die van ver-
kiezingsagenten die in het stemlokaal kiezers probeerden te beïnvloeden.9 
Zowel volgens de Kieswet van 1850 als die van 1896 was de voorzitter op 
papier alleenheerser: hij alleen, niet de burgemeester, bepaalde of het wet-
telijk gezag toegang kreeg tot het stembureau.10

De Kieswet van 1850 bevatte geen bepaling dat de leden van het stem-
bureau de kiezers niet mochten beïnvloeden. Toen in 1875 in het stembu-
reau Haarlemmermeer een stemopnemer in het stemlokaal strooibiljetten 
uitdeelde waarin een van de kandidaten werd aanbevolen, leidde dit tot een 
verzoekschrift bij de Commissie geloofsbrieven. De Commissie zag er echter 
geen kwaad in, omdat de strooibiljetten pas werden uitgedeeld nadat een 
kiezer zijn stem had uitgebracht en omdat de stemopnemer de kiezers eerst 
terzijde had genomen alvorens een biljet te overhandigen. Volgens de Com-
missie was het uitdelen daardoor een privéhandeling geworden. Bovendien, 
zo stelde de Commissie, kon er eigenlijk ook moeilijk bezwaar worden ge-
maakt tegen het uitdelen van strooibiljetten tijdens verkiezingen zolang ze 
een fatsoenlijke inhoud hadden.11

Het is opmerkelijk hoe weinig ordeverstorende incidenten er uit anderhalve 
eeuw Kamerverkiezingen bekend zijn. Aanhangers van partijen intimideer-
den geen kiezers in het stemlokaal, gingen daar niet met elkaar op de vuist, 
ontvreemdden geen stembiljetten en molesteerden geen stembureauleden 
– om enkele ernstige vormen van het verstoren van de orde te noemen. Hoe-
wel er geen systematisch onderzoek naar is gedaan, lijkt het erop dat het in 
het stemlokaal doorgaans rustig was. De partijen en hun aanhangers respec-
teerden blijkbaar een van de elementaire regels van het verkiezingsproces, 
namelijk dat de kiezers in vrijheid en onbelemmerd hun stem kunnen uit-
brengen. Dit betekent overigens niet dat relletjes of ongeregeldheden ontbra-
ken bij de Nederlandse verkiezingen, maar die speelden zich af in de aanloop 
naar de verkiezingsdag of na afloop, niet in het stemlokaal.
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Stemmen vanuit het buitenland

•      •      •

Tot 1983 schreef artikel 90 van de Grondwet voor dat alleen ‘ingezetenen’, 
Nederlanders dus die binnen de grenzen woonden, het actief kiesrecht be-
zaten. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verbleven maar wel inge-
schreven stonden in een gemeentelijk bevolkingsregister, bezaten eveneens 
het kiesrecht. Als zij wilden stemmen, moesten zij ofwel ervoor zorgen op de 
dag van de stemming in Nederland te zijn om persoonlijk hun stembiljet in 
te vullen, of gebruikmaken van de volmachtregeling.

Niet alle Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verbleven waren in 
staat om op een van deze manieren hun stem uit te brengen. In sommige lan-
den bestond de mogelijkheid om per brief te stemmen, zodat deze optie ook 
in Nederland ter sprake kwam.1 Dat gebeurde voor het eerst in 1948 toen de 
vraag aan de orde kwam hoe Nederlandse militairen in het buitenland hun 
stem konden uitbrengen. Aanleiding waren de zogeheten politionele acties in 
Nederlands-Indië, waardoor veel soldaten langere tijd buiten de grenzen ver-
bleven. Minister P.J. Witteman (kvp) wilde voor hen een aparte volmachtre-
geling invoeren. Veel Kamerleden gaven er de voorkeur aan dat de militairen 
per brief zouden stemmen, waardoor de wil van de kiesgerechtigde soldaten 
zuiverder tot uitdrukking zou komen dan door het stemmen bij volmacht. 
Witteman zei er voor ‘onze jongens in Indië’ wel aan gedacht te hebben, 
maar reageerde afwijzend. Elke regeling die zijn ambtenaren voor het stem-
men per brief konden bedenken, bracht stagnatie voor het vaststellen van de 
verkiezingsuitslag met zich mee. Bij een experiment in het Verenigd Konink-
rijk was de verkiezingsuitslag pas drie weken na de stemmingsdag bekend.2 
Om deze reden én vanwege de bedreiging van het stemgeheim wezen ook 
latere ministers het stemmen per brief af.3

Nederlands-Indië werd Indonesië, de soldaten keerden terug naar Neder-
land en daarmee verdween het vraagstuk van het kiesrecht voor Nederlan-
ders in het buitenland weer naar de marge, totdat in 1977 het actief kiesrecht 
ook werd verstrekt aan Nederlanders buiten Nederland in openbare dienst: 
beroepsmilitairen en diplomatiek personeel. Voorwaarde was dat zij niet in 
een gemeentelijk bevolkingsregister stonden ingeschreven, omdat ze anders 
tweemaal zouden kunnen stemmen. Minister De Gaay Fortman achtte het 
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verstrekken van kiesrecht aan Nederlanders woonachtig in het buitenland 
niet in strijd met het grondwettelijke vereiste van ingezetenschap. Artikel 
6 van de Grondwet bepaalde namelijk dat de wet defi nieerde welke Neder-
landers ingezetene waren.4 De wetgever kon het begrip ‘ingezetene’ dus een 
andere inhoud geven dan de gangbare betekenis van het woord en maakte in 
1977 van deze mogelijkheid gebruik voor Nederlanders in openbare dienst.

De nieuwe kiesgerechtigde ingezetenen maakten bij de verkiezing van 
1977 slechts spaarzaam gebruik van hun kiesrecht. De regering vermoedde 
dat de oorzaak hiervan lag in het feit dat zij hun stem alleen per volmacht 
konden uitbrengen en dat dit voor velen lastig was, omdat zij al jaren in 
het buitenland woonden. Begin 1983 diende minister J.G. Rietkerk (vvd) 
daarom een wetsontwerp in dat voor deze groep het stemmen per brief mo-
gelijk maakte. De regeling gold alleen voor Nederlanders in Nederlandse 
openbare dienst die hun werkelijke woonplaats in het buitenland hadden. In 
het buitenland gelegerde dienstplichtigen vielen daar niet onder. De minister 
verwachtte dat zij voldoende geworteld waren in Nederland om iemand an-
ders voor zich bij volmacht te laten stemmen.5

Bijna gelijktijdig met de invoering van het stemmen per brief verviel bij 
de grondwetsherziening van 1983 het vereiste van ingezetenschap voor het 
actief kiesrecht. De Grondwet bood de wetgever nog wel de mogelijkheid om 
bepaalde categorieën daarvan uit te sluiten. Van deze mogelijkheid maakte 
de regering gebruik door bij de herziening van de Kieswet het ontbreken van 
een band met Nederland als uitsluitingsgrond te hanteren.6 Het bleek echter 
moeilijk om groepen niet-ingezetenen met of zonder band van elkaar te on-
derscheiden; elke indeling had iets willekeurigs.

De minister koos in 1985 de volgende oplossing: de in het buitenland 
woonachtige kiesgerechtigden moesten zich laten registreren om een stem-
biljet te ontvangen. Deze handeling beschouwde de minister als blijk van een 
band met Nederland: ‘Een stelsel van registratie op verzoek leidt er vanzelf 
toe dat aan het uitgangspunt van de band met Nederland recht wordt ge-
daan. Wie immers deze band niet voelt, zal zich waarschijnlijk ook niet als 
kiezer laten registreren.’7 Registratie had dus niet alleen het praktische doel 
om de adresgegevens te verwerven, maar ook een inhoudelijk doel. De Kies-
wet zonderde één categorie uit van het kiesrecht: degenen die woonden op 
de Nederlandse Antillen en Aruba en die minder dan tien jaar in Nederland 
hadden gewoond.8 Zij waren namelijk al kiesgerechtigd voor de Antilliaanse 
Staten of het Arubaans Parlement.

De belangrijkste veranderingen sinds de kieswetswijziging van 1985 be-
treffen de uitvoering van de regeling. De omslachtige procedure voor re-
gistratie werd in stappen vereenvoudigd. Staatssecretaris De Graaff-Nauta 
schrapte met ingang van 1989 de verplichting dat de niet-ingezeten Neder-
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landers zich moesten laten registreren in de gemeente waar ze het laatst 
woonachtig waren. Zij koos voor een centrale registratie bij de gemeente 
Den Haag. Verder stelde zij in het buitenland briefstembureaus in, zodat 
het retourneren van briefstemmen vlotter verliep. In 1997 werd een semi-
permanente registratie ingesteld. Dat houdt in dat iedereen die bij de vorige 
verkiezing geregistreerd was, bij de volgende verkiezing een registratiefor-
mulier krijgt toegezonden. Sinds de laatste wetswijziging in 2013 kunnen 
registratieformulieren digitaal worden verzonden en moeten Nederlanders 
die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten (sinds 2010 onafhankelijke 
landen binnen het Koninkrijk) zich laten registreren bij de vertegenwoordi-
ger van Nederland in dat land. Bovendien kan sindsdien iedere Nederlander 
die om wat voor reden ook op de dag van stemming in het buitenland ver-
blijft van het stemmen per brief gebruikmaken. In afwijking van een lange 
traditie mag er in het buitenland nu ook met enkele andere kleuren dan rood 
worden gestemd.9

Samenvattend kunnen Nederlanders in het buitenland op dit moment op 
drie manieren hun stem uitbrengen: in persoon in Nederland op de dag van 
stemming, bij volmacht of per brief. Verreweg de meesten stemmen per brief, 
waarvoor zij een stembiljet, een retourenveloppe en een briefstembewijs ont-
vangen.10 Het behoort tot de taak van de burgemeester van Den Haag om 
het aantal per brief uitgebrachte stemmen te tellen en in het proces-verbaal 
op te nemen.11

In 2013 kondigde minister Plasterk nog een belangrijke wijziging aan, in het 
verlengde van het streven naar een Register van Niet Ingezetenen. Als dit re-
gister met alle Nederlanders die in het buitenland wonen is ingevoerd, wil de 
minister de bestaande registratieprocedure laten vervallen. Iedere niet-ingeze-
ten Nederlander moet dan eenmalig aangeven of hij permanent in een kiezers-
register wil worden opgenomen om vanuit het buitenland te stemmen. Elke 
verkiezing krijgt hij dan automatisch de stembescheiden opgestuurd. Minister 
Plasterk noemde in de brief aan de Kamer drie doelen van het nieuwe regis-
tratiesysteem: het controleren van de kiesgerechtigdheid, het verwerven van 
adresgegevens en het opslaan van een fysieke handtekening.12 Het vaststellen 
van een band met Nederland noemde hij niet, waarmee stilletjes afscheid lijkt 
te worden genomen van de oorspronkelijke bedoeling van de registratie.
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STAP 37

Het stembureau stelt de uitslag vast

Huidige regeling

Zodra de stemming is beëindigd, begint het stembureau met het vaststellen 
van de uitslag. Op basis van het aantal geldige stempassen, kiezerspassen 
en volmachtbewijzen berekent het stembureau het aantal kiezers dat tot de 
stemming is toegelaten. Vervolgens worden de geldige passen en volmachten, 
alsmede de onbruikbaar gemaakte passen, volmachtbewijzen en de niet ge-
bruikte stembiljetten afzonderlijk verpakt en verzegeld.

Daarna opent het stembureau de stembus en zetten de leden zich aan het 
verdelen van de stembiljetten over de partijen. Voor elke lijst stelt het stem-
bureau vast hoeveel stemmen er op elke kandidaat en hoeveel er in totaal zijn 
uitgebracht.

Het stembureau stelt eveneens vast hoeveel stembiljetten blanco dan wel 
ongeldig zijn. Een blanco stembiljet is een biljet waarop de kiezer geen wit 
stipje rood heeft gemaakt. Ongeldig zijn stembiljetten waarop de kiezer niet 
– door het rood maken van een stemvakje – ondubbelzinnig duidelijk heeft 
gemaakt wie de kandidaat van zijn keuze is. Eveneens ongeldig zijn stem-
biljetten waarop de kiezer opmerkingen heeft geschreven waardoor hij kan 
worden geïdentificeerd. Als de voorzitter een stembiljet als ongeldig beoor-
deelt, motiveert hij dat voor de aanwezige kiezers. Zij mogen het afgekeurde 
biljet ook zelf bekijken en kunnen bezwaar inbrengen tegen de genomen 
beslissing.

Het stembureau verpakt en verzegelt alle blanco en ongeldig verklaarde 
stembiljetten. Op de pakken worden de naam van de gemeente, het nummer 
van het stembureau en het aantal biljetten per pak vermeld. Hetzelfde, maar 
dan per lijst, gebeurt met de geldige stembiljetten.1

Voorafgaand aan de officiële telling op kandidaatsniveau vindt er een 
sneltelling plaats van de stemmen op de partijen. De voorzitter van het stem-
bureau geeft het resultaat telefonisch door aan het gemeentehuis. Daar wordt 
het gemeentelijk totaal doorgegeven aan het Algemeen Nederlands Persbu-
reau (anp). De nos presenteert ’s avonds op grond van deze gemeentelijke 
sneltellingen de voorlopige uitslag en op basis daarvan kan er een lijsttrek-
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kersdebat op televisie plaatsvinden.2 Ook het overzicht in de ochtendkranten 
is gebaseerd op de sneltellingen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (2013-heden)

De huidige regeling is ontstaan in 2013 als resultaat van een vereenvoudiging 
van het telproces. Een aantal tellingen is afgeschaft, zoals het tellen van de 
onbruikbaar gemaakte stempassen en de begin- en eindvoorraad stembiljet-
ten. De meerwaarde van deze tijdrovende, zelden exact kloppende tellingen, 
werd zeer beperkt geacht.

Oude regeling (1918-2012)

Tot 2013 was de regeling in grote lijnen gelijk aan die van 1918. Sinds 1989 
moest het stembureau, naast de aantallen geldige stempassen, kiezerspassen 
en volmachtbewijzen, vaststellen:
 – het aantal kiezers dat zich had aangemeld;
 – het aantal uitgereikte stembiljetten;
 – het aantal kiezers dat had geweigerd het stembiljet in de stembus te steken;
 – het aantal teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten;
 – het aantal niet gebruikte stembiljetten.3

In de decennia na 1918 waren de criteria voor het vaststellen van wat een 
ongeldige stem was op grond van praktijk uitgebouwd tot het volgende rijtje:
 – stembiljetten waarop in geen enkel stemvak het witte stipje rood was 

gemaakt;
 – stembiljetten waarop in meer dan één stemvak het witte stipje rood was 

gemaakt;
 – stembiljetten waarop de kiezer geen rood potlood had gebruikt;
 – stembiljetten waarop de kiezer bijvoegingen had geplaatst.

In de praktijk bleken deze bepalingen soms lastig toe te passen, wat leidde 
tot nadere uitwerkingen. In 1951 omschreef minister Teulings hoeveel rood 
afdoende was om te bepalen dat een stipje was rood gemaakt.4 Staatssecre-
taris De Graaff-Nauta lichtte in 1989 uit deze laatste bepaling ‘de kennelijke 
bedoeling van de kiezer’, die zij tot de kern van haar nieuwe regeling maakte: 
als de kiezer door het geheel of gedeeltelijk invullen van het stemvakje ‘op 
ondubbelzinnige wijze’ kenbaar had gemaakt aan welke kandidaat hij zijn 
stem gaf, moest het stembureau het stembiljet geldig verklaren.5
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Sinds 1918 gold het voorschrift dat het stembureau voorafgaand aan de 
telling de stembiljetten mengde met het oog op het stemgeheim van de laatste 
kiezers. In de praktijk stortten stembureaus de stembus meestal op de grond 
leeg, een methode die het stemgeheim volgens De Graaff-Nauta afdoende 
waarborgde. Daarom nam zij het oude voorschrift niet over in de nieuwe 
Kieswet.6

Een nieuw element in de regeling van 1918 was dat de leden van het 
stembureau ‘eenige verpoozing’ werd toegestaan. Op voorwaarde dat zij het 
stembureau niet verlieten en toezicht hielden op de stembussen, mochten zij 
desgewenst een uur pauze nemen tussen de verzegeling van de stembus en 
de opening daarvan ten behoeve van de telling.7 De Graaff-Nauta schrapte 
deze regeling, omdat er volgens haar in de praktijk geen behoefte aan be-
stond.8 Waarschijnlijk was de achtergrond daarvan het verlangen om zo snel 
mogelijk de voorlopige uitslagen te kunnen melden. Pauzeren paste niet in de 
dynamiek van de verkiezingsavond.

Tot 2008 werden blanco stemmen als ongeldig beschouwd. Staatssecreta-
ris Bijleveld-Schouten bepaalde in dat jaar dat ze apart moesten worden ge-
teld. Daarmee kwam zij tegemoet aan kiezers die blanco stemden. Vaak was 
een blanco stem immers een heel bewuste keuze om géén keuze te maken.9

De sneltellingen wijken meestal af van de officiële tellingen. Pijnlijke ge-
volgen had de officieuze uitslag in 1959. Het Gereformeerd Politiek Verbond 
leek een zetel te hebben gewonnen, maar enkele dagen later stelde de Kies-
raad vast dat het gpv daar 24 stemmen voor tekortkwam. Net daarvoor had 
lijsttrekker L.P. Laning al advies uitgebracht aan koningin Juliana inzake de 
kabinetsformatie. Later bleek het staatshoofd bij Lanings bezoek al op de 
hoogte te zijn geweest van het feit dat hij niet was gekozen, maar ze had niets 
gezegd omdat ze het ‘zo sneu had gevonden’.10

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder de Kieswet van 1850 werden de stemmen niet in het stembureau 
geteld. Pas de volgende dag vond een centrale telling plaats in het hoofd-
stembureau van het kiesdistrict (zie stap 40). Vanaf 1896 telde elk stem-
bureau zelf direct na beëindiging van de stemming de stemmen die daar 
waren uitgebracht. De aanleiding voor het verschuiven van de telling naar 
de stembureaus waren de moeilijk te weerleggen geruchten dat er tijdens het 
vervoer van de stembussen naar het hoofdstembureau fraude werd gepleegd. 
Een andere reden was de verwachting dat, gezien de toename van het aan-
tal kiezers, het tellen sneller zou verlopen wanneer dat in de stembureaus 
plaatsvond.11
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Sommige Kamerleden hadden in 1896 bezwaar tegen het tellen direct na 
afloop van de stemming. Volgens de behoudende liberaal A.P.C. van Karne-
beek zorgde de bestaande regeling voor een broodnodige afkoelingsperiode. 
De gemoederen van de verkiezingsdag zouden weer bedaard zijn wanneer 
pas de volgende dag met het tellen werd begonnen: ‘Tot nu toe is ons land vrij 
gebleven van de verschijnselen die in andere landen worden waargenomen, 
en die van tijd tot tijd een kleinen burgeroorlog te zien geven.’ Wanneer de 
uitslag tegenviel, ‘slaat men aan het vechten, om op die wijze lucht te geven 
aan de gevoelens die door den partijstrijd bij de stembus worden opgewekt’.12

De vrees van Van Karnebeek dat door de nieuwe manier van tellen de 
spanningen tussen de aanhangers sneller tot een handgemeen zouden leiden 
was niet ongegrond. Hier en daar sneuvelden ruiten van politieke tegenstan-
ders na het bekend worden van de uitslag, maar daar bleef het meestal toch 
bij. In veel steden was de verkiezingsavond juist een bron van vermaak. In 
Arnhem werden in 1901 op het Jansplein lichtbeelden met uitslagen ver-
toond voor ongeveer vijfduizend personen. De uitslagen werden afgewisseld 
met beelden van vorstenhuizen en van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika.13

De Kieswet van 1896 bepaalde dat de ingeleverde oproepkaarten en de 
ongebruikte en de teruggegeven stembiljetten moesten worden verpakt en 
verzegeld. Vervolgens opende het stembureau de stembus, waarna de voor-
zitter de stembiljetten een voor een voorlas. Het oudste lid controleerde ver-
volgens of de voorzitter de naam juist had voorgelezen, waarna de twee an-
dere leden de uitgebrachte stemmen turfden.14

Met de invoering van de kandidaatstelling in 1896 ontvingen de kiezers 
op het stembureau een stembiljet waarop de namen van de kandidaten al-
fabetisch waren afgedrukt. Ongeldig waren biljetten waarop opzettelijke 
bijvoegingen waren geplaatst, waarop geen of meerdere kandidaten waren 
aangekruist of waarop de keuze anders werd aangeduid dan door het zwart 
maken van het vakje voor de naam van de kandidaat.15
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Het rode potlood

•      •      •

‘De kiezer gaat na ontvangst van het stembiljet naar een stemhokje en stemt 
aldaar door een wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van zijn keuze, 
rood te maken’, aldus de Kieswet.1 In het stemhokje treft de kiezer volgens 
het Kiesbesluit ‘rood schrijfmateriaal’ aan. In de volksmond gaat het om 
het ‘rode potlood’. Het hoeft echter niet per se een potlood te zijn, een rode 
pen, of wat dan ook, is acceptabel. De rode kleur staat echter vast, al sinds 
1921.

Nederland had in 1918 de eerste ervaring opgedaan met het lijstenstelsel. 
Sinds 1896 was het de gewoonte om met een zwart potlood te stemmen. De 
kleur zwart had in 1918 echter geleid tot een moeizame speurtocht naar de 
plek waar de kiezer op de enorme stembiljetten, vol zwarte letters, een stipje 
zwart had gekleurd. Drie dagen na de verkiezingen suggereerde de liberaal 
J.A.A.H. de Beaufort, die als voorzitter van een stembureau de moeilijk-
heden met het tellen van de stemmen aan den lijve had ervaren, voortaan 
een rood potlood te gebruiken. Voor dat idee had hij zich laten inspireren 
door de verkiezingscampagne van zijn politieke tegenstanders. De sdap had 
namelijk campagne gevoerd onder de leus: stem rood door troelstra 
zwart te maken. Omdat de kleur rood met de socialisten werd geassoci-
eerd, voelde De Beaufort nog meer voor een oranje, groen of paars potlood. 
Als het maar een opvallende kleur was.2

Het werd toch rood. Minister Ruijs de Beerenbrouck diende in 1921 bij 
de Kamer het voorstel in voortaan een rood potlood te gebruiken.3 Sinds 
1922 raakte de kleur rood zo ingeburgerd dat decennia later de stemknop op 
de stemcomputer eveneens in rood werd uitgevoerd.

Onomstreden was het rode potlood niet. De arp stelde halverwege de 
jaren 1970 voor om de verplichting te schrappen. Het gladde papier van het 
stembiljet leende zich niet goed voor potloodkrassen. En wat deed het ertoe 
of een stipje rood, groen, blauw of zwart werd gemaakt? De wens van de kie-
zer bleek voldoende uit een ‘niet langer wit stipje’.4 Minister De Gaay Fort-
man (arp) handhaafde de kleur echter, met als argumenten dat het stemmen 
met één kleur het stemgeheim beter waarborgde en dat rood het opnemen 
van de stemmen vergemakkelijkte.5
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De introductie van de mogelijkheid tot het stemmen per brief bracht 
minister Rietkerk (vvd) er in 1983 toe voor kiezers in het buitenland af 
te stappen van het potlood als schrijfmateriaal. De Kiesraad had nog wel 
gesuggereerd rode potloden met het stembiljet mee te sturen, maar een der-
gelijke zending zou aan douanerechten onderworpen zijn en daardoor te 
prijzig worden. Naar aanleiding van deze overwegingen schrapte Rietkerk de 
verplichting tot het gebruik van potloden helemaal uit de Kieswet. Daarmee 
werden ook allerlei problemen in Nederland opgelost. Zo had in 1974 bij 
de raadsverkiezing in Kampen een herstemming plaatsgevonden, omdat een 
stembureau rode balpennen aan de kiezers ter beschikking had gesteld. Kort 
tevoren had bovendien de Commissie geloofsbrieven van de Tweede Kamer 
er in verband met de vele klachten over de kwaliteit van de potloden op aan-
gedrongen ander schrijfmateriaal toe te laten. Wel handhaafde Rietkerk de 
verplichting de kleur rood te gebruiken, maar dat hoefde niet van een balpen 
of potlood afkomstig te zijn: ‘Desnoods zou de kiezer zelfs gebruik kunnen 
maken van (rode) lipstick.’6

Bij de kieswetsherziening van 1989 wilde staatssecretaris De Graaff-Nau-
ta nog een stap verder gaan door ook de kleur vrij te geven. Zij liet zwaar 
wegen dat in de praktijk was gebleken dat ook het gebruik van de kleur rood 
onduidelijkheid over de geldigheid van het stembiljet niet uitsloot. Volgens 
de staatssecretaris moest voor de geldigheid van een stembiljet de vraag be-
palend zijn of de kiezer door het invullen van het stemvakje ‘op ondubbelzin-
nige wijze zijn keuze kenbaar heeft gemaakt’. Daarvoor was de kleur rood 
niet noodzakelijk. De Graaff-Nauta wilde gemeentebesturen daarom voort-
aan vrijlaten in de keuze van de kleur van het schrijfmateriaal en ging ervan 
uit dat zij in de praktijk zouden kiezen voor een opvallende kleur.7

Het plan om de kleur vrij te geven werd met gemengde gevoelens ontvan-
gen. ‘Het laatste symbool van rood in de Nederlandse politiek wordt met dit 
wetsvoorstel ten grave gedragen,’ spotte Van Lankhorst (ppr).8 Hoewel rood 
de vvd ‘zeker bij verkiezingen’ minder aansprak, was het nota bene deze 
partij die ervoor pleitte de voorgeschreven kleur expliciet in de wet vast te 
leggen.9 Eén kleur waarborgde het stemgeheim beter en vergemakkelijkte het 
tellen. De Graaff-Nauta bleef erbij dat het geldende voorschrift te rigide was. 
Zij probeerde de vvd gerust te stellen met de verwachting dat het gemak van 
een opvallende kleur ertoe zou leiden dat er in de praktijk weinig veranderde. 
Desgevraagd somde zij als opvallende kleuren rood, groen en blauw op.10

Toen de staatssecretaris in haar repliek toch rood de meest voor de hand 
liggende kleur noemde, leek het pvda-woordvoerder Van Otterloo een erg 
kleine stap om dit in de wetstekst te laten staan. Omdat de staatssecreta-
ris bleef bij haar voorstel, diende Van Otterloo samen met fractiegenoot 
H. Rienks een amendement in om de kleur rood in de wetstekst te handha-
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ven.11 Met steun van de vvd dwongen zij de staatssecretaris op haar voor-
nemen terug te komen.12 De kleur rood is sindsdien meer ingeburgerd dan 
ooit. Alleen voor het stemmen in het buitenland verruimde minister Plasterk 
in 2013 de kleurvariatie tot blauw, zwart en groen vanwege het relatief hoge 
percentage ongeldige stemmen (in het buitenland 4,3 procent tegen 0,2 pro-
cent in Nederland).13
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STAP 38

Het stembureau stelt een proces-verbaal op 
van de gang van zaken

Huidige regeling

Aan het einde van de dag van stemming maakt elk stembureau een proces-
verbaal op waarin het verslag doet van het verloop van de verkiezingsdag. 
Het proces-verbaal maakt melding van:
 – het stemmen van stembureauleden die in een andere gemeente als kiesge-

rechtigd staan geregistreerd;
 – de wisselingen in de samenstelling van het stembureau met opgave van de 

tijd van de vervanging;
 – het aantal ingenomen geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbe-

wijzen;
 – de aantallen uitgebrachte stemmen, onderverdeeld naar lijsten en kandidaten;
 – de aantallen blanco en ongeldige stemmen;
 – de bezwaren die in het stemlokaal aanwezige kiezers inbrengen tegen de 

gang van zaken bij de stemming of de telling.

Verder stelt het stembureau in het proces-verbaal een eventueel verschil vast 
tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten en het aantal ge-
telde stemmen. Zo mogelijk geeft het stembureau daarvoor een verklaring.

