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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34377 

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke 

groeperingen om lijstencombinaties te vormen 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 7 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de 

PvdD, D66, Van Vliet, Houwers, de VVD en de PVV stemden voor.  

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Invoeging, Artikel 1, onderdelen Fa en Fb 

Artikel 1, onderdeel H 

Invoeging, Artikel 1, onderdelen 1a en 1b 

7 (Bisschop)  over de verdeling van restzetels via een systeem van grootste overschotten.  

 

De Kiesraad concludeert op basis van het feitelijk gebruik van de mogelijkheid om 

lijstverbindingen aan te gaan dat vooral kleinere partijen feitelijk gebruik maken van de 

mogelijkheid om een lijstencombinatie aan te gaan en de vruchten van de mogelijkheid 

van lijstencombinaties plukken. Afschaffing van deze mogelijkheid leidt er dus vervolgens 

toe dat grote partijen relatieve winst boeken, zonder extra stemmen te winnen. 

 



 

 datum 8 februari 2017 

 blad 2 

 

 

Indien de mogelijkheid voor het aangaan van lijstverbindingen zou komen te vervallen, is 

het gewenst te komen tot een evenwichtiger systeem van verdeling van restzetels bij 

verkiezingen. Dan zijn de gevolgen van het wetsvoorstel zo neutraal mogelijk.  

 

De huidige restzetelverdeling gaat uit van de grootste gemiddelden. Hierdoor worden 

grotere partijen bevoordeeld.  Op dit moment kan het voorkomen dat een grotere partij, 

afhankelijk van het totaal aantal te verdelen restzetels, tot zelfs vier restzetels kan komen 

boven het aantal volle zetels waarop de verkiezingsuitslag recht geeft.  

 

Als gevolg van dit amendement moet bij verkiezingen uitgegaan worden van het systeem 

van grootste overschotten, zoals dat nu reeds geldt voor kleinere gemeenteraden en voor 

partijen die een lijstencombinatie aangaan. Na verdeling van de volle zetels komt telkens 

die partij die het meeste stemmen over heeft in aanmerking voor een restzetel, totdat alle 

zetels verdeeld zijn. Grotere en kleinere partijen maken op deze wijze evenveel kans op 

een restzetel. Voor het overige is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande regelingen.  

 

Bijkomend voordeel is dat dit systeem van restzetelverdeling veel eenvoudiger te begrijpen 

is dan het bestaande systeem. 

Verworpen. Voor: de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, 

de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

 

Moties 

 

8 (Bisschop en Schouten) over wijziging van het stelsel van toekenning van reststemmen. 

Verworpen: Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 


