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Wet van 28 juni 2017 tot wijziging van de 
Kieswet in verband met het afschaffen van de 
mogelijkheid voor politieke groeperingen om 
lijstencombinaties te vormen 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te 
vormen af te schaffen om de systematiek van zetelverdeling zo trans-
parant mogelijk te laten zijn nu de mogelijkheid van lijstencombinaties 
geen bijdrage levert aan de beoogde politieke krachtenbundeling; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel H 5 komt als volgt te luiden: 

H 5  

Op de lijst worden een of meer personen vermeld die bij verhindering 
van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen, bedoeld in 
artikel I 2. 

 B

Het opschrift van hoofdstuk I van afdeling II komt te luiden: 

HOOFDSTUK I. HET ONDERZOEK, DE NUMMERING EN DE 
OPENBAARMAKING VAN DE KANDIDATENLIJSTEN  

 C

In artikel I 2, zesde lid, vervalt: , tweede volzin,. 
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D

In afdeling II, hoofdstuk I vervalt paragraaf 2. 

 E

In artikel I 17, eerste lid, vervalt de laatste volzin. 

 F

Artikel P 4 vervalt. 

 G

Artikel P 11 vervalt. 

 H

Artikel P 13, eerste lid, komt als volgt te luiden: 
1. Indien bij de toepassing van artikel P 12 aan een lijst meer zetels 

zouden moeten worden toegewezen dan er kandidaten zijn, gaan de 
overblijvende zetel of zetels door voortgezette toepassing van dat artikel 
over op een van de andere lijsten van de groep, waarop kandidaten 
voorkomen aan wie geen zetel is toegewezen. 

 I

In artikel P 19, vijfde lid, vervalt: lijstencombinatie of. 

 J

In artikel V 4, tweede lid, vervalt: en van de lijstverbindingen. 

 K

Artikel W 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de eerste volzin van het eerste lid vervalt: , onderscheidenlijk een 
lijstencombinatie,. 

2. In de derde volzin van het eerste lid vervalt: , onderscheidenlijk de 
combinatie,. 

3. Het tweede lid vervalt. 

 L

In artikel W 4, eerste lid, eerste volzin vervalt: of lijstencombinatie. 

 M

Artikel Ya 6 vervalt. 

ARTIKEL II  

In artikel 8:4, vierde lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht 
vervalt: de geldigheid van lijstverbindingen,. 
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ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 28 juni 2017 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

Uitgegeven de dertiende juli 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok
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