Elke gemeente verzamelt de processen-verbaal van de stembureaus binnen 
haar grenzen. Ze zijn de basis voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag en 
spelen later nog een rol bij het oordeel van de Commissie geloofsbrieven over 
het verloop van de verkiezing. De gemeente maakt de processen-verbaal open-
baar door een kopie ter inzage te leggen op het gemeentehuis. Met het oog op de 
mogelijkheid bezwaren in te dienen, moeten burgers voorafgaande aan de zit-
ting van het hoofdstembureau kennis kunnen nemen van de processen-verbaal.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Vanaf 1918 verplicht de Kieswet de stembureaus tot het maken van een pro-
ces-verbaal van het stemproces en van de aantallen uitgebrachte stemmen. In 
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de loop van de tijd zijn de modellen daarvoor wat betreft vorm en structuur 
regelmatig gewijzigd. In 2013 kwam er een sterke uitbreiding van de catego-
rieën personen die kennis kunnen nemen van de inhoud. Voor die tijd hadden 
alleen de burgemeester, het hoofdstembureau en de Tweede Kamer inzage in 
de processen-verbaal. Minister Plasterk wilde in 2013 dat voortaan iedereen 
daar kennis van kan nemen, enerzijds om na te gaan of de geuite bezwaren 
waren opgenomen, anderzijds om de vaststelling van de uitslag volstrekt 
transparant en controleerbaar te maken. Omdat veel processen-verbaal ‘een 
rommelige indruk’ maakten, uitte onder meer de vng in haar advies over 
het voorstel de zorg dat de mogelijkheid tot het raadplegen extra bezwaren 
zou opleveren. De regering antwoordde dat openbaarheid zowel de stembu-
reauleden als de Commissie geloofsbrieven scherp zou houden.1

Op advies van de Kiesraad besloot de regering dat de openbaarmaking 
gebeurt door middel van terinzagelegging van een kopie in plaats van via 
plaatsing op internet. Kopiëren is noodzakelijk, omdat de Tweede Kamer de 
beschikking krijgt over de originele processen-verbaal ten behoeve van het 
geloofsbrievenonderzoek. De regering sloot zich aan bij de overweging van 
de Kiesraad dat terinzagelegging makkelijker zou zijn te realiseren dan publi-
catie op internet, waardoor de werkdruk bij de gemeenten in toch al drukke 
tijden kon worden beperkt.2

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Na afloop van de stemming maakte de voorzitter van een stembureau een 
proces-verbaal op. De belangrijkste elementen hierin waren onder de Kieswet 
van 1850 de namen van de leden van het stembureau en de vermelding van 
eventuele incidenten. Aangezien het tellen op het hoofdstembureau plaats-
vond, bevatte het proces-verbaal geen stemaantallen (zie stap 37 en 40).

Vanaf 1896 werden de stemmen direct na afloop van de stemming op 
het stembureau geteld. Doordat de kiezers sinds dat jaar het stembiljet op 
het stembureau ontvingen, ging dit diverse tellingen uitvoeren en vermel-
den in het proces-verbaal: de beginvoorraad stembiljetten, het aantal inge-
leverde oproepkaarten, het aantal niet gebruikte stembiljetten, het aantal 
teruggegeven stembiljetten, het verschil tussen het aantal stembiljetten in 
de stembus en het aantal ingeleverde oproepkaarten, het aantal geldige en 
ongeldige stembiljetten, en natuurlijk de uitslag.3 Deze nauwgezette admi-
nistratie was vooral bedoeld om de taak van het hoofdstembureau, dat de 
volgende dag de uitslagen van alle stembureaus in het kiesdistrict optelde, te 
vergemakkelijken.4 Het proces-verbaal bevatte ook de eventuele bezwaren 
van de kiezers.
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STAP 39

De gemeente stelt de aantallen stemmen vast 
en brengt de processen-verbaal over naar het 

hoofdstembureau

Huidige regeling

De stembureaus leveren de verzegelde pakken en hun proces-verbaal in op 
het gemeentehuis. De gegevens uit de processen-verbaal worden daar over-
getypt in digitale bestanden die onderdeel zijn van de Ondersteunende Soft-
ware Verkiezingen (osv). Met behulp van osv wordt een proces-verbaal 
aangemaakt met de uitslag van de gemeente. Daarin staat vermeld hoeveel 
stemmen er zijn uitgebracht op de verschillende lijsten en kandidaten, even-
als de aantallen blanco en ongeldige stemmen en het aantal volmachtstem-
men. Als daar aanleiding voor is, geeft de burgemeester een schriftelijke 
verklaring voor het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is 
toegelaten en het aantal getelde stemmen.

De burgemeester stuurt de processen-verbaal van de verschillende stem-
bureaus en zijn eigen ‘opgave’ naar het hoofdstembureau. Dat gebeurt in 
papieren en in digitale vorm. De pakken met stemdocumenten blijven in de 
gemeente. Desgewenst kan de Kiesraad of de Commissie geloofsbrieven ze 
daar opvragen voor een hertelling (zie stap 43 en 46).

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1989-heden)

Veel gemeenten hadden de gewoonte om op grond van alle processen-verbaal 
van de stembureaus een verzamelproces-verbaal op te maken voor het hoofd-
stembureau. Staatssecretaris De Graaff-Nauta legde deze praktijk in 1989 in 
de Kieswet vast.1

Bij de Tweede Kamerverkiezing van 2010 zetten de gemeenten voor het 
eerst de uitslagen van de stembureaus in een digitaal bestand over. Dit be-
stand behoorde tot osv. Deze software was in opdracht van de Kiesraad 
ontwikkeld. Elke gemeente leverde dit digitale bestand vervolgens samen met 
de papieren processen-verbaal bij het hoofdstembureau af.
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Oude regeling (1918-1989)

Formeel functioneerde de burgemeester tot 1989 slechts als doorgeefluik 
naar het hoofdstembureau, dat tot taak had de cijfers uit de soms vele hon-
derden processen-verbaal op te tellen om de uitslag in de kieskring vast te 
stellen.2 Deze rol kreeg de burgemeester door een wetswijziging in 1921.

De eerste verkiezing onder de Kieswet van 1918 had een groot beroep 
gedaan op ‘het jongste lid’ van het stembureau. De wet bepaalde namelijk dat 
dit jongste lid de verzegelde pakken en het proces-verbaal ‘onverwijld’ naar 
de voorzitter van het hoofdstembureau moest brengen.3 Dat betekende bij-
voorbeeld dat vanuit elk stembureau in Friesland ’s avonds een voertuig naar 
Leeuwarden vertrok om daar de verzegelde pakken en het proces-verbaal in 
te leveren, al zullen hier en daar de jongste stembureauleden wel gezamenlijk 
de reis hebben ondernomen.

Om tijd en kosten te besparen bepaalde minister Ruijs de Beerenbrouck 
in 1921 dat de stembureauleden de stukken voortaan naar een centraal punt 
in de gemeente moesten brengen, waarvandaan een ambtenaar de pakken en 
processen-verbaal gezamenlijk naar het hoofdstembureau vervoerde.4 Vanaf 
dit moment ontstond het gebruik dat elke gemeente een verzamelproces-ver-
baal opstelde om het werk van het hoofdstembureau te verlichten. Sinds 1946 
gaan alleen de processen-verbaal nog naar het hoofdstembureau; de pakken 
blijven om praktische redenen in de verschillende gemeenten, zo nodig be-
schikbaar voor controles.5

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

In de tijd van het districtenstelsel werd er geen gemeentelijke uitslag vast-
gesteld. Tussen 1850 en 1896 was er alleen een centrale telling per district. 
Vanaf 1896 stuurde elk stembureau nog dezelfde avond het proces-verbaal 
met de uitslag en de verzegelde pakken met stembescheiden rechtstreeks naar 
het hoofdstembureau van het kiesdistrict. Dat was de taak van de jongste 
stemopnemer.6

Tot 1896 werden de stembussen na afloop van de stemming naar het 
hoofdstembureau van het kiesdistrict overgebracht. Om fraude te voorko-
men, werd de stembus verzegeld met het gemeentezegel en met het zegel van 
elk lid van het stembureau. De twee sleutels van de stembus werden in een 
verzegeld papier, in de regel een zelfgevouwen envelop, gestopt. De jongste 
stemopnemer bracht de stembus, de sleutels en de kiezerslijsten naar de voor-
zitter van het hoofdstembureau.7
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Deze regeling had haar beperkingen. De afstanden waren soms zo groot 
dat het onmogelijk was de stembus op tijd over te brengen. Zo kwam die van 
Terschelling bij de verkiezingen van 1850 en 1852 pas na afloop van het tellen 
aan bij het hoofdstembureau Alkmaar. Volgens de jongste stemopnemer kon 
hij, wanneer alles gunstig verliep, net voor de beëindiging van het telproces 
aankomen, ‘maar dan moet geen storm, tegenwind of stilte het traject ver-
tragen’.8 In het kiesdistrict Assen, dat de gehele provincie Drenthe omvatte, 
kwamen in 1850 de stembussen uit Zweeloo, Oosterhesselen, Dalen en Coe-
vorden pas ’s middags vlak voor het einde van de zitting aan. De slechte 
wegen en de donkere nacht hadden voor de vertraging gezorgd.9

De inhoud van de stembussen die te laat aankwamen, mocht worden 
toegevoegd aan de nog te tellen briefjes, maar stembussen die pas na afloop 
van de zitting arriveerden, werden niet meer geleegd. Dat laatste lijkt wellicht 
vanzelfsprekend, maar in 1850 had het hoofdstembureau Tiel de uitslag van 
de te laat binnengekomen stembus uit Heerwaarden nog wel toegevoegd aan 
het al ondertekende proces-verbaal.10

Gemeenteraadsleden waren vaak burgers op leeftijd, zodat de jongste 
stemopnemers niet altijd jong en fit waren. Begin 1856 stelde de regering 
daarom voor om ook gemeenteambtenaren de stembus te laten overbrengen. 
De Kamer had er weinig vertrouwen in: ‘Een gemeente-ambtenaar, die met 
de stembus op reis ging, kon zich onderweg, bijvoorbeeld in een herberg, 
lang ophouden: maar van een stemopnemer, van een lid der gemeenteraad 
althans, is zoo iets niet te verwachten.’11
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STAP 40

Het hoofdstembureau stelt de uitslag 
per kieskring vast

Huidige regeling

De openbare zitting waarin het hoofdstembureau de uitslag in de kieskring 
vaststelt, vormt de volgende schakel in de keten die leidt tot de vaststelling 
van de landelijke verkiezingsuitslag. Deze zitting vindt plaats op de tweede 
dag na de stemming. Het hoofdstembureau stelt dan de uitslag per kandi-
daat en per lijst vast, evenals het aantal blanco stemmen, ongeldige stemmen 
en volmachtstemmen. Net als de gemeenten geeft het hoofdstembureau een 
verklaring voor een eventueel verschil tussen het aantal tot de stemming 
toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen.

Het hoofdstembureau ontvangt de uitslagen per stembureau en de ge-
meentelijke totaaltelling zowel op papier als digitaal. Op basis van de digitale 
bestanden maakt het hoofdstembureau de uitslag van de kieskring op.

De aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren inbrengen tegen de 
gang van zaken bij het vaststellen van de uitslag. Het hoofdstembureau te-
kent deze op in het proces-verbaal van de zitting. Dit originele proces-verbaal 
gaat samen met de digitale bestanden direct naar de Kiesraad. Het hoofd-
stembureau maakt het proces-verbaal direct openbaar op de gemeentelijke 
website en stuurt een afschrift daarvan samen met de processen-verbaal van 
de stembureaus naar de Tweede Kamer ten behoeve van het onderzoek door 
de Commissie geloofsbrieven (zie stap 46).

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Met de oprichting van de kieskring in 1918 werd ook het daarbij behorend 
hoofdstembureau ingesteld. Hoewel minister Cort van der Linden voorzag 
dat de omvang van de kieskringen veel werk voor de hoofdstembureaus met 
zich zou meebrengen, onderschatte hij toch hoeveel tijd er nodig was voor het 
vaststellen van de uitslag. Net als onder het districtenstelsel bepaalde hij de 
zitting op de eerste dag na de stemming. De minister dacht dat een verschui-
ving van het tijdstip van 10:00 naar 14:00 uur voldoende zou zijn voor de 
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toegenomen werkzaamheden.1 In 1918 bleken de meeste hoofdstembureaus 
tot kort voor de zitting waarin de uitslag werd vastgesteld, onafgebroken te 
moeten doorwerken om gereed te komen. De haast en vermoeidheid leidden 
in veel gevallen tot fouten in de berekeningen.2

Met het vooruitzicht van de verdubbeling van het aantal kiezers in 1922 
door de invoering van het actief vrouwenkiesrecht zette minister Ruijs de 
Beerenbrouck spoed achter het bepalen van een reëler tijdstip. Hij stelde in 
1921 de huidige zittingsduur vast: 10:00 uur op de tweede dag na de stem-
ming. Omdat de officieuze uitslag van de sneltelling doorgaans weinig ver-
schilde van de officiële, leek het de minister geen probleem dat de laatste iets 
langer op zich zou laten wachten.3

Het hoofdstembureau stelde alleen de stemmen per kandidaat en per lijst 
vast.4 De uitbreiding van de telling tot het aantal ongeldige stemmen en de 
hoeveelheid volmachtstemmen dateert uit 1989. Vanaf 2008 liet staatssecre-
taris Bijleveld-Schouten de blanco stemmen die tot dan toe onder de ongel-
dige stemmen vielen, afzonderlijk vaststellen (zie stap 37).

Tot 1989 stelde het hoofdstembureau de totalen vast op basis van de 
processen-verbaal van de stembureaus. Het gemeentelijke verzamelproces-
verbaal dat de burgemeesters vaak meezonden, fungeerde vermoedelijk als 
controlemiddel. Nadat het verzamelproces-verbaal in 1989 een wettelijke 
basis in de Kieswet had gekregen, werd dit het uitgangspunt van de bereke-
ningen van het hoofdstembureau.5

Van 1918 tot 1989 bepaalde de Kieswet uitdrukkelijk dat het hoofd-
stembureau een nieuwe telling kon ‘bevelen’.6 In 1989 constateerde De 
Graaff-Nauta dat in de motieven voor hertelling bij gemeenteraadsverkie-
zingen belangrijke veranderingen waren opgetreden. Vroeger vond een her-
telling doorgaans pas plaats in het geval van vermeende onregelmatigheden 
bij het tellen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 waren er echter 
meer hertellingen dan ooit, die grotendeels op andere gronden waren ge-
baseerd dan ‘vermeende onregelmatigheden’. Om het aantal hertellingen 
te verminderen, wenste de staatsecretaris voortaan nog slechts ruimte te 
geven voor hertellingen in het geval er een ‘ernstig vermoeden’ bestond dat 
een stembureau fouten had gemaakt bij de stemopneming.7 pvda, cda en 
vvd dwongen tijdens het debat over het wetsvoorstel de staatssecretaris de 
criteria voor een hertelling aan te scherpen. Bij amendement werd de bepa-
ling aangenomen dat slechts tot een hertelling kon worden besloten als het 
vermoeden van fouten van invloed kon zijn op de zetelverdeling. En pas-
sant raakten de hoofdstem bureaus door deze bepaling hun bevoegdheid tot 
hertellen kwijt, omdat bij een Tweede Kamerverkiezing alleen de Kiesraad 
mogelijke gevolgen voor de zetelverdeling kon vaststellen. Bovendien onder-
ving de Kamer zo het bezwaar dat het aangescherpte criterium nog altijd 
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kon leiden tot verschillende afwegingen en beslissingen van de verschillende 
hoofdstembureaus.8

Het hoofdstembureau maakte van de zitting tot vaststelling van de uitslag 
een proces-verbaal op, waarin het ook de eventuele bezwaren van kiezers 
tegen de gang van zaken opnam. Een afschrift van dit proces-verbaal werd 
direct na afloop naar de Kiesraad gestuurd en, sinds 1921, eveneens naar de 
Commissie geloofsbrieven van de Tweede Kamer.9 Hoewel voor dit proces-
verbaal een model bestond, maakten sommige hoofdstembureaus zich er 
vanaf met een stapel telegrammen.10 Tot 1946 moest er ook een afschrift van 
de processen-verbaal van de stembureaus mee naar de Commissie geloofs-
brieven. Toen bedacht het ministerie dat eigenlijk net zo goed de originele 
processen-verbaal konden worden opgestuurd. In 1951 werd dit verplicht 
gesteld.11

De Kieswet van 1918 bepaalde dat het proces-verbaal op het gemeente-
huis zowel moest worden aangeplakt als ter inzage gelegd. Sinds 1946 mocht 
het hoofdstembureau volstaan met ter inzage leggen.12 Pas de kieswetswijzi-
ging van 2013 verplichtte het hoofdstembureau om zijn proces-verbaal op de 
gemeentelijke website te plaatsen, maar dit nieuwe voorschrift sloot eigenlijk 
al aan bij de praktijk in een aantal gemeenten.13

Eerste deel van een stapel telegrammen met het proces-verbaal  
van de kieskring Middelburg uit 1933.
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Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1896 werden de stemmen centraal geteld in het hoofdstembureau van het 
kiesdistrict. Dat gebeurde de dag na de stemming.14 Het openvouwen van 
de stembriefjes begon om 9:00 uur ’s morgens. Alleen kiezers die een stem 
hadden uitgebracht, konden bezwaar aantekenen.15

Het hoofdstembureau telde de stembriefjes vóór het openen ervan en ver-
geleek ze met de lijsten van opgekomen kiezers om na te gaan of er kiezers 
waren die meerdere stembriefjes in de stembus hadden gedaan. Om te voor-
komen dat aanwezige personen het stemgedrag van elke gemeente konden 
achterhalen, mengde het stembureau vervolgens de ongeopende briefjes.16 
Het aantal kiezers in sommige plattelandsgemeenten was namelijk zo gering 
– soms niet meer dan tien – dat het stemgeheim in gevaar kon komen als ze 
allemaal op dezelfde kandidaat hadden gestemd.

De voorzitter van het hoofdstembureau las elk briefje voor, de oudste 
stemopnemer keek het briefje na en de twee overige stemopnemers turfden de 
stemmen. De voorzitter moest alles voorlezen wat op het briefje stond, ook 
wanneer het niet-relevante opmerkingen betrof, zoals een belediging. Direct 
na afloop maakte het hoofdstembureau het aantal geldige stemmen en de 
uitslag bekend en werd het proces-verbaal opgemaakt.17

Ondertekende en blanco stembiljetten waren ongeldig, evenals stembrief-
jes waarop niet duidelijk een persoon was aangegeven.18 Dat laatste leverde 
regelmatig problemen op. Zo werd in juni 1860 in het district Leeuwarden 
J. Dirks gekozen met 520 van de 1039 geldige stemmen. Dat was nipt; één 
stem minder en hij zou de meerderheid niet hebben gehaald. Tegen zijn ver-
kiezing werden bezwaren ingediend op grond van het onterecht aan hem 
toekennen van stembriefjes.

De Commissie geloofsbrieven onderzocht de zaak en liet alle stembriefjes 
uit Leeuwarden naar Den Haag overkomen. Na onderzoek bleek dat in een 
aantal gevallen de naam Dirks anders was gespeld, bijvoorbeeld als Derks 
of Durks, maar volgens de Commissie bestond er door de bijvoegingen van 
beroep of woonplaats geen twijfel over de identiteit van de gekozene en de 
bedoeling van de kiezer. Bij één briefje, en dat kon beslissend zijn voor de 
meerderheid, lag dat volgens de Commissie echter anders. Hierop stond na-
melijk J. Dururks te Leeuwarden.19

Er was volgens de Commissie geen twijfel over mogelijk dat het briefje 
door een ongeoefende hand was ingevuld en dat het daardoor denkbaar was 
dat de kiezer een poging had gedaan de klanken na te schrijven. De Commis-
sie erkende dat Dururks wel enige overeenkomst had met Dirks, maar vond 
dit niet voldoende en stelde daarom voor het briefje als ongeldig te beschou-
wen en Dirks niet tot de Kamer toe te laten.20 De Kamer nam dit voorstel over.
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Toen vanaf 1896 de stembureaus zelf gingen tellen, bleef het hoofdstem-
bureau de ochtend na de stemming om 9:00 uur een zitting beleggen. Daar 
stelde het op basis van de processen-verbaal van de stembureaus de uitslag 
voor het kiesdistrict vast. De aanwezige kiezers konden bezwaar maken te-
gen de uitslag.21 Het hoofdstembureau bezat de bevoegdheid de stembiljetten 
te hertellen.

Aan het eind van de zitting maakte het hoofdstembureau een proces-
verbaal op met daarin de uitslag. Samen met de verzegelde pakken en de 
processen-verbaal van de stembureaus ging dit naar het gemeentebestuur. 
Dit legde een afschrift van het proces-verbaal van het hoofdstembureau ter 
inzage en plakte een afschrift aan het gemeentehuis.22
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STAP 41

De Kiesraad berekent de landelijke 
verkiezingsuitslag

Huidige regeling1

Zodra de Kiesraad de processen-verbaal van alle hoofdstembureaus heeft 
ontvangen, stelt hij de landelijke verkiezingsuitslag vast. Daarvoor worden 
de uitslagen uit de kieskringen opgeteld. Zo wordt per lijstencombinatie en 
per lijst het aantal stemmen bepaald. Verder wordt het totaal aantal geldige 
stemmen vastgesteld. Hiertoe behoren ook de blanco stemmen, maar die tel-
len niet mee bij het verdelen van de zetels.

Door het totaal aantal geldige stemmen (dus minus de blanco stemmen) te 
delen door 150, het aantal Kamerzetels, stelt de Kiesraad de algemene kies-
deler vast. De Kiesraad deelt het stemmenaantal van elke lijst(encombinatie) 
door de kiesdeler. Het hele getal is het aantal volle zetels dat de lijst krijgt.

Politieke partijen krijgen pas een zetel als zij de kiesdrempel – die gelijk is 
aan de kiesdeler – halen. Ook partijen die deelnemen aan een lijstencombi-
natie moeten zelfstandig de kiesdrempel passeren. Als een deelnemer daarin 
niet slaagt, verwijdert de Kiesraad haar uit de lijstencombinatie.

Na de verdeling van de volle zetels resteren er altijd zetels. De Kiesraad 
verdeelt deze restzetels met het stelsel van de grootste gemiddelden. Dit houdt 
in dat de Kiesraad bij elke lijst of lijstencombinatie een extra zetel optelt bij 
het aantal behaalde volle zetels. De raad deelt vervolgens de op de lijst uit-
gebrachte stemmen door het aantal op deze wijze vastgestelde zetels van die 
lijst. De lijst met het hoogste gemiddelde krijgt de eerste restzetel. Nadat voor 
deze lijst het nieuwe gemiddelde is uitgerekend door de behaalde restzetel bij 
de zetels op te tellen en het aantal stemmen door het nieuwe zeteltal te delen, 
volgt de toewijzing van de tweede restzetel. Dit gaat verder totdat er geen 
restzetels meer te verdelen zijn. Zijn de uitgerekende gemiddelden gelijk, dan 
beslist het lot.

Nadat de Kiesraad alle zetels heeft verdeeld, stelt hij bij elke lijstencom-
binatie vast hoeveel zetels iedere deelnemende partij krijgt. Daarvoor wordt 
het aantal stemmen van een lijstencombinatie gedeeld door het aantal zetels 
dat de combinatie heeft behaald. De uitkomst heet de combinatiekiesdeler. 
Vervolgens deelt de Kiesraad het aantal stemmen van elke deelnemende lijst 
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door deze combinatiekiesdeler. De uitkomst vormt het aantal volle zetels 
voor elke deelnemer. Ook bij het verdelen van de zetels binnen een lijsten-
combinatie zijn er vrijwel altijd restzetels. De Kiesraad verdeelt deze volgens 
het stelsel van de grootste overschotten. Dit houdt in dat de partij die de 
meeste stemmen overheeft na het verdelen van de volle zetels, de eerste rest-
zetel krijgt en zo verder. Bij gelijke getallen wordt geloot.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

Een van de lastigste onderdelen bij de invoering van de evenredige vertegen-
woordiging was de restzetelverdeling. De effecten daarvan waren namelijk 
moeilijk te voorspellen. De Kieswet van 1918 bepaalde dat alle lijsten waar-
van het aantal stemmen 50 procent of meer van de kiesdeler bedroeg aan 
de verdeling van de restzetels meededen. Een partij hoefde niet eerst een 
volle zetel te behalen voordat hij voor een restzetel in aanmerking kwam.2 
Het gevolg was dat in 1918 maar liefst acht éénmanspartijen in de Tweede 
Kamer kwamen.3 Vooral de grote partijen beschouwden dit als onwenselijk. 
In enkele stappen maakten zij het kleine partijen moeilijker een zetel te be-
machtigen. Met ingang van 1922 moest een partij minimaal 75 procent van 
de kiesdeler halen om een zetel te behalen. In 1925 werd deze regeling verder 
aangescherpt door te eisen dat een partij die meer dan één zetel verwierf, 
voor élk van die zetels ten minste 75 procent van de kiesdeler haalde. Voor 
het behalen van twee zetels moest een partij dus over minimaal anderhalve 
en voor drie zetels over twee en een kwart kiesdeler beschikken.4 In 1935 
werd de drempel verhoogd tot de kiesdeler.

Een hogere kiesdrempel dan de kiesdeler is in de Tweede Kamer ook 
na 1935 verschillende keren onderwerp van discussie geweest, maar nooit 
doorgevoerd. Uiteindelijk wilde de Kamer de kleine partijen niet weren. Niet 
alleen zou daardoor de evenredigheid van de vertegenwoordiging verstoord 
raken, maar ook wilde de Kamer de kwaliteit van de afgevaardigden van de 
kleine partijen niet missen. Tijdens de discussies over de ophoging van de 
kiesdrempel in de jaren 1960 zei chu-leider Beernink dat hij daartegen was 
omdat ergens in de Bijbel stond ‘Spaart den jongeling’, waarmee hij doelde 
op de breed gewaardeerde gpv’er P. Jongeling. Jongeling zelf verdedigde zijn 
positie niet minder pregnant: ‘Een grote partij is niet altijd waardevoller dan 
een kleine. Een stuiver is niet waardevoller dan een dubbeltje, omdat die 
stuiver groter is! Kwaliteit en kwantiteit moet je niet verwarren.’5

De toewijzing van de restzetels kan volgens verschillende systemen plaats-
vinden. De Nederlandse politiek heeft aanvankelijk moeilijk kunnen kiezen. 
In overeenstemming met het advies van de staatscommissie die de evenredige 
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vertegenwoordiging voorbereidde, had Cort van der Linden in zijn oorspron-
kelijke wetsvoorstel gekozen voor het systeem van de grootste gemiddelden, 
waarvan ook de huidige regeling uitgaat. Deze methode van restzetelverde-
ling bevoordeelt grote partijen boven kleine. Op aandrang van de Kamer 
stapte Cort van der Linden hiervan af en nam hij in zijn wetsvoorstel het 
stelsel van de grootste overschotten op. Dit stelsel behandelt grote en kleine 
partijen gelijk. Om het kleine partijen moeilijker te maken in de Kamer te 
komen, werd in 1933 het stelsel van de grootste overschotten vervangen door 
het stelsel van de grootste gemiddelden.6

Toen minister Geertsema in 1973 de mogelijkheid schiep tot lijstencom-
binatie, maakte hij voor de restzetelverdeling gebruik van beide systemen. 
Het stelsel van de grootste gemiddelden bleef gelden voor de restzetelverde-
ling tussen de lijsten(combinaties) en het stelsel van de grootste overschot-
ten werd ingevoerd voor de restzetelverdeling binnen de lijstencombinatie. 
Daardoor gingen kleine partijen er in twee opzichten op vooruit. Dankzij 
hun deelname aan een lijstencombinatie maakten zij bij de restzetelverdeling 
tussen de lijsten(combinaties) meer kans op een restzetel dan wanneer zij 
zelfstandig optrokken en bij het verdelen van de restzetels binnen de lijsten-
combinatie maakten zij door het stelsel van de grootste overschotten even-
veel kans op een restzetel als grote partijen.7 Geertsema typeerde deze laatste 
geste terecht als ‘een hommage aan de kleine partijen’.8

Het wetsvoorstel eiste dat ten minste twee van de verbonden partijen zelf-
standig de kiesdeler haalden om aan de zetelverdeling te mogen deelnemen. 
Jongeling deed een vergeefse poging het effect van de lijstencombinatie nog 
voordeliger te maken door te willen volstaan met één partner die de kiesdeler 
zelfstandig haalde. Hoewel E.C.M. Jurgens (ppr) goedmoedig spotte dat hij 
geen bezwaar zou hebben tegen Jongelings amendement als dit alleen zou 
zijn toegesneden op de ‘buitenechtelijke verhouding’ die het gpv had met het 
Nationaal Evangelisch Verband – een voorloper van de rpf – wilde hij kleine 
partijen niet nog verder tegemoetkomen. Door een amendement van Jurgens, 
Van Thijn en Gruijters telden voor een lijstencombinatie uiteindelijk alleen 
die lijsten mee die op eigen kracht een zetel haalden.9

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1918 was de vaststelling van de uitslag in het kiesdistrict het eindpunt van 
de tellingen. Het officieel vaststellen van een landelijk totaal zou onder het 
districtenstelsel geen doel hebben gehad, omdat de zetels al waren verdeeld.
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De slag om de kiesdrempel: 
een fundamenteel debat uit 1935

•      •      •

Door de lage kiesdrempel van 50 procent van de kiesdeler kwamen er in 1918 
zeven partijen in de Tweede Kamer die geen volle zetel hadden behaald.1 De 
vele fracties eisten zo veel spreektijd op dat de opeenvolgende Kamervoor-
zitters deze steeds verder rantsoeneerden. Een manier om de versnippering 
van de spreektijd aan te pakken, was het terugdringen van het aantal in de 
Kamer vertegenwoordigde partijen. Verschillende malen probeerde een rege-
ring hiertoe de Kieswet aan te passen. Het enige noemenswaardige resultaat 
van al die pogingen was de verhoging van de kiesdrempel tot 75 procent van 
de kiesdeler. Het aantal partijen in de Tweede Kamer daalde hierdoor van 
zeventien in 1918 tot tien in 1922; na de verkiezingen van 1925 en 1929 wa-
ren het er elf. In 1933 traden er echter alweer veertien partijen, waarvan zes 
eenlingen, toe tot de Kamer.

Na de verkiezing van 1933 vormde H. Colijn (arp) een centrumrechts 
kabinet. Hij gold als de sterke man die Nederland door de roerige tijden van 
economische crisis en opkomend politiek extremisme moest leiden. Hoewel 
bijna 90 procent van de kiezers op een van de gevestigde partijen stemde, 
hadden veel mensen het gevoel dat de evenredige vertegenwoordiging tot een 
verbrokkelde volksvertegenwoordiging leidde en zo de oorzaak vormde van 
een ineffi ciënt bestuur.2 Colijns minister van Binnenlandse Zaken, partijge-
noot De Wilde, was het met hem eens dat in de veelheid aan tegengestelde 
opvattingen en belangen in de Kamer geen volkswil viel te ontdekken en dat 
dit de regeerkracht schaadde.3

Toen Kamerleden uit de coalitie aandrongen op maatregelen ter beper-
king van ‘het euvel der kleine partijen’, was dat koren op de molen van De 
Wilde, die maar al te graag wilde voorkomen dat door verdere versplintering 
‘het evenredigheidsstelsel verslonden wordt door de kleine partijen’.4 Hij 
zette zijn ambtenaren direct aan het werk om – omgekeerd – het stelsel juist 
de kleine partijen ‘op tijd te [laten] verslinden’.5 Eind 1934 diende hij bij de 
Kamer het voorstel in de kiesdrempel te verhogen tot 3 procent.

In maart 1935 debatteerde de Kamer enkele dagen lang over dit om-
streden wetsvoorstel. Zelfbewust stelden sommige afgevaardigden van de 
grote partijen dat zij de geestelijke stromingen van blijvende betekenis ver-
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tegenwoordigden. De kleine partijen vertegenwoordigden daarentegen een 
afwijkend standpunt, ‘veelal van voorbijgaanden aard, beïnvloed door tijd 
of plaats of particuliere belangen’. Hoewel enkele Kamerleden wezen op de 
wenselijkheid dat minderheden hun stem in de volksvertegenwoordiging 
konden laten horen, meenden de meesten dat de Kieswet dit particularisme 
best mocht tegengaan. Velen schrokken niettemin terug voor de forse op-
hoging van de kiesdrempel, aangezien de grondwettigheid van dit voorstel 
werd betwist en ‘vooral in dezen tijd zelfs de schijn van grondwetsschen-
nis angstvallig behoort te worden vermeden’.6 Schreef de Grondwet immers 
niet voor dat de volksvertegenwoordiging moest worden samengesteld op de 
grondslag van de evenredige vertegenwoordiging?

De kleine partijtjes zetten De Wildes kiesdrempel met succes neer als 
middel om de grote partijen te verlossen van hinderlijke electorale concur-
rentie.7 De pers laakte de kiesdrempel als onrechtvaardig. Naast de liberalen 

J.A. de Wilde, minister van Binnenlandse Zaken (1933-1937)
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toonden veel katholieken en sociaaldemocraten zich gevoelig voor het verwijt 
van machtsmisbruik. Een deel van hen had aarzelingen bij de grondwettig-
heid van de ophoging van de kiesdrempel. Bij de invoering van het stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging was immers bedoeld dit zo consequent 
mogelijk vorm te geven. De ophoging naar 3 procent rook naar willekeur.8

De Wilde meende dat de verhoging weliswaar ingrijpend was, maar zich 
wel verdroeg met de evenredige vertegenwoordiging. Zijn tegenstanders von-
den het echter logisch dat in een evenredig kiesstelsel waar voor één miljoen 
kiezers 100 zetels te verdelen waren, er 98 zetels waren voor de partij met 
980.000 stemmen en twee voor de partij met 20.000 stemmen. Deze wis-
kundige interpretatie was in De Wildes ogen dwaas, maar hij slaagde er niet 
in de logica daarvan te weerleggen.9 Volgens de communist De Visser had de 
minister proberen recht te praten ‘wat juridisch en staatkundig zoo krom als 
een half hoepeltje was’.10

De minister had het draagvlak voor zijn maatregelen overschat.11 Omdat 
hij, gezien de aard van de bezwaren, zijn wetsvoorstel niet met een kleine 
meerderheid wilde doordrukken, trok hij het in. Wat na een amendering 
resteerde, was dat een partij voor een Kamerzetel voortaan de volledige kies-
deler moest halen.

De Wilde deed nog een nieuwe poging in de aanloop naar de grond-
wetsherziening van 1938. Hij gaf een staatscommissie opdracht te zoeken 
naar een formule die de wetgever meer armslag zou geven bij de uitwerking 
van het artikel over de evenredige vertegenwoordiging, zodat deze niet meer 
verplicht zou zijn ‘de wiskundige evenredigheid zoo dicht mogelijk te benade-
ren’. De bepaling werd na een lang debat uitgebreid met de woorden ‘binnen 
de door de wet te stellen grenzen’. Voor de minister was het een Pyrrusover-
winning, want veel fracties verklaarden nadrukkelijk dat hun steun voor 
deze grondwetswijziging niet betekende dat zij te vinden waren voor een 
kiesdrempel hoger dan de kiesdeler.12 Op de langere termijn was de beteke-
nis van het debat uit 1935 dat de Kamer daarin voor de eerste keer de voors 
en tegens van een hogere kiesdrempel van alle kanten bezag. De maatregel 
had ook effect: het aantal partijen in de Kamer verminderde, hoewel – zoals 
voorzien – niet heel sterk. In 1937 waren het er tien, vier minder dan in 1933.
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STAP 42

De Kiesraad wijst de zetels toe aan de 
kandidaten

Huidige regeling1

Als eenmaal is vastgesteld hoeveel zetels elke politieke partij krijgt, wijst 
de Kiesraad deze toe aan de kandidaten. Daarbij kunnen voorkeurstemmen 
grote invloed hebben op de volgorde. Kandidaten die meer dan een kwart 
van de algemene kiesdeler hebben behaald, komen als eerste in aanmerking 
voor een zetel.

Voor de toekenning van de overige zetels geldt de lijstvolgorde. Wan-
neer partijen met verschillend samengestelde kandidatenlijsten, een lijsten-
groep dus (zie stap 10), aan de verkiezing deelnemen, moet de Kiesraad 
eerst de groepskiesdeler berekenen. Dat gebeurt door het aantal stemmen 
van de partij te delen door het aantal behaalde zetels. Vervolgens bepaalt 
de Kiesraad met behulp van de groepskiesdeler hoeveel volle zetels elke af-
zonderlijke lijst van de lijstengroep heeft behaald. Op grond van het stelsel 
van grootste overschotten volgt de restzetelverdeling. Is eenmaal bekend 
hoeveel zetels elke afzonderlijke lijst van de lijstengroep krijgt toebedeeld, 
dan bekijkt de Kiesraad welke kandidaten die zetels krijgen. Dat gebeurt in 
de volgorde van de lijst. Wanneer een kandidaat op meerdere lijsten is ge-
kozen, benoemt de Kiesraad hem op de lijst waarop hij het grootste aantal 
stemmen heeft ontvangen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De staatscommissie die in 1914 rapporteerde over de evenredige vertegen-
woordiging beschouwde de toewijzing van de zetels aan de kandidaten als 
‘wellicht het moeilijkste deel van de regeling’.2 Dat hing samen met de positie 
van de kieskringen, die als regionale ‘tussenschil’ de band tussen kiezers en 
afgevaardigden in stand moesten houden. Het maximale aantal kandidaten 
van tien per lijst dwong grotere partijen tot het opstellen van verschillende 
lijsten (zie stap 9). De Kiesraad moest berekenen welke kandidaten van welke 
lijsten achtereenvolgens een zetel kregen.
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Wanneer de lijsttrekker van een partij met verschillend samengestelde kan-
didatenlijsten meer stemmen behaalde dan de groepskiesdeler, was hij direct 
gekozen. Stemmen die de lijsttrekker meer had dan de groepskiesdeler werden 
overgedragen aan de volgende kandidaat op de lijst. Als deze na overdracht 
ook meer stemmen dan de groepskiesdeler had, ging dit overschot naar de 
volgende kandidaat en zo verder. Wanneer er geen kandidaten meer waren die 
meer stemmen hadden dan de groepskiesdeler, maar er nog wel zetels waren 
die moesten worden verdeeld, kwamen de overgebleven kandidaten met de 
meeste stemmen aan de beurt. Daarbij kon het om geringe verschillen gaan.3

Het gevolg van deze methode van zetelverdeling was dat in 1918 de lijst-
volgorde acht keer werd doorbroken. De eerste verkiezing liet ook andere on-
verwachte gevolgen van het nieuwe stelsel zien, zoals bleek bij de Economi-
sche Bond. Deze partij had drie zetels behaald, elk in een andere kieskring. 
Bijna alle stemmen waren uitgebracht op de lijsttrekker M.W.F. Treub, die 
zodoende in alle drie de kieskringen was gekozen. Het lot bepaalde vervol-
gens voor welke kieskring hij in de Kamer zitting zou nemen. In de andere 
twee kieskringen vond echter geen stemmenoverdracht plaats naar de tweede 
kandidaat, omdat Treub daar niet was benoemd. De zetels in die kieskrin-
gen gingen naar de kandidaten met de meeste stemmen. Het gevolg was dat 
in een kieskring de laaggeplaatste schilder-decorateur L. de Groot de zetel 
kreeg. In zijn memoires wees Treub erop dat de fractie er heel anders uitzag 
dan de kandidatenlijsten hadden doen vermoeden.4

Vanuit de optiek van de leiding van de meeste partijen was deze gang van 
zaken onwenselijk. De partijbesturen streefden een evenwichtig samenge-
stelde fractie na met bijvoorbeeld een koloniaal specialist en een jurist. Op 
initiatief van het Kamerlid Albarda (sdap) kwam er daarom in 1921 een 
lijstkiesdeler. Dit was het aantal stemmen op een lijst gedeeld door het aantal 
zetels dat die lijst was toebedeeld. Een kandidaat die de lijstkiesdeler pas-
seerde, al dan niet door stemmenoverdracht, werd direct benoemd. Daarna 
volgden de kandidaten die minstens de helft van de lijstkiesdeler hadden 
behaald. Mochten er daarna nog zetels voor de lijst zijn, dan gebeurde de 
verdeling daarvan volgens de lijstvolgorde.5

In de Eerste Kamer riep de wetswijziging veel weerstand op. Verschil-
lende Kamerleden spraken over ‘partijterrorisme’: de ‘partijpausen’ zouden 
voortaan bepalen wie er in de Kamer kwamen. Partijleden en kiezers zou-
den worden gedevalueerd tot stemvee. Inderdaad kregen de partijbesturen 
na 1918 veel meer grip op de samenstelling van de fractie. De voorwaarde 
dat een kandidaat de helft van de lijstkiesdeler moest hebben behaald om 
met voorkeurstemmen te worden gekozen, bleek namelijk zo hoog dat bij de 
eerstvolgende verkiezing in 1922 niemand, behalve uiteraard de lijsttrekkers, 
op deze wijze werd gekozen.6
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Tot 1986 kwamen er maar drie kandidaten met voorkeurstemmen in de 
Tweede Kamer. Dat kwam overigens niet alleen door de hoge drempel, maar 
ook omdat de partijleiding populaire kandidaten vaak toch al op een ver-
kiesbare plaats zette. De eerste voor wie met succes een voorkeursactie werd 
gevoerd was de kvp’er K. van Rijckevorsel in 1959. Hij kreeg 91.128 stem-
men, ruim twee keer de lijstkiesdeler.7 De tweede was in 1972 partijgenoot 
A.J. Hutschemaekers met 27.900 stemmen. Het hoogste aantal voorkeur-
stemmen staat op naam van de vvd’er Th.H. Joekes, die wegens zijn onaf-
hankelijke opstelling tijdens de rsv-enquête bij de partijleiding in ongenade 
was gevallen. Hij kreeg bij de verkiezing van 1986 284.989 voorkeurstem-
men. Ondanks zijn veertigste plek op de kandidatenlijst slaagde de oudge-
diende er zo in lid te worden van de 27 leden tellende fractie. Op de eerste 
fractievergadering waar Joekes aanwezig was, sleepte een grappenmaker vijf 
stoelen voor hem aan, omdat hij zo veel Kamerzetels meebracht.8

Toch werd zelfs Joekes tamelijk nipt verkozen. De oorzaak daarvan was 
de regel dat voorkeurstemmen alleen bij gelijkluidende lijsten bij elkaar wer-
den opgeteld. Grotere partijen moesten in verband met het maximale aantal 
kandidaten per lijst hun lijsten wel variëren, maar zij deden dat ook bewust 
om het effect van voorkeurstemmen te dempen. Door in de staart van de lijst 
enige variatie in te bouwen kon een partijbestuur een vrijwel onoverkomelij-
ke drempel opwerpen voor een kandidaat die landelijk grote aanhang bezat. 
Zijn stemmen in de verschillende kieskringen werden immers niet opgeteld, 
omdat de lijsten niet gelijkluidend waren.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta wist in de Kieswet van 1989 het effect 
van voorkeurstemmen enigszins te vergroten. Om de regeling objectiever en 
effectiever te maken, koos zij voor de (algemene) kiesdeler (die niet verschilt 
per partij en per kieskring; zie stap 41). Daarnaast zouden ook in het geval 
van niet-gelijkluidende lijsten voorkeurstemmen uit het hele land worden op-
geteld. Het vereiste om door middel van voorkeurstemmen te worden geko-
zen bleef echter 50 procent van de kiesdeler. Zij overwoog wel dit te verlagen 
tot 25 procent, maar hoewel berekeningen van de effecten bij de verkiezingen 
van 1977, 1981, 1982 en 1986 lieten zien dat, behalve Joekes, geen enkele 
kandidaat dit percentage haalde, concludeerde zij uiteindelijk dat deze voor-
keursdrempel ‘de balans tussen de invloed van de kiezers en de invloed van 
de politieke partijen op de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer te 
zeer zou laten doorslaan naar de invloed van de kiezers’.9 Ze handhaafde het 
percentage daarom op 50.

De vervanging van de lijstkiesdeler door de kiesdeler bleek, zoals ver-
wacht, het effect van voorkeurstemmen nauwelijks te vergroten. Bij de Ka-
merverkiezing van 1989 gold nog de oude regeling, maar onder de nieuwe 
zou slechts één kandidaat met voorkeurstemmen zijn gekozen. In 1993 nam 
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de Kamer een motie aan waarin zij vroeg om een verlaging tot 25 procent. 
Vier jaar later voerde staatssecretaris Kohnstamm de motie uit.10

De gevolgen bleven beperkt. Minister Pechtold probeerde daarom in 
2006 het persoonlijke element in het kiesstelsel verder te versterken door de 
voorkeursdrempel te verlagen naar 12,5 procent. Ongeveer 7500 stemmen 
zouden dan voldoende zijn voor een zetel.11 Tijdens het Kamerdebat op 28 
juni 2006 tekende zich een duidelijke meerderheid af voor dit voorstel.12 De 
volgende dag zou de stemming plaatsvinden. Zover kwam het echter niet 
doordat het kabinet-Balkenende ii die dag bezweek.13 Pechtolds opvolger 
Nicolaï (vvd) trok het wetsvoorstel in met de korte toelichting dat de band 
tussen een Kamerlid en een kleine groep kiezers ‘te knellend’ zou worden: 
‘Cliëntelisme in plaats van de behartiging van het algemene belang ligt op 
de loer.’14 Daarmee was de verlaging van de voorkeursdrempel van de baan.

De verlaging van de voorkeursdrempel tot 25 procent leidde tot een lichte 
toename van het aantal met uitsluitend voorkeurstemmen gekozen kandi-
daten. Een opvallende kandidaat was P. Omtzigt, een belasting- en pensi-
oendeskundige, die in 2012 een voorkeursactie voerde voor een plek op de 
cda-lijst. Nadat hij op een, naar de peilingen te oordelen, onverkiesbare 
39ste plaats was gezet, slaagde hij er tijdens de verkiezingscampagne in om 
veel publiciteit te trekken. Op Facebook, YouTube en Twitter was hij zeer 
actief. Op braderieën en markten in zijn thuisbasis Twente hingen posters: 
‘Pieter Omtzigt, de waakhond van uw pensioen’. Het resultaat mocht er zijn: 
op grond van 36.750 voorkeurstemmen kwam Omtzigt toch in de Kamer.15

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder het districtenstelsel won in elk district de kandidaat met de meeste 
stemmen.
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STAP 43

De Kiesraad maakt de verkiezingsuitslag 
bekend

Huidige regeling

Nadat de Kiesraad heeft berekend wat de verkiezingsuitslag is en welke kan-
didaten zijn gekozen, maakt hij de resultaten zo spoedig mogelijk bekend 
in een openbare zitting. De Kiesraad stelt daarin ook de aantallen blanco 
stemmen, ongeldige stemmen en volmachtstemmen vast. Bovendien geeft de 
Kiesraad een verklaring voor het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de 
stemming is toegelaten en het aantal stemmen dat is geteld.

Aanwezige kiezers kunnen bezwaren inbrengen, die de Kiesraad noteert 
in het proces-verbaal van de zitting. Deze bezwaren, maar ook eigen vermoe-
dens van fouten die wellicht invloed op de zetelverdeling hebben, kunnen de 
Kiesraad doen besluiten tot een nieuwe telling in één of meerdere stembureaus.

De Kiesraad maakt het proces-verbaal van de zitting openbaar op zijn 
website en stuurt een afschrift naar de Tweede Kamer.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De bekendmaking van de verkiezingsuitslag behoort vanaf de oprichting van 
de Kiesraad in 1917 tot zijn vaste taken. De meest recente kieswetswijziging 
veranderde het publicatiemedium: vanouds was dat de Staatscourant, sinds 
2013 de website van de Kiesraad.1

Van de kieswetstekst van 1918 ging de suggestie uit dat tijdens de zitting 
waarin de Kiesraad de uitslag bekendmaakte ook publiekelijk het rekenwerk 
plaatsvond.2 Minister Ruijs de Beerenbrouck constateerde in 1921 echter 
dat dit een misvatting was. De berekeningen waren daarvoor veel te inge-
wikkeld. In 1918 had de Kiesraad dan ook al het voorbereidende werk al 
voorafgaande aan de zitting gedaan. De aanwezige kiezers maakten er toen 
geen bezwaar tegen dat de Kiesraad direct startte met het meedelen van de 
aantallen uitgebrachte stemmen. Deze praktijk legde Ruijs de Beerenbrouck 
in 1921 vast in de wet door te bepalen dat de Kiesraad ‘zoo spoedig mogelijk’ 
een zitting moest beleggen om de uitslag vast te stellen.3
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Eenmaal werd de Kiesraad tijdens de zitting door het aanwezige publiek 
gecorrigeerd. In 1956 maakte de voorzitter van de Kiesraad, G. van den 
Bergh, bekend dat de lotingen ten behoeve van de aanwijzing van de laatste 
Kamerleden uitwezen dat kandidaat Vermeer was gekozen. Echter, zo voeg-
de hij daaraan toe, aangezien deze kandidaat al eerder was aangewezen, zou 
zijn opvolger op de desbetreffende lijst aan de beurt zijn. Op dat moment in-
terrumpeerde E.F. Albrecht, de secretaris-penningmeester van de pvda, dat 
het ditmaal niet ging om E.A. Vermeer, maar om diens broer A.R. Vermeer. 
De Kiesraad bleef zo dankzij het publiek een vergissing bespaard.4

De Kieswet van 1989 breidde de voorgeschreven tellingen uit van de stem-
men op partijen en kandidaten tot het aantal ongeldige stemmen en de hoe-
veelheid volmachtstemmen. In 2008 kwam daar de afzonderlijke telling van 
het aantal uitgebrachte blanco stemmen bij.

In 1918 had Cort van der Linden in de Kieswet de taak van de Kiesraad 
beperkt tot het berekenen van de uitslag op grond van de door de hoofdstem-
bureaus verstrekte gegevens. De Kiesraad had ‘deze uitkomsten te aanvaar-
den, zonder onderzoek naar hare juistheid’.5 Controles op het werk van de 
hoofdstembureaus waren voorbehouden aan de Commissie geloofsbrieven. 
Op initiatief van de Kamer is ook de Kiesraad sinds 1989 bevoegd tot het 
uitvoeren van een hertelling (zie stap 40).6 Met het oog daarop moeten de 
gemeenten desgevraagd de stembiljetten bij de Kiesraad inleveren.

De Kiesraad stuurde oorspronkelijk een afschrift van het proces-verbaal 
van de zitting naar de diverse hoofdstembureaus, die dat bij de geloofsbrie-

Bekendmaking door de Kiesraad van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2010.
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ven voegden.7 Sinds 1921 stuurt de Kiesraad één afschrift rechtstreeks naar 
de Kamer (zie stap 45).8

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder het districtenstelsel was er geen orgaan dat de landelijke uitslag vast-
stelde, omdat de uitslag per kiesdistrict het eindpunt van de tellingen vormde.

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   225 22-04-14   11:20



Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   226 22-04-14   11:20
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STAP 44

De Kiesraad informeert kandidaten 
over hun benoeming

Huidige regeling

De Kiesraad overhandigt alle benoemingsbrieven aan de Kamervoorzitter 
of aan een medewerker van de griffie. Uiterlijk de dag na vaststelling van 
de verkiezingsuitslag bericht de griffie de kandidaten over hun benoeming. 
Zij halen vervolgens bij de griffie hun benoemingsbrief op, die tevens hun 
geloofsbrief is. Als kandidaten een gemachtigde hebben aangewezen, handelt 
deze de benoemingsprocedure af.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De huidige regeling is vastgesteld in 2001. Ze was een bevestiging van de 
gangbare praktijk.1 Het is onduidelijk wanneer deze precies is ontstaan. 
Voordat de griffie de berichtgeving over de benoeming in de praktijk over-
nam, lag de verantwoordelijkheid vanaf 1921 in ieder geval formeel bij de 
Kiesraad, die zelf de Kamerleden bericht stuurde van hun benoeming. In de 
periode 1918-1921 verliep de berichtgeving via de hoofdstembureaus.2

Bij de partijbureaus van de gevestigde partijen is de procedure bekend, 
zodat de griffie weinig werk heeft aan het informeren van benoemde kandida-
ten. Dat lag anders in 2002 met de entree van de lpf met 26 Kamerleden. Op 
de verkiezingsavond begaf de griffier van de Kamer, W.H. de Beaufort, zich 
naar Hotel Des Indes, waar hij te midden van de overwinningsroes uitleg gaf 
over wat de kandidaat-Kamerleden moesten doen als ze werden benoemd.3

Ten behoeve van kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland 
verbleven, creëerde minister De Wilde (arp) in 1935 de mogelijkheid om het 
benoemingsbericht naar een gemachtigde te laten opsturen, zodat deze de 
benoemingshandelingen kon verrichten.4 De aanwijzing van een gemach-
tigde is ook functioneel wanneer een kandidaat verwacht een tijd van huis 
te zijn. In 1990 oordeelde de Raad van State namelijk dat vakantie voor een 
kandidaat onvoldoende reden was om de Kamer niet op tijd te laten weten 
dat hij zijn benoeming aannam.5
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Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Nadat de uitslag was vastgesteld, stuurde het hoofdstembureau van het kies-
district een door de voorzitter en de stemopnemers ondertekend afschrift 
naar de benoemde kandidaat. Dit afschrift vormde de geloofsbrief.6

De Kieswet van 1850 bepaalde dat een kandidaat in de eerste ronde was 
gekozen wanneer hij de absolute meerderheid had behaald. Anders volgde 
een herstemming. De wetgever had echter over het hoofd gezien dat in dis-
tricten met meerdere afgevaardigden méér kandidaten de absolute meerder-
heid konden behalen dan er zetels waren te vergeven doordat iedere kiezer 
voor elke zetel een stem mocht uitbrengen. Dit geval deed zich in 1866 in 
Maastricht voor. Daar haalden drie kandidaten meer dan 50 procent van 
de stemmen, terwijl het district slechts twee Kamerleden afvaardigde. Het 
hoofdstembureau benoemde de twee kandidaten met de meeste stemmen: 
C.A. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky en P.T. van der Maesen de 
Sombreff. De derde kandidaat, H.J. Brouwers, protesteerde bij de Tweede 
Kamer. Hij beriep zich op de Kieswet die geen onderscheid maakte tussen 
een kleine of een grote meerderheid. Iedere kandidaat die de absolute meer-
derheid behaalde, moest worden benoemd. Pas bij een herstemming telden de 
meeste stemmen.7 De Commissie geloofsbrieven wees het verzoekschrift af. 
In de Kieswet was weliswaar alleen sprake van absolute meerderheid, maar 
dat nam volgens haar niet weg dat het algemene beginsel dat de meeste stem-
men telden van kracht bleef.8

De Tweede Kamer stemde met het oordeel van de Commissie in. Daarbui-
ten waren de meningen verdeeld. Zo stelde Maas Geesteranus in zijn com-
mentaar op de Kieswet uit 1869 dat het hoofdstembureau de bevoegdheid 
miste om over een dergelijke situatie te oordelen. In het geval van Maastricht 
had het stembureau alle drie de kandidaten moeten benoemen om het vervol-
gens aan de Tweede Kamer over te laten wie zij als lid toeliet.9

Met de Kieswet van 1896 verdween het probleem. De invoering van uit-
sluitend enkelvoudige kiesdistricten maakte het onmogelijk dat meerdere 
kandidaten de absolute meerderheid konden behalen.
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STAP 45

De kandidaat neemt zijn benoeming 
al dan niet aan

Huidige regeling

De kandidaat moet de Tweede Kamer uiterlijk op de tiende dag na dagte-
kening van de benoemingsbrief schriftelijk hebben meegedeeld of hij zijn 
benoeming al dan niet aanneemt. Is deze reactie niet tijdig ontvangen of 
neemt de kandidaat zijn benoeming niet aan, dan benoemt de Kiesraad de 
eerstvolgende kandidaat op de lijst.1

Als de griffie de benoemde of diens gemachtigde de benoemingsbrief uit-
reikt, tekent deze een verklaring dat hij het Kamerlidmaatschap aanvaardt. 
In de praktijk gaat daar een voorwaardelijke verklaring van aanneming aan 
vooraf. De griffie van de Tweede Kamer legt deze op de donderdag of vrijdag 
na de dag van stemming voor aan de kandidaten die op basis van de anp-
uitslag hoogstwaarschijnlijk zijn gekozen. Als vervolgens blijkt dat de Kies-
raad enkele andere personen benoemt, bijvoorbeeld met voorkeurstemmen 
gekozen kandidaten, dienen zij eveneens deze verklaring te tekenen. Nadat 
de Kiesraad de uitslag officieel heeft vastgesteld, wordt de voorwaardelijke 
verklaring een definitieve. De voorlopige verklaring van hen die toch niet 
verkozen blijken te zijn, vervalt. Wanneer de griffie zou wachten op de of-
ficiële benoeming en eveneens de volledige reactietermijn afwacht, slaagt de 
Commissie geloofsbrieven er niet in haar onderzoek af te ronden vóór de 
eerste samenkomst van de nieuwe Kamer op de achtste dag na de  stemming.2

Tot de verklaring van aanneming behoort ook een tweetal bijlagen: een 
ondertekende verklaring van alle door de kandidaat beklede openbare be-
trekkingen en een uittreksel uit de gba (tenzij de benoemde al lid van de Ka-
mer is). De Kieswet onderscheidt deze bijlagen van de eigenlijke geloofsbrief: 
het benoemingsbericht van de Kiesraad aan de Tweede Kamer.3

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

In 1918 was de geloofsbrief een zeer omvangrijk pakket papier. De Kieswet 
schreef namelijk voor dat de voorzitters van de hoofdstembureaus een af-
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schrift ontvingen van het proces-verbaal van de Kiesraadzitting. Zij maakten 
daarvan een pakket met het eigen proces-verbaal en dat van alle stembu-
reaus in hun kieskring. Elke kandidaat kreeg deze afschriften als bewijs van 
de benoeming. Aangezien de kandidaten vaak op meerdere lijsten stonden, 
ontvingen zij uit alle achttien kieskringen pakketten, die samen dienden als 
geloofsbrief voor de Kamer.4 Volgens De Telegraaf woog de gemiddelde ge-
loofsbrief maar liefst 72 kilo. ‘De stapel is zoowat een meter hoog. Voor het 
bewaren van de geloofsbrieven der thans gekozen 100 zal een brandkast 
noodig zijn van ruim 12 m3 inhoud, of een behoorlijke woonkamer,’ spotte 
de redactie.5

Om te voorkomen dat de Kamer in de toekomst weer werd overladen met 
veel dezelfde documenten vereenvoudigde minister Ruijs de Beerenbrouck 
in 1921 de procedure. Voortaan berichtte de Kiesraad de kandidaten dat zij 
benoemd waren, en stuurden de hoofdstembureaus één exemplaar van hun 
proces-verbaal rechtstreeks naar de Kamer. De geloofsbrief van de kandidaat 
werd zo gereduceerd tot het benoemingsbericht van de Kiesraad en de be-
vestiging van de Kiesraad dat de kandidaat zijn benoeming had aanvaard.6 
Nadat minister Smallenbroek dit laatste bericht in 1965 overbodig had ver-
klaard, werd de geloofsbrief het ene document dat het nu nog is.7

Wanneer een kandidaat zijn benoeming niet aanneemt, benoemt de Kies-
raad de eerstvolgende die in aanmerking komt. De Kieswet van 1918 be-
paalde dat deze bij elke tussentijdse vacature moest aangeven of hij benoemd 
wilde worden of (nog) niet. In 1928 maakte de Kamer daar een eind aan: 
een bedankje bleef ‘het geheele vierjarige tijdperk’ van kracht.8 Sinds 1989 
kan de kandidaat na een bedankje wel weer voor een nieuwe vacature in 
aanmerking komen.9

In 1918 kreeg een kandidaat vier weken om te beslissen of hij zijn benoe-
ming aannam. Bovendien had hij na periodieke verkiezingen twee maanden 
de tijd om zijn geloofsbrief op te sturen en na Kamerontbinding een maand.10 
Zolang de nieuwe Kamer pas op de derde dinsdag van september aantrad, 
waren deze lange termijnen geen probleem. Maar sinds 1985 moest de Ka-
mer al op de dertiende dag na de stemming voor het eerst bij elkaar komen. 
De Graaff-Nauta verkortte de beslis- en inlevertermijn in 1989 daarom tot 
de huidige tien dagen. De kandidaat kon zich immers tijdig voorbereiden op 
zijn benoeming.11 Omdat tien dagen bedenktijd te veel is in verband met de 
sinds 2001 geldende regel dat de nieuwe Kamer uiterlijk op de achtste dag 
na de verkiezing bijeenkomt, werkt de griffie van de Tweede Kamer in de 
praktijk met voorwaardelijke verklaringen van aanneming.
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Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1896 had een kandidaat na ontvangst van zijn benoemingsbericht drie 
weken de tijd om het hoofdstembureau te berichten of hij de benoeming aan-
nam of niet. De Kieswet van 1896 verruimde deze termijn tot vier weken. Als 
de gekozen kandidaat niet binnen deze termijn reageerde, veronderstelde het 
hoofdstembureau dat hij de benoeming niet aannam en vond er een nieuwe 
verkiezing in het district plaats.12 Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1901 in Gro-
ningen, waar de vrijzinnig-democraat H.L. Drucker naliet zijn benoeming 
aan te nemen. Zijn politieke concurrenten sympathiseerden blijkbaar met 
hem, want bij de nieuwe verkiezing was hij de enige kandidaat, zodat het 
hoofdstembureau hem zonder stemming benoemde.

Wanneer een kandidaat zijn benoeming aannam, moest hij zijn geloofs-
brief, een uittreksel van het geboorteregister en een verklaring met alle 
openbare betrekkingen die hij bekleedde aan de Kamer sturen.13 In 1850 
had de wetgever verzuimd hiervoor een termijn aan te geven met als gevolg 
dat een Kamerzetel jaren onvervuld kon blijven. Zo’n lange termijn is nooit 
voorgekomen, maar soms wachtte een Kamerlid maanden voordat hij zijn 
geloofsbrief instuurde.14 De Kieswet van 1896 vulde deze leemte met de be-
paling dat een benoemde binnen vier maanden zijn geloofsbrief aan de Ka-
mer moest opsturen. Overschreed hij deze termijn, dan vond er een nieuwe 
verkiezing plaats.15
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STAP 46

De Tweede Kamer onderzoekt 
de geloofsbrieven

Huidige regeling

De Kiesraad benoemt kandidaten, maar uiteindelijk bepaalt de Tweede Ka-
mer zelf of ze worden toegelaten. Daartoe onderzoekt de Commissie ge-
loofsbrieven van de Kamer in oude samenstelling de geloofsbrieven en de 
daarbij behorende documenten. Alleen als het niet mogelijk blijkt om vóór 
het aantreden van de nieuwe Kamer (op de achtste dag na de stemming) het 
geloofsbrievenonderzoek af te ronden, beslist de Kamer in nieuwe samenstel-
ling over de toelating van de afzonderlijke leden.1

De Commissie geloofsbrieven gaat – met behulp van veertig tot vijftig 
medewerkers van de griffie en ander Kamerpersoneel – allereerst na of de 
stemming wettig is verlopen en de verkiezingsuitslag juist is vastgesteld. Dat 
doet zij op basis van de processen-verbaal van de Kiesraad, de hoofdstem-
bureaus en alle gewone stembureaus. De Commissie neemt kennis van de 
bezwaren die daarin staan genoteerd en toetst marginaal de reacties daarop. 
Het onderzoek van de Commissie strekt zich niet uit tot de geldigheid van de 
kandidatenlijsten en de lijstverbindingen.

In de tweede plaats onderzoekt de Commissie of de nieuwgekozen Ka-
merleden voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid: het Nederlander-
schap, de vereiste minimumleeftijd van 18 jaar en het bezit van het kiesrecht. 
Bovendien bekijkt de Commissie of zij geen onverenigbare betrekkingen ver-
vullen. Een aantal functies kan namelijk niet tegelijk met het Kamerlidmaat-
schap worden uitgeoefend, zoals die van minister, staatssecretaris of lid van 
de Raad van State.2

Niet de Commissie, maar alleen de Kamer zelf kan naar aanleiding van 
de rapportage besluiten tot een hertelling of herstemming. In het kader van 
haar onderzoek kan de Commissie wel bij de (hoofd)stembureaus nadere 
informatie inwinnen over de telling. Desgevraagd draagt de gemeente waar 
de stembiljetten zich bevinden de verzegelde pakken over aan de Kamer. De 
Commissie moet vaststellen wat de mogelijke consequenties zijn van even-
tuele ongeldigheid van de stemming in één of meer stemdistricten, of van 
een onjuistheid in de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Hertellingen of 
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herstemmingen staan toelating pas in de weg als deze invloed kunnen heb-
ben gehad op de zetelverdeling tussen partijen of op de zeteltoewijzing aan 
kandidaten. Is dat niet het geval, dan laat de Kamer het bij de constatering 
van de tekortkomingen.

Een hertelling beperkt zich tot de stembureaus waar het mis is of lijkt te 
zijn gegaan. Als het om een beperkt aantal stemmen gaat, kan de herziene 
uitslag slechts geringe invloed uitoefenen op de zeteltoedeling. In dat geval 
laat de Kamer de kandidaten op wier benoeming de uitslag van de hertelling 
geen invloed kan uitoefenen al toe.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

In navolging van de procedure onder het districtenstelsel bleef volgens de 
Kieswet van 1918 de toelating van nieuwe Kamerleden in handen van de 
Kamer zelf. De Commissie geloofsbrieven onderzocht namens de Kamer 
of deze de benoemde Kamerleden kon toelaten, of de verkiezingen wettig 
waren verlopen en de vaststelling van de uitslag correct was. Het onder-
zoek strekte zich niet uit tot de geldigheid van de lijsten en lijstverbindin-
gen. Daarvoor moest de Kamer vertrouwen op het eerdere oordeel van de 
 Kiesraad.3

De Grondwet van 1917 liet nadrukkelijk de mogelijkheid open om het 
geloofsbrievenonderzoek (deels) aan een andere instantie toe te vertrouwen: 
voor zover de wet niet anders bepaalde, zou de Kamer dit onderzoek verrich-
ten.4 Sommige Kamerleden stelden voor om het onderzoek op te dragen aan 
de Hoge Raad, omdat zo een onpartijdige beslissing beter was gewaarborgd. 
Anderen opperden het onderzoek aan de Kamer te laten, maar daarnaast 
een beroepsmogelijkheid bij de Hoge Raad te creëren.5 Niets van dit alles 
gebeurde echter. Integendeel, bij de grondwetsherziening van 1983 verdween 
het ‘voor zover’, omdat een politieke meerderheid het wenselijk vond deze 
bevoegdheid uitsluitend aan de Kamer te laten.6

Dat betekent niet dat de bedenkingen bij de regeling helemaal verdwenen; 
ze zijn onder invloed van internationale electorale standaarden zelfs ster-
ker geworden. Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veilig-
heid en Samenwerking in Europa (ovse) adviseerden naar aanleiding van de 
Kamerverkiezingen van 2006, 2010 en 2012 om de beroepsmogelijkheden 
uit te breiden.7 Het geloofsbrievenonderzoek is immers de enige gelegen-
heid waarbij controle plaatsvindt op de vraag of de kandidaten voldoen aan 
de voorwaarden voor het lidmaatschap. Bovendien is dit het enige moment 
dat geschillen over het verloop van de verkiezingen daadwerkelijk kunnen 
worden afgedaan. Weliswaar kunnen kiezers bezwaren inbrengen tijdens de 
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zittingen van stembureau, hoofdstembureau en Kiesraad, maar slechts de 
Kamer heeft de bevoegdheid om tot een herstemming te besluiten.

Tegen een beroepsinstantie zijn altijd twee argumenten aangevoerd. Het 
eerste is dat de beslissing over de toelating als laatste fase van het verkiezings-
proces geen kwestie is van recht, maar van administratie. Het onderzoek 
dient om na te gaan of de benoeming door de Kiesraad – een onafhankelijk 
orgaan – al dan niet kan worden bekrachtigd.8 Het tweede argument is dat 
het verkiezingsproces door een extra beroepsmogelijkheid onaanvaardbare 
vertraging zou oplopen.9 Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de 
ovse klinkt ook in Nederland een enkele stem dat meer beroepsmogelijkhe-
den wenselijk zijn.10

Het bezwaar van mogelijke partijdigheid en belangenverstrengeling bij 
het onderzoek van de geloofsbrieven leidde er in 1986 toe dat het toelatings-
stelsel op een wezenlijk punt is gewijzigd. Sindsdien oordeelt de ‘oude’ in 
plaats van de nieuwe Kamer over de toelating.11 In 2001 stond de Kamer 
zichzelf ‘enige versoepeling’ toe door de ‘oude’ Kamer ‘zo mogelijk’ het on-
derzoek te laten doen.12 Deze uitzonderingsmogelijkheid had te maken met 
de gelijktijdige inkorting van de termijn waarop de nieuwe Tweede Kamer 
moest samenkomen: van dertien dagen na de verkiezing tot acht dagen. Als 
de Kiesraad en de Commissie geloofsbrieven hun werkzaamheden in die 
korte termijn niet hadden afgerond, kon het onderzoek toch worden voort-
gezet.13 Tot dusver is het niet nodig geweest dat de nieuwe Kamer het ge-
loofsbrievenonderzoek volledig overnam en het onderzoek voor de leden van 
de nieuwe Kamer helemaal zelf uitvoerde.14

Hoewel het geloofsbrievenonderzoek in handen van de Kamer bleef, is de 
aanpak ervan de afgelopen eeuw grondig gewijzigd. De Kieswet van 1918 be-
paalde dat de Commissie geloofsbrieven haar werk pas kon starten wanneer 
alle geloofsbrieven waren ingekomen dan wel de inzendtermijn was verstre-
ken. Minister Cort van der Linden wilde met dit ene, gelijktijdige onderzoek 
van alle geloofsbrieven voorkomen dat in de loop van het onderzoek fouten 
aan het licht kwamen die de geldigheid van de hele verkiezing raakten. De 
Kamer kon niet meer, zoals onder het districtenstelsel, al benoemde kandida-
ten toelaten terwijl de geloofsbrieven van andere benoemden nog niet waren 
ingezonden.

Als het onderzoek de onrechtmatigheid van één benoeming aan het licht 
bracht, moest de minister van Binnenlandse Zaken eerst een herstemming 
inlassen.15 De uiterste consequentie van dit voorschrift was dat de nieuwe 
Kamer enkele weken niet vergaderde. Als gevolg van de vele fouten in de pro-
cessen-verbaal kende Nederland na de eerste verkiezing onder het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging in 1918 inderdaad een ‘Kamerloos tijdperk’. 
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De honderd nieuwbenoemde, maar nog niet toegelaten Kamerleden versche-
nen in de Verenigde Vergadering op 17 september 1918 ter gelegenheid van 
de opening van de zitting van de Staten-Generaal. Op dezelfde dag kwamen 
zij als Kamer kort bij elkaar om de Commissie geloofsbrieven te benoemen. 
Maar de ‘enkele dagen’ die de tijdelijke voorzitter in het vooruitzicht stelde 
tot de volgende vergadering na het geloofsbrievenonderzoek werden er tien.16

In 1918 had de Commissie het niet alleen razend druk als gevolg van de 
omvang van de geloofsbrieven, maar ook omdat de tijdsdruk bij de (hoofd-)
stembureaus tot grote rekenfouten had geleid. Slechts in twee kieskringen 
bleken de tellingen van de hoofdstembureaus exact overeen te komen met 
de totalen van de stembureaus. Vooral in kieskring xv (Overijssel) waren de 
verschillen groot. Van de circa 2700 stemmen die daar te veel waren geteld, 
kwamen er maar liefst 1639 voor rekening van Albarda (sdap) en 880 voor 
H.P. Marchant (vdb). De Commissie geloofsbrieven had begrip voor de fou-
ten. De bepaling dat het hoofdstembureau in een halve dag zijn werk moest 
doen, was onuitvoerbaar. Omdat de Commissie bang was voor meer fouten, 
kreeg zij van de minister veertig ambtenaren van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek ter beschikking, die het telwerk voor de overige zeventien kies-
kringen overdeden. Omdat deze controles slechts kleine verschillen te zien 
gaven, resulteerden de fouten in kieskring xv niet in een zetelverschuiving 
– maar veel scheelde het niet.17

Al vóór de verkiezing uitte de kiesrechtdeskundige Van den Bergh de 
kritiek dat de Kamer de uitslag heel goed op basis van de processen-verbaal 
kon beoordelen, los van de afzonderlijke geloofsbrieven van de kandidaten. 
Het was zijns inziens uiterst onwaarschijnlijk dat wanneer na de beoordeling 
van de verkiezing een kandidaat niet aan de persoonlijke vereisten voldeed, 
dit voor de overige kandidaten gevolgen zou hebben.18 Het onderzoek kon 
volgens Van den Bergh dus veel eerder beginnen.

De ervaringen van 1918 waren inderdaad van dien aard dat minister 
Ruijs de Beerenbrouck in 1921 de werkwijze aanpaste overeenkomstig de 
opmerkingen van Van den Bergh. De Kamer hoefde met de start van het 
onderzoek niet langer te wachten tot alle geloofsbrieven binnen waren. Om 
van deze vervroeging maximaal voordeel te hebben, stond bovendien een 
eventuele ongeldigverklaring van de stemming of een onjuiste vaststelling 
van de uitslag in één of meer stemdistricten de toelating van wettig gekozen 
leden niet meer in de weg.19

Onder het stelsel van evenredige vertegenwoordiging heeft de Kamer al-
leen in 1998 besloten een kandidaat af te wijzen (zie stap 48).20 Wel gebeurde 
het zo nu en dan dat iemands toelating werd opgeschort. Zo bleek in 1998 
bijvoorbeeld A. van Dok-van Weele (pvda) nog niet te kunnen worden toege-
laten, omdat zij nog geen uittreksel uit de gba had ingeleverd.21
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Het onderzoek van de Commissie was en is een omvangrijke operatie. Beel-
dend beschreef het commissieverslag uit 1967 dat alleen al de processen-
verbaal van de ruim tienduizend stembureaus een stapel van ongeveer 20 
meter hoog vormden. De Commissie erkende destijds in haar verslag ronduit 
dat het onderzoek van al deze documenten slechts vluchtig kon zijn.22

Hoewel de Commissie geloofsbrieven officieel niet de bevoegdheid heeft 
zelf opdracht te geven tot hertellingen, hebben gemeenten dat ‘op verzoek’ 
van de Commissie meermalen gedaan, bijvoorbeeld in 1952 in Amsterdam, 
vanwege aanzienlijke verschillen tussen de aantallen uitgereikte stembiljet-
ten en uitgebrachte stemmen.23 In 1959 hertelde zij met een machtiging van 
de minister van Binnenlandse Zaken zelf de stembiljetten van een zestal Am-
sterdamse stembureaus, omdat in de processen-verbaal de klacht was geuit 
dat ‘onbevoegde personen’ waren ingezet bij het tellen.24

Doorgaans zorgden de stembureaus ervoor dat het controleproces, zoals 
commissievoorzitter V.A.M. van der Burg (cda) eens ironisch vaststelde, 
‘niet al te saai werd door de perfectie van de te controleren stukken’.25 Vaak 
klaagde de Commissie over de slordige totaaltellingen in de processen-ver-
baal. De gemeente Amsterdam krijgt traditioneel een oneervolle vermelding. 
In 1998 maakte de Commissie er expliciet melding van dat Amsterdam het 
dat jaar weliswaar niet beter had gedaan dan anders, maar dat Venray toch 
de plaats in de bezemwagen had overgenomen. De stembureaus hadden 

Ambtenaren van de Tweede Kamer controleren de processen-verbaal van de stembureaus  
in het kader van het onderzoek van de geloofsbrieven, 13 september 1982.
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daar namelijk de formulieren voor de processen-verbaal slechts gebruikt als 
verpakkingsmateriaal voor de telstroken van de nieuwe stemmachines. De 
kwestie leek de Commissie te onschuldig om de hele stemming ongeldig te 
verklaren. Maar de gemeente kreeg als huiswerk alle ingeleverde oproep-
kaarten te tellen. Toen de cijfers zo goed als overeenkwamen met de telstro-
ken, nam de Commissie daar genoegen mee.26

Hoewel algemeen werd aangenomen dat de Kamer de bevoegdheid bezat 
om tot een hertelling te besluiten, werd dit pas in 1989 in de Kieswet vastge-
legd. Sindsdien mocht de Kamer ten behoeve van een eventuele hertelling de 
stembiljetten opvragen bij de gemeenten.27

Incidenteel belegde de Commissie geloofsbrieven een openbare verga-
dering om gelegenheid te geven bezwaren tegen de uitslag toe te lichten. 
Bekendheid kreeg in 1967 de vergadering waarop P.J.H.C. Koot, lijsttrek-
ker van de Partij voor Ongehuwden, onder meer naar voren bracht dat het 
onmogelijk was dat zijn partij geen enkele zetel had behaald. Om de juistheid 
van de verkiezingsuitslag te toetsen, vroeg hij om een hertelling in Amster-
dam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Koot kreeg bij de Commissie geen 
voet aan de grond. Omdat de beschuldiging louter was gebaseerd op teleur-
gestelde verwachtingen, zag de Commissie geen aanleiding tot het nemen 
van maatregelen.28

Behalve over het verloop van de verkiezingen oordeelt de Tweede Kamer 
ook over de geloofsbrieven van de benoemde kandidaten. De Kamer besluit 
slechts tot toelating als de kandidaat een geboortebewijs inlevert en een ver-
klaring ondertekent dat hij geen met het Kamerlidmaatschap onverenigbare 
ambten bekleedt. Wat betreft het geboortebewijs is het in het verleden meer-
malen voorgekomen dat een kandidaat niet beschikte over een officieel do-
cument. De Commissie geloofsbrieven ging daar pragmatisch mee om. Toen 
bijvoorbeeld W.L.G. Lemaire (Katholiek Nationale Partij) in 1952 aangaf 
dat zijn uittreksel van het geboorteregister in Indonesië was verbrand, nam 
de Commissie genoegen met de in zijn paspoort en in een uittreksel uit het 
huwelijksregister genoemde geboorteplaats en -datum.29

De Kieswet van 1918 verwees voor de onverenigbare betrekkingen naar 
de Grondwet.30 Door de tijd heen zijn deze vrijwel ongewijzigd gebleven.31 
Sommige functies zijn door hun zwaarte niet beide naar behoren te vervul-
len en bij andere functies zijn de risico’s op een conflict tussen plichten en 
verantwoordelijkheden te groot.32 Over de onmogelijkheid van de combi-
natie van het Kamerlidmaatschap met een kabinetspost is het meest te doen 
geweest. Formeel is dit sinds 1938 onmogelijk, maar in de praktijk was deze 
onverenigbaarheid al langer geaccepteerd.33 Onder het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging is deze combinatie niet voorgekomen.
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In 1938 maakte de Grondwet voor de combinatie van de ambten van 
minister en Kamerlid een uitzondering voor demissionaire bewindslieden. 
Aanvankelijk was het slechts mogelijk beide ambten maximaal drie maan-
den te combineren. De grondwetgever ging ervan uit dat in die periode wel 
een nieuw kabinet zou zijn gevormd. De realiteit wees anders uit. In maart 
1973 zag arp-leider B.W. Biesheuvel zich genoodzaakt te kiezen tussen zijn 
demissionaire minister-presidentschap en het Kamerlidmaatschap. Hij koos 
voor het eerste, waarna zijn opvolger W. Aantjes van de ruimte gebruik-
maakte om het kabinet-Den Uyl mogelijk te maken. Biesheuvel, die geijverd 
had voor een centrumrechtse coalitie, nam daarop afscheid van de politiek.34 
Demissionair minister Van Agt waagde het er in 1977 niet op en koos voor 
het Kamerlidmaatschap.35 Premier J.M. den Uyl en enkele andere bewinds-
lieden bleven toen aan, maar moesten in september hun Kamerzetel opge-
ven. Slechts aan het feit dat enkele partijgenoten zich vrijwillig terugtrokken, 
dankten zij hun terugkeer in de Kamer.36 Om dergelijke situaties te voorko-
men verdween de beperking tot drie maanden uit de Grondwet van 1983.37

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

De Grondwet schrijft het onderzoek van de geloofsbrieven al voor vanaf 
1815. Na de herziening van 1848 luidde de bepaling: ‘Elke Kamer onder-
zoekt de geloofsbrieven harer nieuw inkomende leden, en beslist de geschil-
len, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelve oprijzen.’38 De 
wijze waarop dat onderzoek plaatsvond, legde de Kamer vast in het Regle-
ment van Orde dat haar werkzaamheden regelde.

Het reglement dat de Kamer in maart 1849 vaststelde, bepaalde dat de 
eerste bijeenkomst op de derde maandag van september werd geleid door het 
oudste lid. Hij werd tijdelijk voorzitter en benoemde uit de aanwezige leden 
twee of meer commissies die de geloofsbrieven stuk voor stuk onderzochten.39

Aangezien de meeste benoemde kandidaten hun geloofsbrief vóór de eer-
ste bijeenkomst hadden ingezonden, konden de Commissies geloofsbrieven 
al de dag na hun benoeming rapport uitbrengen. Nadat de rapporten waren 
besproken, liet de Kamer de benoemde leden van wie de geloofsbrief geen 
bedenkingen opriep toe als lid. De Kamer schoof de behandeling van ge-
loofsbrieven waarover verschil van mening bestond door naar een volgende 
zitting. In de tussentijd kon de Kamer nadere inlichtingen bij de minister van 
Binnenlandse Zaken inwinnen of werden de stembriefjes bij de burgemeester 
opgevraagd.40

De Kamer lette bij het onderzoek van de geloofsbrieven vooral op het 
voldoen aan de vereisten voor de verkiesbaarheid en op de vraag of de uit-
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komst van de verkiezing overeenstemde met de wil van de meerderheid van 
de kiezers. Bij het onderzoek naar de verkiezing kwamen diverse vragen en 
incidenten naar voren. Verschillende hiervan zijn in de voorgaande stappen 
aan de orde gekomen, zoals de vraag of verschillend gespelde namen aan 
verschillende personen moesten worden toegewezen of aan dezelfde persoon, 
het bestaan van een onwettig stembureau en het stemmen door niet-kiesge-
rechtigde personen. Bij de vraag of deze inbreuken gevolgen hadden voor 
de verkiezing hanteerde de Kamer vooral het criterium: kon de overtreding 
gevolgen hebben voor de meerderheid van de gekozen kandidaat?41 Was dat 
het geval, dan werd de kandidaat niet tot de Kamer toegelaten.

Slechts in een enkel geval week de Kamer van deze gedragslijn af en was 
louter een overtreding van de Kieswet voldoende reden om een gekozen kan-
didaat niet toe te laten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 1909, toen Ruijs de 
Beerenbrouck niet werd toegelaten omdat verschillende gemeenten stem-
briefjes van een verouderd model hadden gebruikt. Het geval leidde tot een 
discussie over de vraag op welke gronden het onderzoek moest plaatsvinden: 
een formeel juridisch standpunt of een ‘utilitair’ standpunt? Met het laatste 
bedoelde de belangrijkste woordvoerder van dit standpunt, Troelstra, dat de 
Kamer zelf heeft te oordelen of haar oordeel al dan niet op bepalingen van 
de Kieswet berustte. Volgens Troelstra kon de Kamer ‘in volle souvereiniteit’ 
handelen.42

De eerste jaren na 1850 waren overtredingen vooral administratief van 
aard, bijvoorbeeld een ontbrekend gemeentezegel op het stembiljet of een on-
wettig stembureau. Maar de toenemende partijstrijd leidde vanaf omstreeks 
1870 tot nieuwe, meer politiek gemotiveerde bezwaren. Zo werd in 1869 
bezwaar gemaakt tegen de verkiezing van A.F.X. Luyben in Breda en die van 
J.H.L. Haffmans in Boxmeer op grond van ongeoorloofde inmenging van 
de katholieke clerus. Geestelijken in deze districten zouden de stembiljetten 
van kiezers hebben opgevraagd en hun onwelgevallige namen hebben door-
gestreept en vervangen door de namen van Luyben en Haffmans. De Com-
missie stelde zich echter terughoudend op: pas wanneer er niet meer sprake 
was van overreding maar van evidente dwang of geweld werden in haar op-
tiek de kiezers belemmerd in vrijheid hun stem uit te brengen.43 In Breda en 
Boxmeer was daar naar haar oordeel geen sprake van geweest.

De vereisten voor de verkiesbaarheid waren beperkt: naast het voldoen 
aan het leeftijdsvereiste diende een kandidaat Nederlander te zijn ‘in het 
volle genot van de burgerlijke en burgerschapsrechten’. Verder waren er de 
bekende incompatibiliteiten: een Tweede Kamerlid kon onder andere geen lid 
van de Eerste Kamer zijn, lid van de Rekenkamer, Commissaris des Konings 
of procureur-generaal bij de Hoge Raad.44 Een Tweede Kamerlid kon wel te-
gelijk minister zijn, hoewel dat maar sporadisch voorkwam. De laatste twee 
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waren de liberalen Goeman Borgesius en C. Lely onder het kabinet-Pierson 
(1897-1901).

De toegenomen invloed van partijtegenstellingen bij het onderzoek van 
de geloofsbrieven leidde enkele malen tot voorstellen om het onderzoek bij de 
Kamer weg te halen. Meestal waren die kansloos, zoals in 1887 toen ‘eenige 
leden’ het onderzoek bij een rechterlijke instantie wilden onderbrengen.45 
Meer concreet was het regeringsvoorstel uit 1913 om het onderzoek in eerste 
instantie bij de Kamer te laten, maar indien een tiende van de Kamerleden 
zich tegen de uitspraak van de Kamer verzette, de Hoge Raad uitspraak te 
laten doen.46 Geen van deze voorstellen kwam in stemming, zodat het on-
derzoek in hoofdlijnen tot 1918 onveranderd bleef.
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STAP 47

De minister van Binnenlandse Zaken laat 
zo nodig een herstemming uitvoeren

Huidige regeling

Als de Kamer op grond van het onderzoek van de Commissie geloofsbrieven 
tot de conclusie komt dat de gemaakte fouten zo ernstig zijn dat de verkie-
zingsuitslag niet goed kan worden vastgesteld, laat de minister van Binnen-
landse Zaken binnen dertig dagen in de betreffende stembureaus of zelfs 
kieskring een nieuwe stemming uitvoeren.

Voor Kamerleden die al zijn toegelaten, heeft een herstemming geen con-
sequenties. Zij kunnen hun zetel niet meer verliezen, ook wanneer blijkt dat 
ze ten onrechte zijn toegelaten. De kans dat dit gebeurt, is overigens gering 
omdat de Kamer na de beslissing tot een herstemming in eerste instantie al-
leen die kandidaten toelaat op wier toelating de uitslag van de herstemming 
geen invloed kan hebben. De andere kandidaten moeten het resultaat van de 
herstemming afwachten.1

Aan de verkiezing mogen alleen die kiesgerechtigden deelnemen die bij de 
ongeldig verklaarde stemming hebben gestemd.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De bevoegdheid om tot een herstemming te besluiten, staat al sinds 1918 in 
de Kieswet. Hoewel minister Ruijs de Beerenbrouck in 1921 veronderstelde 
dat een nieuwe stemming doorgaans slechts lichte verschuivingen te zien zou 
geven, moest hij rekening houden met een andere uitslag. Tegelijk wilde hij 
de bezwaren honoreren tegen het opschorten van de werkzaamheden van de 
Kamer met enkele weken, in afwachting van de uitkomst van een herstem-
ming. Ruijs de Beerenbrouck schrapte daarom de bepaling dat het onderzoek 
pas startte als alle geloofsbrieven binnen waren of de ontvangsttermijn was 
verstreken (zie stap 46).

De vraag was echter wat te doen als uit een gedeeltelijke herstemming 
bleek dat de Kamer iemand ten onrechte had toegelaten. Het was immers 
mogelijk dat een andere kandidaat van dezelfde lijst als gekozene uit de bus 
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kwam, maar ook dat een zetel verschoof van de ene naar de andere partij. 
In dit nadeel wilde de minister ‘berusten’ ter wille van de voortgang van het 
Kamerwerk. Hij vulde de Kieswet in 1921 aan met de bepaling dat de toela-
ting tot de Kamer onomkeerbaar was.2

De introductie van het stemmen in een stembureau naar keuze maak-
te het vanaf 2010 onmogelijk om een herstemming te organiseren in een 
bepaald stemdistrict. Die bestonden immers niet meer en dus evenmin een 
geografisch begrensd aantal kiezers. Achtereenvolgens minister Pechtold en 
staatssecretaris Bijleveld-Schouten beperkten de herstemming tot degenen 
die bij de ongeldige stemming hun stem op het desbetreffende stembureau 
hadden uitgebracht. Mede in verband met het sporadische karakter van een 
herstemming leek deze beperking hun gerechtvaardigd.

De bewindslieden hielden er rekening mee dat door een gifwolk of een 
terroristische dreiging een grote groep kiezers niet in staat was geweest te 
stemmen. In zo’n situatie mocht iedere kiesgerechtigde in dat gebied aan 
de herstemming deelnemen. Kiesgerechtigden die bij de ongeldig verklaarde 
stemming hun kiezerspas of volmachtbewijs hadden ingeleverd, mochten 
eveneens meedoen. Andere personen met een kiezerspas of volmachtbewijs 
niet, omdat zij mogelijk hun stem elders hadden uitgebracht.3

Onder het stelsel van evenredige vertegenwoordiging heeft bij de verkie-
zing voor de Tweede Kamer nog nooit een herstemming plaatsgevonden.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder de Kieswetten van 1850 en 1896 werden geen herstemmingen in kies-
districten of stemdistricten gehouden als de Kamer een gekozen kandidaat 
niet toeliet. Herstemmingen waren er alleen wanneer in de eerste ronde geen 
van de kandidaten de absolute meerderheid had behaald. Als de Kamer een 
kandidaat afwees, werd de minister van Binnenlandse Zaken ingelicht. Deze 
bepaalde de datum voor een nieuwe verkiezing, waaraan overigens heel an-
dere kandidaten konden deelnemen.
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STAP 48

De Kiesraad stelt zo nodig opnieuw 
de uitslag vast

Huidige regeling

Nadat de Tweede Kamer heeft besloten tot een (gedeeltelijke) hertelling of 
herstemming stelt de Kiesraad in een openbare zitting de nieuwe verkie-
zingsuitslag vast. Wanneer de Kamer een benoemd lid niet heeft toegela-
ten, benoemt de Kiesraad een andere kandidaat. Op basis van het nieuwe 
proces-verbaal kan de Commissie geloofsbrieven haar werk afronden, zodat 
de Kamer ook de laatste leden kan toelaten.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De regeling voor de vaststelling van de nieuwe verkiezingsuitslag is sinds 
de Kieswet van 1918 dezelfde.1 Bij de eerste de beste verkiezing op 3 juli 
1918 moest de Kiesraad de uitslag aanpassen vanwege rekenfouten van het 
hoofdstembureau Zwolle (zie stap 46).2 Daarna ging het lange tijd goed. Pas 
in 1998 moest de Kiesraad de uitslag opnieuw vaststellen. Twee dagen na de 
zitting van de Kiesraad ontving de Commissie geloofsbrieven bericht van de 
burgemeester van Gramsbergen dat weliswaar de processen-verbaal van alle 
vier stembureaus in zijn gemeente waren opgestuurd naar het hoofdstembu-
reau Zwolle en vandaar naar de Kamer, maar dat in de totaalopgave van de 
burgemeester slechts de stemmen waren opgenomen van het vierde stembu-
reau. Het hoofdstembureau had de fout niet gesignaleerd. De in de overige 
drie stembureaus uitgebrachte stemmen, hadden volgens de Commissie con-
sequenties voor de laatst toegekende restzetel. Die ging van de vvd naar het 
cda.3 Voor het eerst na 1918 besloot de Kamer om een benoemde kandidaat 
niet toe te laten. Omdat de gang van zaken zonneklaar was, benoemde de 
Kiesraad de volgende dag al de cda’er J. Reitsma tot lid.

De gang van zaken rond de laatste restzetel leidde tot verontwaardiging 
bij de top van de vvd. In zijn dagboek noteerde partijleider F. Bolkestein: 
‘Op een borrel voor Jos en twee andere medewerkers die heugelijke leeftijden 
bereiken, hoor ik dat we die restzetel toch weer kwijt zijn door verkeerd tel-
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len. God mag weten waar. En dit nadat de Kiesraad uitspraak heeft gedaan! 
Hoe is dat nu weer mogelijk? Worden we echt een bananenrepubliek?’4 Ove-
rigens kreeg de niet toegelaten O.P.G. Vos enkele maanden later alsnog een 
zetel, omdat meerdere vvd’ers doorschoven naar het kabinet-Kok ii.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Onder het districtenstelsel was er geen landelijk orgaan dat de verkiezings-
uitslag vaststelde. Elk hoofdstembureau deed dat voor zijn kiesdistrict. Als 
de Tweede Kamer een gekozen kandidaat niet toeliet, schreef de minister 
voor dat district een nieuwe verkiezing uit.
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STAP 49

De Tweede Kamer laat de gekozen 
kandidaten toe als lid

Huidige regeling

Na bespreking van het rapport van de Commissie geloofsbrieven besluit de 
Kamer tot toelating van de benoemde kandidaten. Zij leggen vervolgens de 
eed of belofte af. Volgens de Grondwet zijn toelating en eedaflegging één 
geheel, maar de tekst schept geen duidelijkheid over de chronologie. De Kies-
wet spreekt kortweg van een lidmaatschap ‘zodra de beschikking omtrent 
zijn toelating aan de benoemde bekend is gemaakt’.1 Op grond daarvan me-
nen de meeste staatsrechtgeleerden dat het lidmaatschap begint op het mo-
ment dat de Kamer tot toelating besluit; de beëdiging is daarvoor juridisch 
gezien geen onlosmakelijk bestanddeel van de toelating.2

Regering en Tweede Kamer stellen zich echter op het standpunt dat het 
lidmaatschap pas wordt geëffectueerd na toelating en beëdiging. De achter-
grond daarvan is dat zij hechten aan het symbolische belang van de beëdi-
ging. In deze opvatting is de beëdiging dus een vereiste van de toelating. Als 
consequentie daarvan ontvangen de Kamerleden hun salaris vanaf de dag 
dat zij worden beëdigd.3 In de praktijk neemt de Kamer op voorstel van de 
Commissie geloofsbrieven het besluit om de nieuwe leden toe te laten nádat 
zij de voorgeschreven eed of belofte hebben afgelegd.4

De door de Grondwet geëiste eed of belofte gaat over de trouw aan de Ko-
ning, aan het Statuut voor het Koninkrijk, aan de Grondwet en over het zo goed 
mogelijk verrichten van het Kamerwerk. Vooraf gaat de zogenaamde eed van 
‘zuivering’. Daarin verklaart het nieuwe Kamerlid dat hij niets heeft beloofd om 
zijn kandidatuur te verwerven en dat hij zich niet heeft of zal laten omkopen.5

De nieuwe Kamerleden leggen de eed of belofte af ten overstaan van de voor-
zitter, nadat deze dit eerst zelf voor de aanwezige Kamerleden heeft gedaan.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

De tekst van de eed of belofte was tot 1983 in de Grondwet voorgeschreven. 
De herziene Grondwet van dat jaar liet de precieze formulering aan de gewo-
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ne wetgever over. De huidige tekst dateert uit 1992, toen het parlement daar 
de Wet beëdiging ministers en Staten-Generaal voor vaststelde. Afgezien van 
de aanvulling betreffende de trouwe ambtsvervulling, is de inhoud gelijk aan 
het oude grondwetsartikel.6

De eed van trouw aan de Koning is pas in 1954 in de Grondwet opge-
nomen, in het verlengde van de totstandkoming van het Statuut voor het 
Koninkrijk, waarin het kabinet-Drees iii de verhoudingen tussen Nederland, 
Suriname en de Nederlandse Antillen vastlegde.7 Voor volksvertegenwoor-
digers in Suriname en op de Nederlandse Antillen was de eed aan de Koning 
al vanaf de negentiende eeuw voorgeschreven. Om de gelijkwaardigheid tus-
sen de landen in het Statuut tot uitdrukking te laten komen, uniformeerde 
Nederland in 1954 de beëdigingsformules.8

Van 1918 tot 1983 was de in de Grondwet van 1887 vastgelegde regel van 
kracht dat de Koning de Kamervoorzitter beëdigde en de overige leden ver-
volgens de eed aflegden ‘in handen van de voorzitter’, die de Koning daartoe 
had gemachtigd. Sinds 1983 legt ook de voorzitter de eed af in en ten over-
staan van de Kamer.9 Zolang de nieuwe Kamer ging over de toelating, leidde 
de tijdelijke voorzitter de beëdigingsprocedure.10

Vóór 1983, toen demissionaire bewindslieden hun ambt maximaal drie 
maanden met het Kamerlidmaatschap konden combineren, kwam het voor 
dat zij de aanvaarding daarvan uitstelden. Zij wachtten zo lang mogelijk 
met het insturen van hun geloofsbrieven of schoven de eedsaflegging voor 

Nieuw gekozen Kamerleden leggen de eed af ten overstaan van Kamervoorzitter Dolman,  
11 november 1982.

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   247 22-04-14   11:20



248 stap 49

zich uit. Terwijl bijvoorbeeld op 10 juni 1981 de meeste Kamerleden de eed 
aflegden tijdens de eerste plenaire vergadering na de verkiezing, deden de vijf 
demissionaire vvd-bewindslieden dat pas op 25 augustus. Inmiddels was de 
komst van een cda/pvda-kabinet waarschijnlijk geworden en konden zij niet 
langer wachten zonder het risico te nemen zowel hun kabinetspost als hun 
Kamerzetel te verliezen.11

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Nadat de Kamer de geloofsbrieven van de gekozen kandidaat had goedge-
keurd, was hij toegelaten tot de Tweede Kamer. Niemand kon dan immers 
meer bezwaar aantekenen tegen de verkiezingsuitslag. Om daadwerkelijk 
zitting te kunnen nemen, moest het toegelaten lid nog wel de eed of belofte 
afleggen.12 Hierin beloofde hij trouw aan de Grondwet. Voorafgaand aan de 
eed of – sinds 1887 – belofte legde het toegelaten lid een eed van zuivering 
af, waarin hij verklaarde dat hij geen giften had beloofd of gegeven, of zou 
aannemen.13

Hoewel de eed normaal gesproken werd afgelegd na goedkeuring van de 
geloofsbrieven was de volgorde in de praktijk vaak andersom. In de negen-
tiende eeuw hadden de meeste gekozen kandidaten de eed al tegenover de 
koning afgelegd voordat het geloofsbrievenonderzoek begon. Zij konden dan 
nog in dezelfde zitting als die waarin de geloofsbrieven waren goedgekeurd, 
worden toegelaten. Degenen die nog geen eed hadden afgelegd, konden dat 
bij de voorzitter doen, wanneer die daartoe door de koning was gemachtigd, 
of ze moesten dat in een later stadium alsnog zelf bij de koning doen. In dat 
geval konden ze pas later zitting nemen.14
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STAP 50

De gemeenten vernietigen de stembiljetten 
en de processen-verbaal

Huidige regeling

Na de toelating van de nieuwe Kamerleden is het verkiezingsproces afge-
rond en rest de vraag wat er gebeurt met de talloze stemdocumenten en de 
processen-verbaal.

Als de nieuwe Kamerleden eenmaal zijn toegelaten, kan hun positie welis-
waar om allerlei redenen ter discussie komen te staan, maar van rechtswege 
zitten zij vast in het zadel. Daarom heeft het geen zin de stembiljetten en de 
processen-verbaal van de stembureaus langere tijd te bewaren. Het doel van 
vernietiging is, behalve het scheppen van ruimte, te voorkomen dat er ach-
teraf discussie ontstaat over de juistheid van de uitslag. Drie maanden na de 
toelating moeten de instanties die het stemmateriaal beheren tot vernietiging 
daarvan overgaan. Van de vernietiging wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Een uitzondering betreft het materiaal dat nodig is in het kader van een 
strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken tijdens de verkiezing. De 
documenten worden dan overgedragen aan de officier van justitie of de rech-
ter-commissaris die daarom heeft verzocht. Na afloop van dit onderzoek of 
wanneer er een onherroepelijke rechterlijke uitspraak ligt, dienen de docu-
menten onmiddellijk te worden vernietigd.

De processen-verbaal van de hoofdstembureaus en van de Kiesraad moe-
ten bewaard blijven. Ze zijn van belang voor de kennis van de verkiezings-
uitslag. Bovendien moet de Kiesraad ze kunnen raadplegen in het geval van 
tussentijdse benoemingen.

Ontstaan en functioneren huidige regeling (1918-heden)

In 1918 bepaalde de Kieswet dat de burgemeester afschriften maakte van de 
processen-verbaal van de stembureaus en deze met alle andere plaatselijke 
stemdocumenten naar het hoofdstembureau stuurde. Elk hoofdstembureau 
verzond voor elke gekozen kandidaat afschriften van de processen-verbaal 
van alle stembureaus in zijn kieskring naar de Tweede Kamer. Elke geloofs-
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brief bestond immers vooral uit deze documenten uit de kieskringen waar de 
gekozen kandidaat op de lijst had gestaan (zie stap 45). Na de verkiezing in 
1918 gingen deze afschriften terug naar de hoofdstembureaus.1 De Kieswet 
bepaalde dat ze daar moesten worden bewaard om ‘na afloop van den tijd 
waarvoor de verkiezing is geschied’, vier jaar dus, te worden vernietigd.2

In 1921 bepaalde minister Ruijs de Beerenbrouck dat de Commissie ge-
loofsbrieven voor haar onderzoek genoeg had aan één exemplaar van de 
processen-verbaal van de (hoofd)stembureaus, zodat deze niet talloze af-
schriften retour kregen.3 Enkele jaren later, in 1923, verkortte de Kamer de 
verplichte bewaartermijn voor de verzegelde pakken met stemdocumenten 
bij de hoofdstembureaus: voortaan mochten de gemeenten waar de hoofd-
stembureaus waren gevestigd na de toelating van de kandidaten tot vernieti-
ging overgaan.4 Omdat het onderzoek van de geloofsbrief bij een tussentijds 
benoemde kandidaat zich sinds 1921 toch niet meer uitstrekte tot de geldig-
heid van de stemming, vond de Kamer het overbodig alles te bewaren. Vanaf 
1946 gingen de verzegelde pakken met stemdocumenten bovendien niet meer 
naar de hoofdstembureaus, maar bleven ze achter in de verschillende ge-
meenten.5 Zo nodig kon de Commissie ze daar opvragen voor onderzoek. 
Een enkele keer gaf de Tweede Kamer opdracht de vernietiging van de verze-
gelde pakken met stembescheiden uit te stellen.6

Al was de bewaartermijn van de verzegelde pakken sterk ingekort, de 
hoeveelheid materiaal bleef groot. Niet de crisisjaren, maar pas het papierte-
kort na de Tweede Wereldoorlog bracht de regering tot beperkende maatre-
gelen. Minister Beel stelde in 1946 vast dat het ‘niet strikt noodzakelijk’ was 
dat de gemeenten afschriften van de processen-verbaal naar het hoofdstem-
bureau stuurden. Het doel werd even goed bereikt door de originelen in te le-
veren.7 Gemeenten gingen graag mee in deze verandering. Omdat de Kieswet 
van 1918 geen richtlijn voor een bewaartermijn gaf, verklaart dit waarom er 
in de gemeentelijke archieven nog veel processen-verbaal van stembureaus 
zijn te vinden, maar alleen van vóór de oorlog. Kiesraad en ministerie gaan 
er tegenwoordig van uit dat de processen-verbaal worden vernietigd om ach-
teraf discussie over de uitslag te voorkomen, maar de ontstaansgeschiedenis 
toont slechts het praktische motief van papierschaarste.8

Op grond van praktische overwegingen maakte Beel eveneens een eind 
aan de vermenigvuldigingsdrift, of althans -verplichting. Zoals de gemeenten 
afschriften maakten van de processen-verbaal van de stembureaus voor de 
hoofdstembureaus, deden deze dat namelijk weer ten behoeve van de Tweede 
Kamer. De afschriften die de hoofdstembureaus zelf hadden ontvangen, be-
waarden ze om ze na vier jaar te vernietigen. Beel bedacht dat ze eigenlijk 
net zo goed zelf konden worden opgestuurd. De hoofdstembureaus mochten 
voortaan beslissen of zij originelen of kopieën opstuurden.9 De Kieswet van 
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1951 ging ervan uit dat de hoofdstembureaus de originelen doorstuurden, 
want de wet bepaalde voortaan specifiek dat de Tweede Kamer de processen-
verbaal van de stembureaus na afloop van de zittingstermijn vernietigde, 
merkwaardig genoeg slechts ‘desgewenst’.10

Pas bij de kieswetsherziening van 1989 ging de wetgever over tot een vol-
gende efficiencyslag. Het argument dat het bewaren van de stemdocumenten 
na de toelating van de kandidaten nergens meer toe diende, gold immers 
ook voor de processen-verbaal van de stembureaus die de Kamer de gehele 
zittingsperiode bewaarde. Staatssecretaris De Graaff-Nauta nam in dat jaar 
eindelijk expliciet in de Kieswet op wat al sinds 1921 gold, namelijk dat bij 
de vervulling van een tussentijdse vacature de vraag of de verkiezingsuitslag 
juist was vastgesteld niet meer aan de orde mocht komen. In het verlengde 
daarvan legde zij vast dat voortaan ook de processen-verbaal van de stembu-
reaus en de gemeentelijke totaaltelling na de toelating van de nieuwe Kamer-
leden dienden te worden vernietigd.11 In 1993 voegde De Graaff-Nauta de 
bepaling toe dat als er een (strafrechtelijk) onderzoek in gang was gezet, de 
burgemeester de verzegelde pakken tot na afloop moest bewaren.12

Als gevolg van de verschuiving van de bevoegdheid tot hertellen van de 
hoofdstembureaus naar de Kiesraad, kreeg deze in 1989 de wettelijke taak 
om opgevraagde documenten te bewaren tot de toelating en ze vervolgens te 
vernietigen.13

De Kieswet van 1989 bleef op verschillende punten onduidelijk over de 
bewaartermijnen. Minister Plasterk heeft de bepalingen daarom in 2013 
aangevuld en verduidelijkt.14 De belangrijkste toespitsing is de concretisering 
van de bewaartermijn op drie maanden, in plaats van het wat onbepaalde 
‘nadat het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing heeft bekendge-
maakt en over de toelating van de gekozenen is beslist’. Voor veel gemeenten 
was de reikwijdte van dit ‘nadat’ onvoldoende helder, zodat ze verschillende 
bewaartermijnen hanteerden.15 Duidelijkheid schiep minister Plasterk ook 
wat betreft de stempassen, kiezerspassen, volmachtbewijzen, onbruikbaar 
gemaakte en ongebruikte stembiljetten, waar de Kieswet van 1989 aan voor-
bijging. Ook daarvoor is de vernietigingstermijn gesteld op drie maanden.16

Overigens is de Kieswet nog steeds niet helemaal volledig. Voor sommige 
documenten bestaat er geen officiële regeling, zoals voor het Register van 
Ongeldige Stempassen. De Kiesraad hanteert wel een beleidsregel. In lijn 
daarmee adviseert hij dit register, evenals de andere documenten, na drie 
maanden te vernietigen.17

Van alle documenten blijven slechts de processen-verbaal van de hoofd-
stembureaus en dat van de Kiesraad bewaard. Ten aanzien van processen-
verbaal van de hoofdstembureaus bevatte de wet geen richtlijnen, waaruit 
kieswetcommentatoren vanouds afleidden dat ze in het gemeentearchief 
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thuishoorden.18 Daar kwamen ze inderdaad terecht.19 Pas sinds de hoofd-
stembureaus vanaf 2013 hun originele proces-verbaal naar de Kiesraad stu-
ren, hoeven ze niets meer te bewaren.

Onder het districtenstelsel (1848-1918)

Tot 1918 bewaarde het bestuur van de gemeente waar het hoofdstembu-
reau was gevestigd de stembriefjes en alle processen-verbaal van de stembu-
reaus.20 De Tweede Kamer kon de stembriefjes opvragen in het kader van 
het geloofsbrievenonderzoek. Het Openbaar Ministerie kon dat doen als er 
vermoedens waren van een misdrijf.21

De Kieswet van 1850 bepaalde dat de stembriefjes en de processen-ver-
baal na een jaar moesten worden vernietigd. Volgens minister Thorbecke 
was immers te verwachten dat een gekozen kandidaat binnen die termijn 
zijn geloofsbrieven wel zou hebben ingediend.22 Voor Thorbecke was het 
wellicht onvoorstelbaar dat een kandidaat daar langer dan een jaar mee zou 
wachten, maar uitgesloten was het niet. In de Kieswet was namelijk geen ter-
mijn opgenomen voor het inzenden van de geloofsbrieven. In 1896 werd de 
bepaling gewijzigd en bleven alle documenten bewaard totdat de Kamer over 
de toelating van de benoemde had beslist. Daarna werden ze vernietigd.23
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Sinds de Kieswet van 1850 is ruim anderhalve eeuw verstreken. In die pe-
riode waren er veel ontwikkelingen die tot aanpassing van het verkiezings-
proces leidden, zoals de opkomst van politieke partijen, van het fenomeen 
kandidaat en van de stemcomputer. Ook minder tastbare verschijnselen lie-
ten hun sporen na, zoals het toenemende vertrouwen in het eerlijk handelen 
van de overheid bij verkiezingen en het grotere belang van privacy. In dit 
besluit willen we deze laatste onderwerpen nader voor het voetlicht brengen, 
omdat die in het boek wat versnipperd zijn geraakt over de verschillende 
stappen. Ook staan we kort stil bij de vraag of de Kieswet niet toe is aan 
modernisering. Dit doen we door een tweetal onderwerpen te belichten die 
het verkiezingsproces onnodig ingewikkeld maken. Tot slot gaan we in op de 
vraag hoe tevreden we in Nederland mogen zijn met het verkiezingsproces.

1. Vertrouwen in het eerlijk handelen van de overheid
De Kieswet van 1850 ademde een sterk wantrouwen jegens de onpartijdig-
heid van het gemeentebestuur, met name die van burgemeesters. Zo ging 
Thorbecke er bij het opstellen van de Kieswet van uit dat er gemeentebe-
sturen konden zijn die geen stembriefje opstuurden naar kiesgerechtigden 
die hen politiek niet gunstig gezind waren of die het stemgedrag van de in 
hun gemeente woonachtige kiezers wilden achterhalen. Dit wantrouwen was 
misschien niet terecht, maar wel begrijpelijk. De burgemeester had, zeker in 
kleinere gemeenten, samen met de wethouders alle touwtjes in handen. In 
1850 waren velen van hen nog benoemd in de periode vóór 1848, het jaar van 
de liberale grondwetsherziening, waaruit het stelsel van directe verkiezingen 
voortvloeide. Thorbecke en andere liberalen waren niet altijd overtuigd van 
de loyaliteit van gemeentebestuurders aan het nieuwe politieke bestel. In de 
loop der jaren nam dit wantrouwen af, maar nog in 1896 beperkte minister 
Van Houten de bevoegdheden van burgemeesters bij de kandidaatstelling 
zo veel mogelijk, omdat hij wilde uitsluiten dat zij op oneigenlijke gronden 
kandidaten zouden weren.

Veel meer vertrouwen genoten de leden van de gemeenteraad. Zij waren 
direct gekozen en als vertrouwensmannen van de kiesgerechtigde burgers 
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kregen zij een belangrijke plaats binnen het verkiezingsproces. Zij vulden 
de zetels van de stembureaus en de jongsten onder hen kregen de belangrijke 
taak toevertrouwd de stembus naar het hoofdstembureau van het kiesdistrict 
te vervoeren. Toen het aantal stembureaus toenam en noodgedwongen ook 
kiesgerechtigden stembureaulid werden, bleven de raadsleden in ieder geval 
voorzitter. In de loop van de twintigste eeuw draaiden de rollen langzamer-
hand om. Terwijl de gemeentebesturen steeds meer uitvoerende taken kregen 
en van wantrouwen door de wetgever geen sprake meer was, werden er steeds 
meer vraagtekens gezet bij de plaats van raadsleden binnen het stembureau. 
Waren raadsleden eigenlijk niet vooral belanghebbenden bij de uitslag? De 
plaats van het raadslid in het verkiezingsproces werd minder vanzelfsprekend.

2. Controleerbaarheid en privacy
De Kieswetten van 1850 en 1896 hechtten meer belang aan controleerbaar-
heid dan aan privacy. Kiezerslijsten werden niet alleen ter inzage gelegd, maar 
ook aan het gemeentehuis aangeplakt. Op deze lijsten was alle voor controle 
relevante informatie te vinden: van geboortenaam, -jaar en -plaats tot de aan-
slagen in de directe belastingen. De namen van personen die bij het opstellen 
van de kiezerslijsten hun kiesrecht hadden verloren, werden apart aangeplakt. 
Thorbecke bracht de achtergrond daarvan in 1850 puntig onder woorden: 
kiesrecht was geen private aangelegenheid, maar een publiek recht. Een bur-
ger moest niet alleen kunnen nagaan of hij zelf ten onrechte niet op de kiezers-
lijst was geplaatst, hij moest ook kunnen natrekken of een ander er niet ten 
onrechte wél op was gezet. Openbaarheid bleef lange tijd de norm. In 1900 
stelde minister Goeman Borgesius dat de publieke zaak openbaarheid veron-
derstelde. Wie daarvoor terugschrok, moest de publieke ruimte niet betreden.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw raakte het belang van open-
baarheid ondergeschikt aan dat van privacy. In 1989 verviel in het kader 
van privacybescherming de mogelijkheid om informatie op te vragen over 
de kiesgerechtigdheid van andere personen en dat gebeurde eveneens met de 
mogelijkheid om afschriften van het kiezersregister te verkrijgen. In 2010 
verviel de verplichting adressen van de ondersteuners op ondersteuningsver-
klaringen te vermelden. De adresgegevens van kandidaten staan sinds 2013 
alleen nog op de – niet openbare – instemmingsverklaringen. Bij de laatste 
wijzigingen ging het motief van de privacybescherming hand in hand met 
veiligheidsoverwegingen.

3. Modernisering
Sommige bepalingen uit de Kieswet hadden bij invoering een duidelijke re-
den, die tegenwoordig niet meer relevant is. Doordat ze nooit zijn aangepast, 
maken ze de Kieswet nodeloos ingewikkeld en soms zelfs ondoorgrondelijk.
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Een voorbeeld van een dergelijke bepaling is het vaststellen van de verkie-
zingsdatum op de 44ste dag na de kandidaatstelling. Iedereen die verwacht 
in de Kieswet eenvoudig de verkiezingsdag aan te treffen, zal teleurgesteld 
worden. Hij zal verschillende artikelen moeten combineren om daar achter 
te komen. Hoe logisch is het dat het verkiezingsproces de dag van kandidaat-
stelling als uitgangspunt neemt en niet de verkiezingsdag? Toen de voorloper 
van deze bepaling in 1896 in de Kieswet werd opgenomen, was dat nog 
logisch. Als zich op de dag van de kandidaatstelling in een kiesdistrict maar 
één kandidaat had aangemeld, werd deze namelijk dezelfde dag nog geko-
zen verklaard. Hadden zich meerdere kandidaten aangemeld, dan volgde 
later een stemming. In 1896 lag het zodoende voor de hand om de dag van 
kandidaatstelling tot uitgangspunt te nemen, maar sinds 1918 is dat veran-
derd. Een concreet vastgestelde verkiezingsdag zou tegenwoordig de spil in 
de chronologie van het verkiezingsproces moeten zijn.

Een ander onderwerp dat de toegankelijkheid van de Kieswet in de weg 
staat, is de fictie dat groepen kiesgerechtigden en niet partijen kandidaten-
lijsten inleveren. Noch de Kieswet van 1896, noch die van 1918 gaf poli-
tieke partijen de bevoegdheid tot het inleveren van een kandidatenlijst. Dat 
moesten groepen kiesgerechtigden doen. De partij kreeg geen plaats in de 
Kieswet, maar sinds 1956 kwam wel de naam van de partij op het stembil-
jet te staan. Namens wie gebeurde dat echter? Hiervoor bedacht de wetge-
ver de term ‘politieke groepering’. Volgens de regeling van 1956 kon iedere 
willekeurige groep kiesgerechtigden een naam laten registreren, maar in de 
praktijk waren dat natuurlijk geen willekeurig samengestelde groepen, maar 
groepen verenigd rond een issue, opvatting of ideologie, ofwel een partij. En 
nu de Kieswet sinds 1989 ook de eis stelt dat zo’n groep kiezers een vereni-
ging met volledige rechtsbevoegdheid is, dringt de vraag zich op wat eigenlijk 
nog het verschil is tussen een politieke groepering en een politieke partij. Wat 
zijn beide immers anders dan een vereniging die kandidaten voor verkiezin-
gen stelt? Die vraag dringt zich temeer op omdat de Kiesraad als eis stelt dat 
uit de statuten van de vereniging moet blijken dat ze voor het bereiken van 
haar doelen politieke middelen inzet. Het flinterdunne onderscheid tussen 
politieke groepering en politieke partij is in hoge mate kunstmatig en het is 
de vraag wat modernisering op dit punt eigenlijk in de weg staat.

4. Tot slot: hoe tevreden mogen we zijn met ons verkiezingsproces?
Op onze tocht door ruim anderhalve eeuw geschiedenis van het verkiezings-
proces zijn we veel tevredenheid tegengekomen. Natuurlijk waren er de on-
vermijdelijke klachten over fraude en oneerlijke verkiezingen. Daarbij ging 
het echter om incidenten. Wat vooral opvalt, is dat veel politici en commenta-
toren het eigen land met ingenomenheid vergeleken met omringende landen. 
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En inderdaad, vergeleken met de corruptie of het geweld die tot diep in de 
negentiende eeuw kenmerkend waren voor de Engelse verkiezingen of de 
overheidsinterventies bij de Franse verkiezingen onder Napoleon iii, waren 
de Nederlandse verkiezingen een toonbeeld van rust en eerlijkheid. Politieke 
partijen die minderheden representeerden, zoals de arp rond 1880 en de so-
ciaaldemocraten rond 1900, klaagden bijna nooit over de manier waarop de 
verkiezingsuitslag tot stand kwam. Er waren relletjes buiten het stemlokaal 
in aanloop naar of na afloop van de verkiezing, er was – zeker vanuit heden-
daags oogpunt – onaanvaardbare beïnvloeding en intimidatie van kiezers in 
de periode vóór de invoering van het stemhokje, maar uit het stemlokaal zelf 
kwamen weinig wanklanken.

Deze tevredenheid hoeft natuurlijk niet terecht te zijn. Ze kan ook voort-
vloeien uit onverschilligheid of onwetendheid. Deze factoren lijken een be-
langrijke rol te hebben gespeeld bij de invoering van de stemcomputer, waar-
bij het enthousiasme voor een vereenvoudiging van het stem- en telproces alle 
andere overwegingen in de schaduw stelde. Fraude met stemcomputers lijkt 
in Nederland weliswaar niet veel te zijn voorgekomen, maar het probleem 
hiermee is dat dit zonder papertrail gemakkelijk onopgemerkt kan blijven.

Een zwak punt van het verkiezingsproces vormt de onderhandse vol-
macht. Deze vorm van volmachtverlening heeft weliswaar een belangrijk 
voordeel, namelijk bevordering van de opkomst, maar het maakt het de kie-
zer ook bijzonder gemakkelijk om afstand van zijn stem te doen. Er is dan 
ook niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te constateren dat van deze 
kwetsbare regeling gemakkelijk misbruik kan worden gemaakt en dat blij-
vende alertheid geboden is.

Ondanks deze kanttekeningen is de balans duidelijk positief. Terugkij-
kend op ruim 150 jaar verkiezingen is er meer dan voldoende reden om tevre-
den te zijn over de integriteit van het Nederlandse verkiezingsproces.
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5 Kieswet 1850, artikel 42; Kieswet 1896, 

artikel 62.

stap 4
1 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 29.
2 htk 1988-1989, 20 264, nr. 8, p. 27.
3 Naast de 16 geregistreerde partijen namen in 

2010 ook twee niet-geregistreerde partijen 
met een blanco lijst aan de verkiezing deel.

4 htk 13 april 1989, p. 5787.
5 htk 1988-1989, 20 264, nr. 8, p. 28.
6 Peter Boswijk, Registratie van de aanduidin-

gen van politieke groeperingen. Verwarring 
wordt geducht (z.p. z.j.) p. 5. Dit betreft een 
niet uitgegeven onderzoek, verricht in op-
dracht van de Kiesraad. Te downloaden op 
www.kiesraad.nl.

7 Archief Kiesraad 2009/357980, beschikking 6 
juli 2009.

8 Een bekende definitie van politieke partij 
luidt: ‘Een politieke partij is een georganiseer-
de groep, voorzien van een officiële benaming, 
die als zodanig kandidaten stelt voor de ver-
kiezingen van openbare functies’, R. Koole, 
De opkomst van de moderne kaderpartij 
(Zutphen 1992) p. 18.

9 htk 7 december 1955, p. 2323.
10 htk 7 december 1955, p. 2313-2314.
11 htk 7 december 1955, p. 2327. Ook Oud 

stemde uiteindelijk voor het wetsvoorstel, 
p. 2332.

12 htk 1955-1956, 4102, nr. 3, p. 2.
13 KB 23 februari 1971, nr. 91.
14 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 28.
15 htk 1955-1956, 4102, nr. 3, p. 2.
16 Nieuwsblad van het Noorden 6 december 

1966.
17 Limburgsch Dagblad 23 november 1966.

Politieke partijen en de Kieswet
1 In 1983 gewijzigd in ‘De leden stemmen 

zonder last.’
2 htk 1895-1896, 27, nr. 1, p. 27-28 en nr. 2, 

p. 48; htk 10 juni 1896, p. 1378-1381, 1383, 
1387.

3 htk 1988-1989, 20 264, nr. 14, p. 17.
4 M. Liedorp, ‘De verenigingseis in de Kieswet 

en het wetsvoorstel financiering politieke 
partijen: vasthouden of loslaten?’ in: H.M.B. 
Breunese e.a. (red.), Het schip van staat. Liber 
Amicorum René Mazel (Nijmegen 2011) 
p. 151-161, aldaar 152.

stap 5
1 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 27.
2 Nederlandsche Staatscourant 27 april 1992, 

p. 7.
3 Kiesraad, Advies 14 mei 2007.
4 Kiesraad, Advies 13 mei 2009.
5 Boswijk, Registratie van de aanduidingen, 

p. 11-12; Kiesraad, Advies 14 mei 2007.
6 Kiesraad, Advies 28 juni 2007, p. 7-8. 
7 Archief Kiesraad 2012/361633, beschikking 

19 juni 2012.
8 htk 1955-1956, 4102, nr. 4, p. 2; htk 7 

december 1955, p. 2316.
9 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 33.
10 KB 13 augustus 1974 nr. 43, AB 1974, nr. 

305; KB 27 maart 1981 nr. 8, AB 1981, nr. 
295.

11 Kiesraad, Advies 10 februari 1977.
12 Kiesraad, Advies 2 februari 1981.
13 J.A.O. Eskes, Repressie van politieke bewe-

gingen in Nederland: een juridisch-historische 
studie over het Nederlandse publiekrechtelijke 
verenigingsrecht gedurende het tijdvak 1798-
1988 (Zwolle 1988) p. 457. Aanleiding voor 
het beroep was de weigering van de Kiesraad 
om de naam Nederlandse Volks-Unie voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement te 
registreren wegens de naar zijn oordeel racisti-
sche doelstellingen van de partij.

14 Idem, 473-474.
15 htk 1987-1988 20264, nr. 3, p. 33. De Kies-

wet van 1989 rekende de afwijzingsgrond 
‘goede zeden’ als behorend tot ‘openbare 
orde’ waardoor afzonderlijke vermelding niet 
meer nodig was. Dit sloot aan bij het initiatief 
van de Kamer uit 1976 om in art. 8 van de 
Grondwet over de vrijheid van vereniging de 
woorden ‘en de goede zeden’ te schrappen, 
omdat deze vorm van strijdigheid met de 
openbare orde reeds viel onder het verstoren 
van de openbare orde. De Kamer had daar 
destijds toe besloten en de wijziging van de 
Kieswet vloeide hieruit voort. Zie J.J. Pelle, In 
de staatsrechtgeleerde wereld. De politieke ge-
schiedenis van hoofdstuk 1 van de Grondwet 
(Gouda 1998) p. 276.
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stap 6
1 Zie voor het gebruik van de termen partij en 

groepering de inleiding.
2 htk 1987-1988, 20 264 nr. 3, p. 46; htk 

1988-1989, 21 151, nr. 3, p. 6 en 20 264, nr. 
8, p. 48-49.

3 Overigens was het aantal lijsten op een stem-
biljet lager omdat lang niet alle partijen in 
alle kieskringen een lijst hadden ingediend. 
In 1918 hadden de kieskringen Friesland en 
Amsterdam het omvangrijkste stembiljet met 
24 lijsten, in 1922 Amsterdam met 45 lijsten 
en in 1933 opnieuw Amsterdam, nu met 39 
lijsten. 

4 htk 1931-1932, 427, nr. 2-3.
5 htk 23 november 1933, p. 569-570, 584. 

Zie reeds het voorlopig verslag uit november 
1932, waarvan Teulings medeauteur was. 
htk 1932-1933, 69, nr. 1.

6 htk 1933-1934, 488, nr. 3, p. 4 en 6; htk 
1934-1935, 83, nr. 1 en 83, nr. 2, p. 7-8.

7 htk 20 maart 1935, p. 1802.
8 htk 19 maart 1935, p. 1770-1771.
9 htk 20 maart 1935, p. 1806.
10 htk 21 maart 1935, p. 1862-1863; Staats-

blad 1935, 306.
11 K. Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark. 

Kleine politieke partijen in Nederland 1918-
1940 (Amsterdam 2003) p. 230. De kies-
drempel was gelijktijdig met de introductie 
van de waarborgsom gelijk gemaakt aan de 
kiesdeler.

12 htk 1950-1951, 2090, nr. 3, p. 34.
13 Niet helemaal zonder protest. Zie htk 1950-

1951, 2090, nr. 4, p. 41 en 2090, nr. 5, p. 45.
14 htk 1964-1965, 7940, nr. 4, p. 2-3.
15 htk 1964-1965, 7940, nr. 3, p. 12.
16 htk 23 september 1965, p. 74.
17 htk 23 september 1965, p. 72.
18 htk 23 september 1965, p. 78.
19 htk 11 april 1989, p. 5671.

stap 7
1 De machtiging kan echter alleen worden 

gebruikt wanneer de politieke partij waartoe 
de kandidaat behoort gebruikmaakt van 
een zogenaamde ‘moederlijst’. In de praktijk 
gebeurt dit vrijwel nooit.

2 abrvs 12 mei 2004, ab 2004, 211.
3 htk 1996-1997, 25 227, nr. 3, p. 10-14; El-

zinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, p. 227-
228; M. Liedorp, Kieswet, (Deventer 2010) 
p. 155-157.

4 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 5.
5 htk 1915-1916, 226, nr. 4, p. 27.
6 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 7.

7 htk 1933-1934, 488, nr. 3, p. 5.
8 htk 1952-1953, 2917, nr. 3, p. 1-2.
9 htk 1952-1953, 2917, nr. 4, p. 2.
10 Goeman Borgesius en Kalbfleisch, De Kies-

wet, p. 164.

stap 8
1 R. de Jong, ‘Stemmen bij volmacht en onder-

steuningsverklaringen in historisch en rechts-
vergelijkend perspectief’ in: J.G. van Eerden 
en R. de Jong (red.), Fraude en ongewenste 
beïnvloeding bij verkiezingen (Den Haag 
2008) p. 120; Elzinga e.a., Het Nederlandse 
kiesrecht, p. 278; Eskes, Repressie van poli-
tieke bewegingen, p. 467. Zie breder over de 
genoemde partijen: C. Bouw, J. van Donse-
laar, C. Nelissen, De Nederlandse Volks-Unie. 
Portret van een racistische splinterpartij (Bus-
sum 1981) en J. van Donselaar, Fout na de 
oorlog. Fascistische en racistische organisaties 
in Nederland 1950-1990 (Amsterdam 1991).

2 De Jong, ‘Stemmen bij volmacht en onder-
steuningsverklaringen’, p. 120.

3 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, 
p. 149; abrvs 22 april 1986.

4 De Jong, ‘Stemmen bij volmacht en onder-
steuningsverklaringen’, p. 121.

5 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 39-40.
6 De Jong, ‘Stemmen bij volmacht en onder-

steuningsverklaringen’, p. 83.
7 Idem, p. 122-123.
8 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, 

p. 155; Liedorp, Kieswet, p. 139; htk 2000-
2001, 27 673, nr. 3, p. 12-13; Staatsblad 
2001, 705.

9 De Jong, ‘Stemmen bij volmacht en onder-
steuningsverklaringen’, p. 124-125.

10 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, 
p. 159; Staatsblad 2009, 453; htk 2011-
2012, 33 268, nr. 3, p. 5.

11 Reden voor de Kiesraad om de openbaar-
making van de namen zonder adressen af te 
raden. Identificatie moest in de ene gemeente 
niet moeilijker zijn dan in de andere Zie ‘Ad-
vies inzake ronselen van volmachtstemmen en 
ondersteuningsverklaringen’ in: Van Eerden 
en De Jong (red.), Fraude en ongewenste 
beïnvloeding bij verkiezingen, p. 65-66.

12 http://www.pnvd.nl/pers.html#14maart2010; 
http://www.nu.nl/politiek/2205159/pedopar-
tij-ontbonden.html, geraadpleegd 6 mei 2013.

13 hek 2012-2013, 33 268, A; Staatsblad 2013, 
289.

14 htk 2011-2012, 33 268, nr. 5, p. 6-7 en nr. 7, 
p. 7-8.

15 Staatsblad 1918, 154, art. 35.
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16 htk 1931-1932, 427, nr. 2 (art. 35a) en 427, 
nr. 3, p. 2-3.

17 htk 1932-1933, 69, nr. 1, p. 1.
18 htk 1950-1951, 2090, nr. 3. De minister 

noch de Kamer wijdde enige aandacht aan 
deze nadere vereisten.

19 Goeman Borgesius en Kalbfleisch, De Kies-
wet, p. 165-166

20 Idem, p. 164.
21 htk 10 juni 1896, p. 1372-1375, 1380, 1387.
22 De Jong, ‘Stemmen bij volmacht en onder-

steuningsverklaringen’, p. 117.

stap 9
1 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, 

p. 150-151. Met het uiterste tijdstip van 
inlevering van de kandidatenlijst is veel ge-
experimenteerd. Tot 1948 kon het tot 16:00 
uur, daarna tot 17:00 uur. In 1989 haalde 
de staatssecretaris het weer naar voren tot 
15:00 uur, om onder kantoortijden ruimte te 
creëren voor de verschillende handelingen die 
nog moesten worden verricht voordat tot het 
onderzoeken van de lijsten kon worden over-
gaan. Als de inlevertermijn is verstreken, heeft 
alleen in de uitzonderlijke omstandigheid 
van onjuiste voorlichting door de betrokken 
ambtenaren een beroepszaak bij de Raad van 
State enige zin.

2 Idem, p. 153.
3 In 1993 vond een kleine uitbreiding plaats van 

de mogelijkheid tot centraal inleveren. Ook 
partijen die hun namen samenvoegden moch-
ten dat voortaan doen onder voorwaarde dat 
minstens één daarvan in de Kamer was verte-
genwoordigd. Voor de Tweede Kamerverkie-
zingen is van deze mogelijkheid nooit gebruik 
gemaakt. Staatsblad 1993, 544.

4 htk 3 juni 2009, p. 7129; Staatsblad 2009, 
452. Zie voor het historisch incorrecte van 
Brinkmans stelling verderop in deze stap.

5 Kiesraad, Advies 21 januari 2011, p. 7-11.
6 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 11-12.
7 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 12.
8 Aldus Van den Bergh, Ons nieuwe kiesstelsel, 

p. 30.
9 htk 1915-1916, 226, nr. 4, p. 27. Zie ook het 

Verslag der staatscommissie voor evenredig 
kiesrecht (’s-Gravenhage 1914) m.n. p. 32-33, 
dat op p. 36 de overtuiging uitsprak dat de 
kieskringen partijen dwongen tot decentrali-
satie.

10 htk 1915-1916, 226, nr. 12, p. 112.
11 Nota, gevoegd bij het voorlopig verslag, htk 

1915-1916, 226, nr. 11, p. 103; htk 1 decem-
ber 1916, p. 734.

12 htk 1915-1916, 226, nr. 12, p. 112. Zo ook 
bijv. de katholieke kiesrechtspecialist M.Ch.E. 
Bongaerts tijdens de behandeling, htk 6 de-
cember 1916, p. 751, en Van den Bergh, Ons 
nieuwe kiesstelsel, p. 40, 44.

13 B. Michel, Kieskringen. Ontwikkeling – wer-
kingswijze – alternatief (Den Haag 2011) 
p. 12-13.

14 Proces-verbaal van het Centraal Stembureau, 
Staatscourant 15 juli 1918, nr. 163, p. 80.

15 htk 1920-1921, 370, nr. 6, p. 15.
16 htk 7 september 1921, p. 2917-2919.
17 htk 7 september 1921, p. 2920.
18 htk 8 september 1921, p. 2929.
19 Zie het relaas van Loots, Voor het volk, van 

het volk, p. 169-204.
20 htk 17 april 1923, p. 2029-2033; Staatsblad 

1923, 294.
21 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 44.
22 htk 11 april 1989, p. 5697 en 18 april 1989, 

p. 5861-5862.
23 Gewijzigd wetsvoorstel in htk 1988-1989, 

20 264, nr. 60.
24 Michel, Kieskringen, p. 15 en 17-18.
25 htk 1866-1867, 20 november 1866, p. 6-7; 

24 november 1866, p. 17-22. 
26 Maas Geesteranus, De Kieswet, p. 65. Maas 

Geesteranus noemt bij vergissing Breda in 
plaats van Tilburg.

27 htk 1876-1877, 140, nr. 8.
28 Artikel 51. Vgl. het commentaar van Goeman 

Borgesius en Kalbfleisch, De Kieswet, p. 159-
161.

29 Goeman Borgesius en Kalbfleisch, De Kies-
wet, p. 160.

30 htk 1895-1896, 27, nr.1, p. 28 en nr. 2, p. 48.
31 htk 1894-1895, 200, nr. 3, p. 34.
32 htk 1895-1896, 27, nr. 1, p. 27-28.
33 htk 10 juni 1896, p. 1378-1379.
34 htk 10 juni 1896, p. 1383, 1387.

De vermelding van kandidaten op de lijst
1 abrvs 23 oktober 2006, 200607598/1. In 

het geval dezelfde kandidaten op de diverse 
kandidatenlijsten verschillend zijn vermeld, 
uniformeert de Kiesraad dit, onder andere om 
misverstanden bij de vaststelling van de ver-
kiezingsuitslag te voorkomen.

2 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 42.
3 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 2.
4 htk 7 september 1921, p. 2915-2916.
5 htk 7 september 1921, p. 2916-2917.
6 htk 1950-1951, 2090, nr. 3, p. 34.
7 htk 1964-1965, 7920, nr. 4, p. 5 en nr. 5, p. 9.
8 htk 23 september 1965, p. 78 en 88.
9 htk 1976-1977, 14 397, nr. 3, p. 7-9; Staats-

263Noten

Kamerverkiezingen in 50 stappen 1.indd   263 22-04-14   11:20



264 Noten

blad 1977, 195.

stap 10
1 Het is niet in alle gevallen mogelijk lijsten te 

verbinden. In het theoretische geval dat een 
partij voor iedere kieskring een blanco lijst in-
levert met telkens een andere lijsttrekker kan 
dat niet. De Kiesraad behandelt deze lijsten 
bij de uitslagberekening dan als verschillende 
partijen.

2 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 47; nr. 7, 
p. 78-79; nr. 8, p. 120-121.

3 htk 1987-1988, 20 264, nr. 7, p. 78-79.
4 htk 1996-1997, 25 227, nr. 3, p. 14-15.
5 In 1923 werd deze termijn verkort tot vier 

dagen.
6 Parlement en kiezer 1918-1919, p. 283 (de 

chu overal, behalve in Limburg).
7 M. ten Hooven en R. de Jong, Geschiedenis 

van de Christelijk-Historische Unie 1908-
1980 (Amsterdam 2008) p. 150.

8 J.P. Stoop, ‘Om het volvoeren van een chris-
telijke staatkunde’. De Anti-Revolutionaire 
Partij in het Interbellum (Hilversum 2001), 
p. 25.

9 De Tijd 12 juni 1925.
10 htk 1922-1923, 376, nr. 10.
11 htk 1922-1923, 376, nr. 3, p. 12.
12 Staatsblad 1974, 90.
13 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 47.

stap 11
1 htk 1970-1971, 11 077, nr. 3, p. 4.
2 Als een gemachtigde meer dan één verklaring 

betreffende dezelfde lijst heeft ondertekend, 
is zijn ondertekening onder alle verklaringen 
ongeldig.

3 Pelle, In de staatsrechtgeleerde wereld, 
p. 93-97; K. van Leeuwen, Uit het spoor van 
Thorbecke. Grondwetsherziening en staats-
vernieuwing in naoorlogs Nederland (1945-
1983) (Amsterdam 2013) p. 100, 110-111. 
Zie voor de achtergronden van de instelling 
van de staatscommissie ook: C. van Baalen en 
Ch.J.M. Brand, ‘”Grutterswaar” in plaats van 
belangrijke staatsrechtelijke vernieuwingen’ 
in: J. van Merriënboer en C. van Baalen (red.), 
Polarisatie en hoogconjunctuur. Het kabinet-
De Jong 1967-1971 (Amsterdam 2013) 
p. 249-253.

4 Eerste rapport van de staatscommissie van 
advies inzake de Grondwet en de Kieswet (’s-
Gravenhage 1968) p. 44-45; htk 1970-1971, 
11 077, nr. 3, p. 3-4.

5 Eerste rapport van de staatscommissie, p. 46; 
htk 1970-1971, 11 077, nr. 6, p. 7.

6 htk 1970-1971, 11 077, nr. 4, p. 1-3; htk 20 
maart 1973, p. 1097.

7 htk 1970-1971, 11 077, nr. 4, p. 1.
8 Zie o.a. M. van der Land, Tussen ideaal en 

illusie. De geschiedenis van d66, 1966-2003 
(Den Haag 2003), hfdst. 3.

9 A. Veerman (arp) voerde over de lijstencom-
binatie dan ook mede het woord namens kvp 
en chu. htk 13 maart 1973, p. 1026-1027; 
htk 15 maart 1973, p. 1082-1083. Zie m.n. 
H.-M.T.D. ten Napel, ‘Een eigen weg’. De 
totstandkoming van het cda (1952-1980) 
(Leiden 1992).

10 Eerste rapport van de staatscommissie, p. 44.
11 htk 1970-1971, 11 077, nr. 5, p. 2-3.
12 htk 13 maart 1973, p. 1020-1021.
13 htk 13 maart 1973, p. 1025.
14 htk 15 maart 1973, p. 1075, 1077 en 20 

maart 1973, p. 1098 en Staatsblad 1973, 268; 
htk 15 maart 1973, p. 1082.

15 Terugblik op functioneren regeling in htk 
1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 54.

16 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 55.
17 htk 1988-1989, 11 april 1989, 5682-5683.
18 htk 11 april 1989, p. 5683 en 25 april 1989, 

p. 5939.
19 htk 13 maart 1973, p. 1020. 
20 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 37.
21 Kieswet 1918, artikel 50.
22 htk 1915-1916, 226, nr. 4, p. 28.
23 Van den Bergh, Ons nieuwe kiesstelsel, p. 36.
24 nrc 29 oktober 1922, ochtendblad C.
25 htk 1922-1923, 376, nr. 4, p. 25.
26 htk 17 april 1923, p. 2029-2033; Staatsblad 

1923, 294.

stap 12
1 De uitzondering geldt niet voor Nederlanders 

die in Nederlandse openbare dienst in één 
van de genoemde drie landen werkzaam zijn, 
alsmede Nederlandse echtgenoten, geregis-
treerde partners en kinderen. Zij bezitten wel 
het kiesrecht voor de Tweede Kamer.

2 Blijkens interviews met Marc Peters (Nijme-
gen, 22 maart 2013) en Esther Beneder en 
Rob van der Velde (Den Haag, 18 juni 2013).

3 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, p. 121.
4 Idem, p. 116-117. Zie ook J.L. Lentz, De 

bevolkingsboekhouding (‘s-Hertogenbosch 
1938) p. 71-72, die sprak over het ‘sluitstuk 
van de nationale bevolkingshuishouding’.

5 Leeuwarder Courant 7 maart 1922; Voor-
waarts 29 maart 1922.

6 Het Volk 20 maart 1922.
7 htk 1950-1951, 2090, nr. 4, p. 7.
8 htk 1950-1951, 2090, nr. 3, p. 4-5.
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9 htk 1945-1946, 125, nr. 3, p. 9. Deze rege-
ling gold ook voor de ca. 85.000 kiesrech-
tontzettingen in het kader van de bijzondere 
rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog. 
Zie daarover A.D. Belinfante, In plaats van 
bijltjesdag. De geschiedenis van de bijzondere 
rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog 
(Assen 1978) p. 583-584.

10 Kieswet 1850, artikel 7-12.
11 Kieswet 1850, artikel 14-28.
12 Kieswet 1850, artikel 29-31.
13 htk 12 juni 1850, artikel 11.
14 htk 12 juni 1850, artikel 15 (M.H. Go-

defroi).
15 htk 1849-1850 xxvii, nr. 2, artikel 15.
16 Goeman Borgesius en Kalbfleisch, De Kies-

wet, toelichting artikelen 17 en 25, p. 115-
118, 132-136.

17 Gemeenteverslag Naaldwijk 1906, p. 17-18; 
Gemeenteverslag Naaldwijk 1911, p. 12-13.

Politiek steekspel rond de kiezerslijst van 
Harmelen
1 htk 1879-1880, 63, nr. 1.
2 htk 7 oktober 1879, p. 99-111.
3 Boissevain, De Kieswet, p. 50; Maas Gees-

teranus, De Kieswet, p. 33-35.
4 htk 7 oktober 1879, p. 107 (Van der Linden) 

en 26 april 1880, p. 1026 (J.G. Patijn).
5 htk 7 oktober 1879, p. 111.
6 htk 1879-1880, 143, nr. 2.
7 htk 26 april 1880, p. 1024-1031.
8 htk 26 april 1880, p. 1025-1027.
9 htk 26 april 1880, p. 1025 (Ch.J.A. Heyden-

rijck).
10 htk 26 april 1880, p. 1025 (Patijn); Alge-

meen Handelsblad 28 april 1880.
11 htk 26 april 1880, p. 1025 (Heydenrijck) 

en p. 1027-1028 (H.A. des Amorie van der 
Hoeven).

stap 13
1 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 12; Staats-

blad 2013, 289.
2 Verslag der staatscommissie voor evenredig 

kiesrecht, p. 42-43.
3 htk 1915-1916, 226, nr. 4, p. 27.
4 Kieswet 1896, artikel 51; Goeman Borgesius 

en Kalbfleisch, De Kieswet, p. 164-165.

stap 14
1 G.A. van Poelje en D.B. Gohres, De Kieswet 

met uitvoeringsbesluiten en bijlagen (Alphen 
aan den Rijn 1933) p. 142.

2 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 7; Staatsblad 
1921, 1380; Kieswet, artikel I 8.

3 Eskes, Repressie van politieke bewegingen, 
p. 472.

4 Interview Esther Beneder en Rob van der 
Velden, 18 juni 2013.

stap 15
1 Eskes, Repressie van politieke bewegingen, 

p. 466-467.
2 Idem, p. 470-471.
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2009, 30 569, nr. 7, p. 1-3, 7 en 10; htk 3 
juni 2009, p. 7133.

2 Zoals het neologisme van minister A. 
Pechtold luidde in htk 2005-2006, 30 569, 
nr. 3, p. 1, overgenomen door Kamerleden 
zoals L.J. Griffith (vvd) in htk 3 juni 2009, 
p. 7129.

De stem- of opkomstplicht
1 G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland 

(Zwolle 1936) p. 493 (artikel 80, laatste zin).
2 Kieswet 1918, artikel 71, naar de strekking 

toegelicht in htk 1915-1916, 226, nr. 12, 
p. 117. Zo correct ook Van den Berg en Vis, 
De eerste honderdvijftig jaar, p. 574, 608.

3 R.H. de Vos van Steenwijk, Stemplicht (Lei-
den 1912) p. 44-45.

4 Groenemeyer en Van Poelje, De gewijzigde 
kieswet, p. 93.

5 Bijv. htk 1932-1933, 2 iv, nr. 8, p. 7 en 2 v, nr. 
7, p. 4; de minister in htk 1932-1933, 2 v, nr. 
8, p. 18. 
Door de verwarrende terminologie en de 
verschillende bepalingen in Grondwet en de 
Kieswet bestaan in de literatuur misverstanden 
over de stemplicht. Sommige auteurs menen 
dat de grondwetswijziging van 1922, toen de 
verplichte uitoefening van het kiesrecht uit de 
Grondwet verdween, de stemplicht afzwakte 
tot een opkomstplicht. Daarmee gaan zij echter 
voorbij aan de concrete uitwerking in de Kies-
wet. Anderen denken dat de afzwakking tot 
een opkomstplicht plaatsvond in 1951, omdat 
de Kieswet sindsdien niet meer sprak van stem-
plicht. Maar zij zien daarbij over het hoofd dat 
de bepaling uit 1918 al op hetzelfde neerkwam.

6 De Vos van Steenwijk, Stemplicht, p. 80.
7 Idem, p. 162-163; Van de Vijver, p. 7, 12.
8 G. Taal, Liberalen en radicalen in Nederland, 

1872-1901 (Den Haag 1980) p. 420-421, 
425, 429.

9 htk 1915-1916, 226, nr. 11, p. 96-97 en nr. 
12, p. 112; htk 3 november 1916, p. 370. 
Vgl. voor de gang van zaken m.b.t de stem-
plicht in 1916 Loots, Voor het volk, van het 
volk, p. 81-82, 96 en J. den Hertog, Cort van 
der Linden (1846-1935). Minister-president 
in oorlogstijd (Amsterdam 2007) p. 333-334.

10 Staatsblad 1921, 1380.
11 De lauwen en de stemplicht (Vliegend blaadje 

nr. 2, 1918).
12 Bij amendement-V.H. Rutgers c.s. in htk 

1920-1921, 90, nr. 15. 
13 Bij de eerste stemming staakten de stemmen, 

de volgende dag verwierp de Kamer met een 
kleine meerderheid van 42 tegen 39 stemmen 
een voorstel om de stemplicht af te schaffen. 
htk 18 april 1923, p. 2040-2041 en 19 april 
1923, p. 2060.

14 Zie het historisch overzicht bij C. J. Ver-
planke, ‘De opkomstplicht’ in: Anti-Revoluti-
onaire Staatkunde 35 (1965) p. 84-93 en htk 
1969-1970, nr. 3, p. 3-4.

15 R. Verboom, ‘Kiesplicht: een politiek strijd-
punt in de socialistische beweging’ in: Socia-
lisme en Democratie, 24 (1967) p. 176.

16 Bijv. verwoord door G.H. Kersten in htk 
18 april 1923, p. 2040. Vanaf 1928 golden 
gewetensbezwaren als een geldige reden van 
verhindering, maar niet alle burgemeesters 
accepteerden dat in de praktijk. Zie voor de 
regeling m.b.t. gewetensbezwaren Van den 
Bogert, Kieswet (Zwolle 1952) p. 304-305.

17 htk 1945-1946, 125, nr. 3, p. 8 en nr. 5, 
p. 15.

18 htk 30 januari 1946, p. 491-493, 505.
19 Zie het Rapport van de Adviescommissie 

Opkomstplicht (’s-Gravenhage 1967); htk 
1969-1970, 10 398, nr. 3. Zo ook de Staats-
commissie-Cals/Donner in Eerste rapport van 
de staatscommissie, p. 56-57.

20 htk 1969-1970, 10 398, nr. 4; htk 18 febru-
ari 1970, p. 2336-2369. Zie breder over het 
debat Van Baalen en Brand, ‘Grutterswaar’, 
p. 266-268.

21 htk 18 februari 1970, p. 2338 en 2348.
22 hek 3 maart 1970, p. 540-546.
23 G.A. Irwin, ‘Compulsory voting legislation. 

Impact on voter turnout in the Netherlands’ in: 
Comparative Political Studies, 7 (1974-1975) 
p. 294, 312; Van der Pot en Donner, Handboek 
van het Nederlandse staatsrecht, p. 362. Zie 
de grafiek in R. de Jong, H. van der Kolk en 
G. Voerman, Verkiezingen op de kaart 1848-
2010. Tweede Kamerverkiezingen vanuit 
geografisch perspectief (Utrecht 2011) p. 111.

stap 34
1 De Kieswet sluit wat betreft de toegestane 

identiteitsdocumenten aan bij de Wet op de 
Identificatieplicht.

2 Het stembureau maakt ingenomen stempas-
sen die niet echt of ongeldig zijn onbruikbaar.

3 htk 2005-2006, 30 569, nr. 3, p. 10 en htk 
2008-2009, 30 569, nr. 7, p. 5.

4 Kiesraad, Advies 22 juni 2007.
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5 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, 
p. 174 n. 13.

6 htk 29 november 2006, p. 1479. 
7 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, 

p. 174. Vooruitlopend op een advies van de 
Kiesraad naar aanleiding van incidenten met 
het ronselen van volmachtstemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006, 
stuurde minister Nicolaï alle gemeenten een 
circulaire met het advies voortaan in elk geval 
kiezers met twee volmachten te vragen zich te 
identificeren. De Jong, ‘Stemmen bij volmacht 
en ondersteuningsverklaringen’, p. 105.

8 Aldus de memorie van toelichting op de Kies-
wet van 1896, maar blijvend vermeld in latere 
commentaren, zoals Groenemeyer en Van 
Poelje, De gewijzigde kieswet, p. 82 en Van 
Poelje en Gohres, De Kieswet, p. 158.

9 Bij wijze van afwerking van het wetsvoorstel 
van zijn voorganger Smallenbroek. Zie htk 
1965-1966, 8651, nr. 3, p. 5.

10 W.K.J.J. van Ommen Kloeke, Kieswet (Zwol-
le 1977) p. 168.

11 htk 1975-1976, 13 218, nr. 7, p. 4; htk 28 
september 1976, p. 147, 170-173.

12 Mededeling mr. M. Bakker.
13 Kieswet 1896, artikel 76.
14 Goeman Borgesius en Kalbfleisch, De Kies-

wet, p. 205.

stap 35
1 Van den Bogert, Kieswet (Zwolle 1952) 

p. 142.
2 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 138-139.
3 Vanwege de misverstanden op dit punt sprak 

de Commissie geloofsbrieven in 1998 de wens 
uit dat de Kieswet dit expliciet zou maken, 
hetgeen tot dusver niet is gebeurd. Zie htk 18 
mei 1998, p. 77-5673.

4 Groenemeyer en Van Poelje, De gewijzigde 
kieswet, p. 83; missive van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 24 mei 1905, geci-
teerd in vele edities van de Kieswet, bijv. bij 
Van den Bogert, Kieswet, p. 144.

5 Kieswet 1918, artikel 77. Zie de behandelde 
zaken in wba 22 maart 1913 (nr. 3327) en 24 
juli 1915 (nr. 3449).

6 kb 1 december 1917, nr. 69 en wba 11 januari 
1918 (nr. 3578), een zaak die speelde bij de ge-
meenteraadsverkiezing, maar de uitspraak van 
de afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad 
van State gold ook voor andere verkiezingen.

7 Van Poelje en Gohres, De Kieswet, p. 194. Van 
den Bogert verwees in zijn commentaar uit 1952 
kortweg: ‘Zie echter […]’, zonder de inhoud te 
vermelden (p. 143). Tot in de editie van 1981 

namen kieswetcommentatoren dit over (Van 
Ommen Kloeke en Eering, Kieswet, p. 205).

8 In eerste instantie nam de Kamer Albarda’s 
amendement met 38 tegen 34 stemmen aan, 
maar deze telling bleek later in de vergadering 
onjuist. Omdat de stemmen staakten, werd de 
stemming overgedaan. htk 1920-1921, 370, 
nr. 16, p. 35; htk 8 september 1921, p. 2937-
2938, 2946 en 9 september 1921, p. 2949.

9 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 129 en nr. 8, 
p. 106.

10 htk 2005-2006, 30 471, nr. 3; Staatsblad 
2008, 405.

11 Mededeling Rob van der Velde, hoofdstembu-
reau Den Haag, die instructies verzorgt voor 
stembureauleden in den lande. De Commissie 
geloofsbrieven hekelde hulp in de zin van ‘zul-
len wij kandidaat X maar doen?’. Zie htk 18 
mei 1998, p. 77-5673.

12 Kieswet 1896, artikel 77; Goeman Borgesius 
en Kalbfleisch, De Kieswet, p. 206-207.

13 Kieswet 1896, artikel 80; Goeman Borgesius 
en Kalbfleisch, De Kieswet, p. 212.

14 htk1895-1896, 27, nr. 1, p. 32.

Het stemgeheim
1 Grondwet, artikel 53; Kieswet, artikel J 15.
2 Maas Geesteranus, De Kieswet, p. 37, 39.
3 htk 12 juni 1850, p. 23.
4 htk 13 juni 1850, p. 3.
5 htk 13 juni 1850, p. 1-4.
6 htk 1877-1878, 151, nr. 1, p. 1.
7 htk 8 december 1869, p. 517.
8 htk 1876-1877, 140, nr. 3, artikel 23.
9 De Standaard 25 april 1879.
10 Zie over volmachten bijvoorbeeld: osce/

odihr, Nederland. Vervroegde parlements-
verkiezingen 12 september 2012. Rapport 
van de ovse/odihr verkiezingswaarne-
mingsmissie (Warschau 2012) p. 7.

11 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/4004/
Verkiezingen-in-de-Verenigde-Staten/article/
detail/3343546/2012/11/06/Stembiljet-twit-
teren-mogelijk-in-strijd-met-de-wet.dhtml, 
geraadpleegd 29 november 2013.

12 Leeuwarder Courant 14 november 2013.

stap 36
1 Kiesraad, Advies 22 juli 2011, p. 7.
2 Van Poelje en Gohres, De Kieswet, p. 195, 

gebaseerd op een beroepszaak.
3 In 1951 werd de verplichting voor de voorzit-

ter om de Commissaris der Koningin in te 
lichten gewijzigd in het informeren van de 
burgemeester, die op zijn beurt contact op 
zou nemen met de voorzitter van het hoofd-
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stembureau (Kieswet 1951, artikel I 39; htk 
1950-1951, 2090, nr. 3, p. 35). In eerste 
instantie moest ook de Commissaris der Ko-
ningin geïnformeerd blijven worden. Bij wijze 
van vereenvoudiging van de gang van zaken 
schrapte minister Beel in 1953 de Commis-
saris (htk 1952-1953, 2917, nr. 3, p. 5, nr. 5, 
p. 3 en nr. 17, p. 2).

4 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 48.
5 Kieswet 1918, artikel 80.
6 Kieswet 1850, artikel 40.
7 Kieswet 1896, artikel 82.
8 Kieswet 1850, artikel 40.
9 Een voorbeeld bij Ron de Jong, Electorale 

cultuur en politieke oriëntatie. Verkiezingen 
in Gelderland 1888-1940 (Hilversum 2005) 
p. 89.

10 Kieswet 1850, artikel 49; Kieswet 1896, 
artikel 83.

11 htk 1875-1876, 66, nr.1, p. 1.

Stemmen vanuit het buitenland
1 Zie het overzicht bij De Jong, ‘Stemmen bij 

volmacht en ondersteuningsverklaringen’, 
p. 112-116.

2 htk 1947-1948, 690, nr. 4, p. 5-6 en nr. 5, 
p. 7; htk 2 maart 1948, p. 1502.

3 htk 1950-1951, 2090, nr. 3, p. 31 en nr. 5, 
p. 46; htk 22 mei 1951, p. 1761; htk 1964-
1965, 7940, nr. 3, p. 9; htk 1970-1971, 
9181, nr. 21, p. 1; htk 1970-1971, 10 806, 
nr. 8, p. 2; htk 1975-1976, 13 885, nr. 3, 
p. 10. Zie ook de terugblik in htk 1982-
1983, 17 819, nr. 3, p. 7-8.

4 htk 1975-1976, 13 885, nr. 3, p. 3-7.
5 htk 1982-1983, 17 819, nr. 3, p. 10-12.
6 htk 1984-1985, 18 694, nr. 3, p. 5-6.
7 htk 1984-1985, 18 694, nr. 3, p. 5-6.
8 Aruba werd met ingang van 1 januari 1986 

een zelfstandig land binnen het Koninkrijk.
9 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 9-11.
10 Op het briefstembewijs verklaart de kiezer dat 

hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld.
11 htk 1982-1983, 17 819, nr. 3, p. 12-14; htk 

1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 72-74.
12 htk 2012-2013, 31 142, nr. 35, p. 1-2 en nr. 

36, p. 1.

stap 37
1 Tot zover de regeling met betrekking tot stem-

bureaus in Nederland. Zie over de gang van 
zaken rond de briefstembureaus de artikelen 
N 15-20.

2 In 2010 en 2012 ging het lijsttrekkersdebat 
niet door, omdat de voorlopige uitslag nog 
niet bekend was.

3 Aldus de opsomming in artikel N 1 van de 
Kieswet zoals die gold tot 2012. De inhoud 
ervan kwam grotendeels al voor in de Kieswet 
van 1918, artikel 83-84. De systematisering 
bestond sinds de Kieswet van 1951, artikel I 
32.

4 Kieswet 1951, artikel L 5; htk 1950-1951, 
2090, nr. 3, p. 37.

5 Kieswet 1989, artikel M 7 (nu N 7); htk 
1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 140.

6 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 139.
7 Kieswet 1918, artikel 84, ontleend aan de 

toenmalige Provinciale Wet en Gemeentewet.
8 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 139.
9 htk 2006-2007, 31 115, nr. 3, p. 4-5; Staats-

blad 2008, 405.
10 Alexander van Kessel, ‘Van brede basis naar 

centrumrechts. Verkiezingen, formatie en 
samenstelling van het kabinet-De Quay’, in: 
Jan Willem Brouwer en Jan Ramakers (red.), 
Het kabinet-De Quay 1959-1963. Regeren 
zonder rood (Amsterdam 2007) p. 13-45, 
aldaar p. 20.

11 htk 1895-1896, 27, nr. 1, p. 32.
12 htk 10 juni 1896, p. 1373.
13 De Jong, Electorale cultuur en politieke oriën-

tatie, p. 80, 120.
14 Kieswet 1896, artikel 86-88.
15 Kieswet 1896, artikel 89; Goeman Borgesius 

en Kalbfleisch, De Kieswet, p. 226-234.

Het rode potlood
1 Artikel J 26.
2 Loots, Voor het volk, van het volk, p. 147.
3 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 8.
4 htk 1974-1975, 13 218, nr. 5, p. 9.
5 htk 1975-1976, 13 218, nr. 7, p. 10.
6 htk 1982-1983, 17 819, nr. 3, p. 13, 19 en 

nr. 8, p. 10.
7 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 50-51.
8 htk 11 april 1989, p. 5672.
9 htk 1987-1988, 20 264, nr. 7, p. 32 en htk 

11 april 1989, p. 5693.
10 htk 1988-1989, 20 264, nr. 8, p. 55.
11 htk 13 april 1989, p. 5790-5791; htk 1988-

1989, 20 264, nr. 48.
12 htk 13 april 1989, p. 5819; htk 25 april 

1989, p. 5940 (stemming).
13 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 44.

stap 38
1 htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, p. 3-4, 46.
2 Kiesraad, Advies 22 september 2010, p. 27-28.
3 Goeman Borgesius en Kalbfleisch, De Kies-

wet, bijlage lxvii.
4 Idem, p. 235-236.
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stap 39
1 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 140-141.
2 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 140-141.
3 Kieswet 1918, artikel 89.
4 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 8.
5 htk 1945-1946, 125, nr. 3, p. 8; Staatsblad 

1946, G 41.
6 Kieswet 1850, artikel 55; Kieswet 1896, 

artikel 87, 88, 91-92.
7 Kieswet 1850, artikel 51-53.
8 htk 9 oktober 1850, p. 5; htk 22 september 

1852, p. 3.
9 htk 9 oktober 1850, p. 6.
10 htk 9 oktober 1850, p. 4.
11 htk 1855-1856, lii, nr. 6, p. 587-588.

stap 40
1 Kieswet 1918, artikel 91; htk 1915-1916, 

226, nr. 4, p. 28.
2 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 8.
3 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 8-9. Daarnaast 

handhaafde Ruijs de Beerenbrouck de moge-
lijkheid om de zitting te verdagen tot de derde 
dag na de stemming, waartoe de Commissaris 
der Koningin zo nodig kon besluiten. Staats-
secretaris De Graaff-Nauta liet deze uitloop-
mogelijkheid in 1989 vervallen, omdat hoofd-
stembureaus er nog nooit gebruik van hadden 
hoeven te maken. Zij moest er bovendien niet 
aan denken dat de mogelijkheid tot verdagen 
wel gebruikt zou worden, omdat de Kiesraad 
dan erg weinig tijd overhield om de landelijke 
uitslag vast te stellen. htk 1987-1988, 20 
264, nr. 3, p. 142.

4 Kieswet 1918, artikel 92.
5 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 140-141.
6 Kieswet 1918, artikel 93; Kieswet 1951, 

artikel M 3.
7 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 64-65; htk 

1988-1989, 20 264, nr. 8, p. 69-70.
8 htk 1988-1989, 20 264, nr. 36; htk 13 april 

1989, p. 5795-5796; 18 april, p. 5864 en 25 
april 1989, p. 5940.

9 Kieswet 1918, artikel 95; htk 1920-1921, 
370, nr. 5, p. 10.

10 Vgl. bijv. het proces-verbaal van de kieskring 
Middelburg uit 1933 in het Archief Centraal 
Stembureau voor de verkiezing van de leden 
der Staten-Generaal 1918-1951, Nationaal 
Archief, nummer toegang 2.04.53.12, inv.
nr. 7.

11 htk 1945-1946, 125, nr. 3, p. 8. 
12 Kieswet 1918, artikel 94. De memorie van 

toelichting zweeg in 1946 over deze beperking.
13 Artikel O 4; mededeling Esther Beneder, 

hoofdstembureau Den Haag.

14 Kieswet 1850, artikel 55.
15 Kieswet 1850, artikel 57 en 58.
16 htk 1849-1850, xxvii, 3, artikel 54.
17 Kieswet 1850, artikel 60 en 65.
18 Kieswet 1850, artikel 61.
19 htk 1860-1861, xvii, nr. 2, p. 264.
20 htk 1860-1861, xvii, nr. 2, p. 265.
21 Kieswet 1896, artikel 93-94.
22 Kieswet 1896, artikel 97-98.

stap 41
1 De vaststelling van de verkiezingsuitslag is 

uitgebreider beschreven in Elzinga e.a., Het 
Nederlandse kiesrecht, p. 197-203, 208-212.

2 Een stemmenaantal tussen 50 procent van de 
kiesdeler en de kiesdeler gaf geen recht op een 
zetel. De partij kwam alleen in aanmerking 
voor een restzetel. Of de partij daadwerkelijk 
een restzetel kreeg toegewezen, hing af van het 
aantal te verdelen restzetels en de hoogte van 
de overschotten. 

3 Verslag der staatscommissie voor evenredig 
kiesrecht, p. 20-21; Loots, Voor het volk, van 
het volk, p. 131-135.

4 Zie Oud, Het constitutioneel recht i, p. 787-788.
5 Naar analogie van 2 Samuel 18:2, waar 

koning David vroeg zijn zoon Absalom, die 
in opstand was gekomen, niet te doden. Zie 
H. Veenhof, Zonder twijfel. Pieter Jongeling 
(1909-1985). Journalist, politicus en prins 
(Barneveld 2009) p. 340-342, 351.

6 Door aanneming van een amendement van G. 
van den Bergh (sdap). Zie Van Poelje en Gohres, 
De Kieswet, p. 215; Staatsblad 1933, 247.

7 Zoals het voorlopig verslag helder uiteenzette: 
htk 1970-1971, 11 077, nr. 4, p. 4-5.

8 htk 15 maart 1973, p. 1078.
9 Eerste rapport van de staatscommissie van 

advies inzake de Grondwet en de Kieswet (’s-
Gravenhage 1968) p. 44-45; htk 1970-1971, 
11 077, nr. 3, p. 3-4; htk 1971-1972, 11 077, 
nr. 11; htk 1972-1973, 11 077, nrs. 13 en 21; 
htk 13 maart 1973, p. 1022 (Jurgens) en 20 
maart 1973, p. 1097 (stemming).

De slag om de kiesdrempel: een fundamenteel 
debat uit 1935
1 Zie het overzicht bij J. Loots, ‘Een sprong in 

het duister. Over de invoering van de evenre-
dige vertegenwoordiging (1917) en de kritiek 
op haar werking in de jaren twintig en dertig’ 
in: A. Bos, R. de Jong en J. Loots, Een sprong 
in het duister. De overgang van het abso-
lute meerderheidsstelsel naar het stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging (Den Haag-
Nijmegen 2005) p. 48.
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2 P.J. Oud, Zeven hoofdstukken uit het jongste 
verleden. Parlementaire geschiedenis van 
Nederland 1918-1940 (Amsterdam z.j.) 
p. 128-129; Vossen, Vrij vissen in het Vondel-
park, p. 200-201; Loots, Voor het volk, van 
het volk, p. 216.

3 Zie voor Colijns opvatting, uitgesproken in 
de Kamer: Loots, Voor het volk, van het volk, 
p. 217.

4 htk 1933-1934, Bijlage A, Voorlopig verslag 
over hfdst. v van de Rijksbegroting, p. 3.

5 Aldus in het Kamerdebat, htk 21 maart 
1935, p. 1838.

6 htk 1934-1935, 83, nr. 1, p. 1 en 3.
7 Bijv. P.M. Arts 19 maart 1935, p. 1770. Con-

creet ging het om het verlossen van de arp van 
de sgp, de chu van de hgs, de rksp van de 
kdp en de sdap van de rsp.

8 Bijv. W.H. Vliegen, htk 19 maart 1935, 
p. 1789 en W. Drees, htk 20 maart 1935, 
p. 1810; M.Ch.E. Bongaerts, htk 20 maart 
1935, p. 1799.

9 htk 21 maart 1935, p. 1834-1835.
10 htk 21 maart 1935, p. 1840.
11 htk 21 maart 1935, p. 1829-1838.
12 R. Kranenburg, Het Nederlandsch staatsrecht 

I (Haarlem 19476), p. 264-265. Oud, Het 
constitutioneel recht i, p. 782, sprak van een 
‘weinig elegante en op zichzelf allesbehalve 
heldere toevoeging’. Van den Berg en Vis laten 
zich er evenmin positief over uit (De eerste 
honderdvijftig jaar, p. 672).

stap 42
1 De zeteltoewijzing is een gecompliceerd pro-

ces dat breder is beschreven in Elzinga e.a., 
Het Nederlandse kiesrecht, p. 203-206; Mi-
chel, Kieskringen. Ontwikkeling – werkings-
wijze – alternatief, p. 21-38.

2 Verslag der staatscommissie voor evenredig 
kiesrecht, p. 22.

3 Van den Bergh, Ons nieuwe kiesstelsel, p. 24-
27, bijlage 4 B; Kieswet 1918, artikel 102 en 
103.

4 M.W.F. Treub, Herinneringen en overpeinzin-
gen (Haarlem 1931) p. 372.

5 Loots, Voor het volk, van het volk, p. 155-
157; Kieswet 1918, editie 1928, artikel 103 
en 104.

6 Loots, Voor het volk, van het volk, p. 155-157. 
7 L.M.L. van Rijckevorsel, Karel van Rijcke-

vorsel. Strijder tegen onrecht (’s-Gravenhage 
2004) p. 41-44. Het aantal voorkeursstem-
men steeg in 1959 vrij fors tot 6,6 procent. 
Nadien kwam het meermalen boven de tien 
procent uit. Vgl. R.C. Hessing, ‘Bij voorkeur: 

een onderzoek naar het gebruik van voor-
keurstemmen’, in: Acta Politica 20 (1985), 
p. 157-176, aldaar 173-174. Op www.poli-
tiekcompendium.nl zijn Hessings grafieken 
overgenomen.

8 Zie voor Joekes’ eigen relaas: Theo Joekes, 
Man en paard. Herinneringen (Meppel 1996) 
p. 224-240. Vgl. Andre Vermeulen, De libera-
le opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer 
(Amsterdam 2013) p. 182.

9 Dezelfde elementen kwamen naar aanleiding 
van een advies van de Staatscommissie-Cals/
Donner (in het Eerste rapport van de staats-
commissie, p. 60) ook in 1971 al aan de orde. 
Minister Beernink deed toen een poging om 
de voorkeursdrempel te verlagen tot 25 pro-
cent. Wiegel en enkele andere Kamerleden 
namen toen het initiatief om de lijstkiesdeler 
te vervangen door de gewone kiesdeler. De 
voorstellen kregen echter geen kracht van 
wet. Een meerderheid van de Eerste Kamer 
vond de mogelijke doorbreking van de door 
de partij vastgestelde lijstvolgorde te ver gaan. 
htk 1969-1970, 10 399, nr. 3, nr. 4, p. 4-5, 
nr. 5, p. 4-5, nr. 6, p. 6, nr. 7, p. 1-2 en nr. 9; 
htk 19 januari 1971, p. 2291-2292, 2299; 
Van Baalen en Brand, ‘Grutterswaar’, p. 269, 
272-273; hek 23 februari 1971, p. 714-720, 
736-738 en 2 maart 1971, p. 742.

10 htk 1996-1997, 25 221, nr. 3, p. 1-5; Staats-
blad 1997, 298; htk 1988-1989, 20 264, nr. 
24 (motie-Kohnstamm).

11 htk 2005-2006, 30 418, nrs. 3-5.
12 htk 28 juni 2006, p. 96-5914-5927.
13 J. Bosmans en A. van Kessel, Parlementaire 

geschiedenis van Nederland (Amsterdam 
2011) p. 237.

14 htk 2006-2007, 30 184, nr. 8.
15 Zie o.a. http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/

portret_cda_kamerlid_omtzigt_gaat_zijn_ei-
gen_gang_1_759319, geraadpleegd 12 augus-
tus 2013.

stap 43
1 Kieswet 1918, artikel 109; htk 2011-2012, 

33 268, nr. 3, p. 48-49.
2 htk 1915-1916, 226, nr. 4, p. 28-29. De bepa-

ling dat de zitting ‘terstond’ na binnenkomst 
van de vereiste gegevens moest worden belegd, 
spoorde echter slecht met een eveneens door 
Cort van der Linden voorbereid Koninklijk 
Besluit dat voorschreef het tijdstip van de zit-
ting al vóór de stemming in de Staatscourant 
te publiceren. De minister realiseerde zich ook 
wel dat deze onduidelijkheid lastig was voor 
de kiezers die gebruik wilden maken van hun 
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recht om de zitting bij te wonen, maar liet de 
teksten toch zoals ze waren. kb 12 december 
1917 (Staatsblad 1917, 691).

3 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 9; De Tijd 6 
juli 1918.

4 Het Vrije Volk 20 juni 1956.
5 htk 1915-1916, 226, nr. 4, p. 28, geciteerd 

bij bijv. Van Poelje en Gohres, De Kieswet, 
p. 209 en in het commentaar op de Kieswet 
van 1951 bij artikel M 4, Van den Bogert, 
Kieswet, p. 183.

6 Kieswet 1989, artikel O 21.
7 Kieswet 1918, artikel 108 en 127.
8 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 10.

stap 44
1 Zie htk 2001-2001, 27 458, nr. 3, p. 3 en nr. 

4, p. 12; htk 2000-2001, 27 673, nr. 3, p. 7.
2 Kieswet 1918, artikel 127.
3 Mededeling W.H. de Beaufort, 9 december 

2013.
4 htk 1933-1934, 488, nr. 2 en 3, p. 6; htk 

1934-1935, 83, nr. 4.
5 Liedorp, Kieswet, p. 350.
6 Kieswet 1850, artikel 105.
7 htk 22 november 1866, p. 13.
8 htk 22 november 1866, p. 14.
9 Maas Geesteranus, De Kieswet, p. 86-87.

stap 45
1 Voor de kandidaten die worden benoemd in 

plaats van degenen die bedanken, handhaafde 
staatssecretaris De Graaff-Nauta de inzend-
termijn op vier weken, zodat de betrokkenen 
enige tijd hebben om zich te beraden. Kieswet, 
artikel V 2; htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, 
p. 75.

2 Notitie procedure afhandeling geloofs- en 
benoemingsbrieven 23 januari 2013, Archief 
Kiesraad.

3 De Grondwet verstaat onder geloofsbrief 
vanouds ook de vereiste bijlagen (Grondwet 
1917, artikel 98 en nu artikel 58). De diverse 
edities van de interne handleiding voor Ka-
merleden demonstreren nog grotere termino-
logische diversiteit. De tweede editie van de 
Praktische mededelingen voor leden van de 
Tweede Kamer (1959) zegt dat de geloofsbrief 
bestaat uit de kennisgeving van de Kiesraad, 
de aanvaarding van de benoeming, de verkla-
ring over de openbare betrekkingen en het uit-
treksel uit het geboorteregister (p. 25). Vanaf 
de vierde editie uit 1967 is de geloofsbrief 
uitsluitend de kennisgeving van de Kiesraad, 
de overige stukken zijn bijlagen (p. 33). Vanaf 
de vijftiende editie uit 2005 vormen de vier 

onderdelen samen de geloofsbrief (Praktische 
mededelingen van aanwezigheid tot zitting, 
2005, p. 34), terwijl de intranetuitgave uit 
2011 daar de consequentie uit trekt door deze 
onderdelen in meervoud te kwalificeren als ‘de 
geloofsbrieven’ (Archief Tweede Kamer). In 
de aanloop naar de grondwetsherziening van 
1983 gaf de regering op verzoek van de pvda 
een heldere definitie van de geloofsbrief. Dit 
was uitsluitend de benoemingsbrief, de andere 
documenten werden wel bij het onderzoek 
betrokken maar maakten geen deel uit van de 
eigenlijke geloofsbrief (htk 1978-1979, 14 
223, nr. 6, p. 22).

4 Kieswet 1918, artikel 108 en 127.
5 Geciteerd bij Het Volk 7 september 1918.
6 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 10; Van Poelje 

en Gohres, De Kieswet, p. 265-266.
7 Kieswet 1965, artikel U 1. Tot 1989 berichtte 

de kandidaat niet de Tweede Kamer over 
het aanvaarden van zijn benoeming, maar 
de Kiesraad die vervolgens de Kamer op de 
hoogte stelde. Aangezien dit op den duur als 
nodeloos ingewikkeld werd ervaren, vereen-
voudigde staatssecretaris De Graaff-Nauta in 
dat jaar de procedure tot de huidige regeling 
(Kieswet 1918, artikel 128; Staatsblad 1923, 
294). Voortaan liet de kandidaat zijn positief 
antwoord rechtstreeks aan de Kamer weten. 
Als de kandidaat bedankte voor de benoe-
ming, adresseerde hij zijn reactie wel aan de 
Kiesraad (htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, 
p. 74-75).

8 htk 1927-1928, 311, nr. 3, p. 6-7; Van Poelje 
en Gohres, De Kieswet, p. 268.

9 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p.161.
10 Kieswet 1918, artikel 128 en 131.
11 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 75.
12 Kieswet 1850, artikel 106; Kieswet 1896, 

artikel 136.
13 Kieswet 1850, artikel 111.
14 Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam dat 

overigens wel voor, htk 17 december 1858, 
p. 479.

15 Kieswet 1896, artikel 142.

stap 46
1 Grondwet, artikel 58; Reglement van Orde 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
artikel 2.

2 Onverenigbaar met het Kamerlidmaatschap 
zijn volgens de Grondwet de ambten van 
minister, staatssecretaris, lid van de Raad van 
State, lid van de Algemene Rekenkamer, lid 
van de Hoge Raad, procureur-generaal of 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Natio-
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nale ombudsman en substituut-ombudsman. 
Nadere wetgeving heeft dit uitgebreid tot on-
der meer alle Rijksambtenaren en militairen 
in actieve dienst en de Commissarissen van 
de Koning. Voor alle onverenigbaarheden: 
Grondwet, artikel 57 lid 2; Wet Incompati-
biliteiten Staten-Generaal en Europees Parle-
ment, artikel 1.

3 Kieswet 1918, artikel 133.
4 Grondwet 1917, artikel 98.
5 P. van Kleffens, Het onderzoek der geloofs-

brieven bij het Nederlandsche stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging (Groningen 
1918) p. 20.

6 htk 1976-1977, 14 223, nr. 3, p. 23.
7 Office for Democratic Institutions and Hu-

man Rights (odihir, ingesteld door de ovse), 
The Netherlands. Parliamentary Elections 
22 November 2006. osce/odihir Election 
Assessment Mission Report (2007) p. 25-
26; The Netherlands. Early parliamentary 
Elections 9 June 2010 (2010) p. 10-11; The 
Netherlands. Early parliamentary Elections 
12 September 2012 (2012) p. 15-16.

8 Van Kleffens, Het onderzoek der geloofsbrie-
ven, p. 29-31.

9 Minister H. Wiegel in htk 1981, 17 019, nr. 
3, p. 9; L. de Wit, Internationale electorale 
standaarden en het Nederlandse verkiezings-
proces (Den Haag 2010) p. 28, 47.

10 Bastian Michel, Het onderzoek van de 
geloofsbrieven. Aanzet tot een beperkte 
toetsingsbevoegdheid voor de rechter in 
verkiezingszaken (2011, ongepubliceerde 
masterscriptie Universiteit van Amsterdam) 
p. 6-9, 51 en ‘Verkiezingsfouten en het on-
derzoek van de geloofsbrieven. Is de Tweede 
Kamer rechter in eigen zaak?’ in: Nederlands 
Juristenblad 14 september 2012, p. 2180-
2186. Eerder – voorzichtig – R. Kranenburg, 
Het Nederlandse staatsrecht (Haarlem 19588) 
p. 177-178.

11 H.M. Franssen en J.A. van Schagen, Over de 
orde mijnheer de voorzitter. Werkwijze van 
de Tweede Kamer. Reglement van Orde van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal toege-
licht aan de hand van de praktijk (Den Haag 
1990) p. 28; Bovend’Eert en Kummeling, Het 
Nederlandse parlement, p. 113. Het Regle-
ment van Orde is in 1989 aangepast. Toen de 
nieuwe Kamer nog de toelating beoordeelde, 
koos zij daartoe een tijdelijke voorzitter. Zie 
htk 1978-1979, 14 222, nr. 7, p. 21-22.

12 htk 2000-2001, 27 741, nr. 1-3.
13 htk 2000-2001, 27 673, nr. 3, p. 5-9 en 27 

741, nr. 2-3.

14 Mededeling F.M.J. Hendrickx, griffier van de 
Commissie geloofsbrieven, 11 en 23 december 
2013. Het ligt ook niet in de lijn der verwach-
ting dat dit zal gebeuren als de uitslag van de 
verkiezing en het verloop daarvan worden 
aanvaard, omdat de ‘oude’ Kamer dan al 
gauw het quorum van minimaal 76 leden kan 
toelaten.

15 Kieswet 1918, artikel 132; htk 1915-1916, 
226, nr. 4, p. 32.

16 De Tijd 23 september 1918; htk 17 septem-
ber 1918, p. 3-4.

17 Hadden de katholieken bij de eerste bereke-
ning direct 29 volle zetels gekregen en de soci-
aaldemocraten 22, de herberekening maakte 
daar respectievelijk 30 en 21 van; slechts door 
de restzetelverdeling hoefde de sdap geen 
zetel in te leveren, en bleef de Commissie een 
voorstel tot niet-toelating bespaard. De Tijd 
25 september 1918; htk 27 september 1918, 
p. 5-6; htk 1918-1919, 208, nr. 1, p. 1-2, 
gedateerd 24 september 1918. Vgl. de tabel-
len in Parlement en kiezer 1918-1919, tussen 
p. 282-283 en 1919-1920, tussen p. 292-293, 
waar het totaalcijfer gecorrigeerd werd van 
1.344.209 tot 1.341.744 stemmen.

18 G. van den Bergh, ‘Het onderzoek der geloofs-
brieven onder het nieuwe stelsel’ in: WBA 
2 en 9 november 1917 (nrs. 3568-3569); 
verslag Commissie geloofsbrieven in htk 
1918-1919, 208, nr. 1, p. 2-3. Van Kleffens, 
Het onderzoek der geloofsbrieven, p. 53, 
schatte in dat het moeilijker was eventuele 
consequenties te bepalen.

19 Kieswet 1921, artikel 132-134; htk 1920-
1921, 370, nr. 5, p. 10-11.

20 Franssen en Van Schagen, Over de orde, 
p. 32.

21 htk 18 mei 1998, p. 77-5674.
22 htk 23 februari 1967, p. 4.
23 htk 15 juli 1952, p. 5.
24 htk 20 maart 1959, p. 6-7.
25 htk 18 mei 1998, p. 77-5670.
26 htk 18 mei 1998, p. 77-5672.
27 htk 1987-1988, 20 264, nr. 3, p. 76. Vier jaar 

later voegde De Graaff-Nauta daar ook andere 
documenten aan toe, omdat de Kamer moest 
kunnen beslissen over alle geschillen die rezen 
met betrekking tot de verkiezingen. Bovendien 
waarborgde deze procedure dat de Commis-
sie snel controles kon uitvoeren, zonder dat 
dit de toelating vertraagde. Vandaar dat zij in 
de praktijk ook vóór 1989 al op deze manier 
werkte. htk 1992-1993, 22 972, nr. 3, p. 25; 
Franssen en Van Schagen, Over de orde, p. 30.

28 Nationaal Archief, Tweede Kamer der Staten-
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Generaal, nummer toegang 2.02.28, Stukken 
betreffende de verkiezingen van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
alsmede daartegen geuite bezwaren van mr. 
P.J.H.C. Koot, inv. nr. 4019; htk 23 februari 
1967, p. 5-7.

29 htk 15 juli 1952, p. 6.
30 Kieswet 1918, artikel 130; Grondwet 1917, 

artikel 96.
31 Zie http://www.denederlandsegrondwet.

nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrncqpfr4x6, 
geraadpleegd 20 november 2013. Tot de 
grondwetsherziening van 1983 behoorde het 
ambt van Commissaris der Koningin eveneens 
tot de onverenigbare ambten. De wetgever 
wilde dit ambt anderszins uitsluiten, maar 
dat gebeurde pas in 1994 met de Wet Incom-
patibiliteiten Staten-Generaal en Europees 
Parlement. De ombudsman is er in de grond-
wetsherziening van 1999 bijgekomen.

32 Zie breder Van der Pot en Donner, Handboek 
van het Nederlandse staatsrecht, p. 368-370; 
Bovend’Eert en Kummeling, Het Nederlandse 
parlement, p. 121-129.

33 Van der Pot en Donner, Handboek van het 
Nederlandse staatsrecht, p. 368.

34 R. Bouwman, De val van een bergredenaar: 
het politieke leven van Willem Aantjes (Am-
sterdam 2002) p. 173-182; W. Scholten, Mooie 
Barend. Biografie van B.W. Biesheuvel 1920-
2001 (Amsterdam 2012) m.n. p. 620-622.

35 J. van Merriënboer, P. Bootsma en P. van 
Griensven, Van Agt biografie. Tour de force 
(Amsterdam 2008) p. 269.

36 Bovend’Eert en Kummeling, Het Nederlandse 
parlement, p. 120.

37 Ibidem.
38 Grondwet 1848, artikel 93.
39 htk 1849-1850, XII, nr. 3, p. 213.
40 htk 1850-1851, VV, nr. 1-3, p. 407-413.
41 htk 20 juni 1853, p. 18.
42 htk 9 november 1909, p. 130.
43 htk 21 september 1869, p. 6-7.
44 Grondwet 1848, artikelen 79-80, 91.
45 Kleffens, Het onderzoek der geloofsbrieven, 

p. 19.
46 Idem, p. 63-64.

stap 47
1 De onherroepelijkheid van het besluit tot 

toelating neemt niet weg dat in een later 
stadium de voorzitter van de Tweede Kamer 
op grond van artikel 3, lid 1 van het Regle-
ment van Orde een voordracht tot verlies van 
lidmaatschap aan de Kamer kan doen. Deze 
voordracht moet zijn gebaseerd op andere 

gronden dan het verloop en de uitslag van de 
verkiezingen, namelijk het niet (meer) vol-
doen aan de vereisten of het vervullen van een 
onverenigbare betrekking. Ook in dat geval 
beslist de Kamer.

2 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 11; Kieswet 
1921, artikel 134-135. Vermoedelijk in ver-
band met de ingebouwde garantie voor de con-
tinuïteit van het Kamerwerk verdubbelde Ruijs 
de Beerenbrouck de veertien dagen die Cort 
van der Linden een minister van Binnenlandse 
Zaken had gegund om een nieuwe stemming 
te laten houden. Vanaf 1921 heeft een minister 
daar een maand de tijd voor. htk 1920-1921, 
370, nr. 2, p. 4; Kieswet 1918, artikel 134.

3 htk 2005-2006, 30 569, nr. 3, p. 14. In 2013 
scherpte minister Plasterk de formuleringen 
enigszins aan. Zie htk 2011-2012, 33 268, 
nr. 3, p. 51.

stap 48
1 Minister Ruijs de Beerenbrouck schrapte 

daarom in 1923 de zinsnede dat ‘het centraal 
stembureau’ zichzelf moest corrigeren, omdat 
de onjuistheid in de vaststelling van de ver-
kiezingsuitslag ook te wijten kon zijn aan een 
(hoofd)stembureau. Kieswet 1918, artikel 135.

2 Van Poelje en Gohres, De Kieswet, p. 272.
3 htk 18 mei 1998, p. 77-5670-5674, 5688.
4 Frits Bolkestein en Margriet Brandsma, Haags 

duet. Verslag van de verkiezings- en formatie-
periode (Amsterdam 1998) p. 116.

stap 49
1 Grondwet, artikel 60; Kieswet, artikel V 11.
2 C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht 

(Deventer 20055) p. 235; Bovend’Eert en 
Kummeling, Het Nederlandse parlement, 
p. 114; Elzinga e.a., Het Nederlandse kies-
recht, p. 218

3 Zie de verwijzingen bij Bovend’Eert en Kum-
meling, Het Nederlandse parlement, p. 114. 
Zo ook het kabinet-Van Agt I in htk 1978-
1979, 14 222, nr. 7, p. 20. Het Reglement van 
Orde bevat geen bepaling over de beëdiging. 
Het laatstverschenen commentaar op het re-
glement schrijft in de geest van de Kamer dat 
de eed de toelating ‘onherroepelijk’ maakt. 
Franssen en Van Schagen, Over de orde, 
p. 34. In deze geest ook een oudere staats-
rechtgeleerde als E. van Raalte, Het Neder-
landse parlement (Den Haag 19776) p. 139: 
nadat de Kamer tot toelating heeft besloten, 
dient de benoemde nog de eed of belofte af 
te leggen voordat hij ‘werkelijk’ zitting kan 
nemen.
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4 Franssen en Van Schagen, Over de orde, 
p. 34.

5 Grondwet, artikel 60.
6 Grondwet, artikel 97. Zie de Kamerstukken 

onder nummer 21 208, daterend vanaf 1988; 
Staatsblad 1992, 120.

7 Zie over dit statuut: Marieke Hellevoort en 
Jacco Pekelder, ‘Naweeën van de bezettings-
jaren en van het koloniale verleden’, in: C. 
van Baalen en J. Ramakers (red.), Het kabinet 
Drees iii. Barsten in de brede basis (Den Haag 
2001) p. 372-382.

8 A.J.W. Brückel, ‘De eed van trouw aan 
de Koning, af te leggen door ministers en 
parlementsleden’, Rechtsgeleerd Magazijn 
Themis (1962) p. 28-49. Zie breder over het 
toelatingsritueel het proefschrift in voorbe-
reiding van Carla Hoetink, Sleutels tot het 
koninkrijk. De betekenis van regels, rituelen 
en praktijken in de Tweede Kamer sinds 1945 
(te verschijnen 2014).

9 Grondwet 1983, artikel 60.
10 Zie de beschrijving van de gang van zaken in 

htk 1978-1979, 14 222, nr. 7, p. 21-22.
11 Van Baalen en Van Kessel, De kabinetsforma-

tie in vijftig stappen, p. 35.
12 Goeman Borgesius en Kalbfleisch, De Kies-

wet, p. 244.
13 Grondwet 1848, artikel 83; Grondwet 1887, 

artikel 87.
14 htk 22 september 1852, p. 4. De gewoonte 

dat de eed werd afgelegd vóór het onderzoek 
van de geloofsbrieven bestond al langer. Zie 
bijv. htk 1 maart 1849, p. 214.

stap 50
1 htk 27 september 1918, p. 5-6.
2 Kieswet 1918, artikel 94.
3 htk 1920-1921, 370, nr. 5, p. 10.
4 htk 18 april 1923, p. 2041 (bij amendement 

van J. Schouten en E.J. Beumer, beiden arp); 
Van Poelje en Gohres, De Kieswet, p. 211.

5 htk 1945-1946, 125, nr. 3, p. 8; Staatsblad 
1946, G 41.

6 Dat gebeurde in 1967 in reactie op Koots be-
zwaar tegen zijn niet-verkiezing voor de Partij 
voor Ongehuwden (zie stap 46). Pas nadat 
ook de Europese Commissie voor de Rechten 
van de Mens de klacht van Koot op basis van 
het rapport van de Commissie geloofsbrieven 
had afgewezen, werden de pakken vernie-
tigd. htk 23 februari 1967, p. 6; Nationaal 
Archief, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
nummer toegang 2.02.28, Stukken betref-
fende de verkiezingen van de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal alsmede 

daartegen geuite bezwaren van mr. P.J.H.C. 
Koot, inv. nr. 4019.

7 htk 1945-1946, 125, nr. 3, p. 8; Staatsblad 
1946, G 41.

8  ‘Doel van deze vernietigingen in het kader 
van de Kieswet is vanouds tweeledig. Met 
vernietiging wordt voorkomen dat er achteraf 
nog discussie komt over de juistheid van de 
uitslagvaststelling (...)’, aldus de memorie van 
toelichting (htk 2011-2012, 33 268, nr. 3, 
p. 4), die als tweede motief noemt het ruim-
tebeslag dat de grote hoeveelheden fysieke 
stukken innemen.

9 htk 1945-1946, 125, nr. 3, p. 8.
10 Kieswet 1951, artikel M 7. In 1946 bepaalde 

de Kieswet nog dat het orgaan waar de docu-
menten berustten verantwoordelijk was voor 
de vernietiging ervan. htk 1945-1946, 125, 
nr. 3, p. 8.

11 Kieswet 1989, artikel V 4; htk 1987-1988, 
20 264, nr. 3, p. 143.

12 Elzinga e.a., Het Nederlandse kiesrecht, 
p. 192-193; Staatsblad 1993, 544.

13 htk 1992-1993, 22 972, nr. 3, p. 23-24.
14 Vanaf 2006 adviseerde het ministerie de 

gemeenten al in deze geest; vgl. de circulaires 
in Liedorp, Kieswet, p. 523, 553.

15 Kieswet 1989, artikel N 12; htk 2011-2012, 
33 268, nr. 3, p. 5, 46-49.

16 Kieswet, artikel N 12.
17 Bijv. Liedorp, Kieswet, p. 553.
18 Groenemeyer en Van Poelje, De gewijzigde 

kieswet, p. 112; Van Poelje en Gohres, De 
Kieswet, p. 210.
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Tabel met in de stappen besproken 
artikelen uit de Kieswet

artikel kieswet stap
C 1-3 1
D 1 12
E 3-4 2
E 5, 8, 9-10 3
F 1-2 1
G 1 4 en 5
G 5 5
H 1-3 9
H 4 8
H 7 16
H 8 De vermelding van 

kandidaten op de lijst
H 9, H 10, H 10a 7
H 11 10
H 12 6
I 1 13
I 2 13 en 14
I 3 15
I 4-6 16
I 7 18
I 10-11 11
I 12-14 17
I 15 17 en 20
I 16 17
I 17 20
I 18 19
I  19 21
J 1 1, 29 en 31
J 3-4a 29
J 5 33
J 7 22
J 7a 22 en 27
J 8 26
J 9 24
J 11 32 en 38
J 12 38
J 14 36

artikel kieswet stap
J 15-16 29
J 17 27 en 29
J 18 29
J 20-22 30
J 24-25 34
J 26-30 35
J 35 36 en 38
J 36-39 36
K 1-11 25
L 1-13 23
L 14-15, 17 28
M 1-17 Stemmen vanuit het 

buitenland
N 1-7 37
N 8-9 37 en 38
N 10 38
N 11 39
N 12 39, 41 en 50
N 13 50
N 21 Stemmen vanuit het 

buitenland
O 1-4 40
O 5 40 en 50
O 6 40
P 1-7 41
P 11-14 41
P 15-18 42
P 20-24 43
P 25-26 50
V 1 44 en 45
V 2-3 45
V 4-5 46
V 6-7 47
V 8-10 48
V 11 49
W 1 45
Z 12 1
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