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1. Inleiding
In uw brief van 11 december 2018 hebt u de Kiesraad verzocht advies uit te Postadres

Postbus 20011
brengen over de ontwerpregeling houdende vaststelling van het model 2500 EA Den Haag
proces-verbaal in verband met de mogelijke toewijzing van extra zetels voor
Nederland in het Europees Parlement (EP) vanwege de uittreding van het Internetadres

Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (hierna: Brexit). Dit proces- www.kiesraad.nl

verbaal betreft als het ware een aanvullend proces-verbaal op het door het
centraal stembureau te gebruiken Model P 22-1, waarin de verkiezingsuitslag

Idesraad@kiesraad.nl
van de op 23 mei 2019 gehouden verkiezingen voor de leden van het
Europees Parlement (EP) wordt vastgesteld. Dit model geldt ter uitvoering van

de Wet houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor
Nederland in het Europees Parlement (hierna: de wet).1 Over dit wetsvoorstel

heeft cie Kiesraad op 3juli 2018 geadviseerd.2Deze wet is van toepassing
indien de terugtrekking van het VK overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU) plaatsvindt na 22 mei 2019. In dat geval
stelt de Kiesraad, als centraal stembureau voor de verkiezingen van het
Europees Parlement, nadat de verkiezingsuitslag van de EP-verkiezingen van
23 mei 2019 reeds vastgesteld is, op een later moment gedurende de
zittingsperiode van het Europees Parlement vast aan welke lijst of lijsten de
drie extra restzetels toevallen en aan welke kandidaten op die lijsten deze

worden toegewezen.

1 Tweede Kamer, 2018-19, 35016, nr. 2.
2 https;/Jwww. kiesraad nh/adviezen-en-publicaties/adviezen/201 8/7/5/advies-wetsvoorstel-toewijzing-
extra-zete Is-eg
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2. Samenvatting
De Kiesraad acht het met het oog op duidelijkheid en transparantie van belang

dat het proces-verbaal zelfstandig leesbaar is. Voorkomen moet worden dat

belangstellenden tussen twee processen-verbaal moeten bladeren om uit te

zoeken aan welke kandidaten op een kandidatenlijst of -lijsten een extra

restzetel toegevallen is. In dat kader adviseert de Kiesraad om ten bate van de

leesbaarheid meer punten in het model op te nemen dan strikt noodzakelijk

zou zijn. Voor het centraal stembureau is het daarnaast van groot belang om,

in verband met de tussentijdse benoeming van kandidaten, na de toewijzing

van de extra zetels aan kandidaten op een of meer kandidatenlijsten, een

aangepaste, actuele rangschikking van deze lijsten in het proces-verbaal te

kunnen raadplegen. Dit heeft als consequentie dat het model op enkele punten

uitgebreid dient te worden. De overige uitbreidingen zien hoofdzakelijk op het

verschaffen van verduidelijking aan belangstellenden over het doel van deze

eenmalige toedeling in dit proces-verbaal.

3. Toewijzing extra zetels
In de toelichting staat vermeld dat voor de opzet van het Model zoveel

mogelijk aansluiting is gezocht bij Model P 22-1, het proces-verbaal waarin

door de Kiesraad, als zijnde centraal stembureau voor de verkiezing van de

leden van het Europees Parlement, in een openbare zitting de

verkiezingsuitslag is vastgesteld. De Kiesraad acht het van belang dat het

proces-verbaal zelfstandig leesbaar is, zonder dat het eerdere proces-verbaal

waarin de verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van het EP van

23 mei 2019 is vastgesteld geraadpleegd hoeft te worden. Dit komt de

transparantie ten goede. Het is derhalve van belang om te weten welke

gegevens uit het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van 23 mei 2019

nodig zijn, zodat allereerst duidelijk is welke kandidatenlijsten in aanmerking

komen voor het toewijzen van een of meerdere van de drie restzetels.

In artikel 3, tweede lid, van de wet is bepaald dat de extra zetels toevallen aan

de kandidatenlijst of -lijsten die, na toewijzing van de laatst toegewezen

restzetel bij de vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van

het Europees parlement in mei 2019, bij voortgezette toepassing van de

artikelen P 7, P 10 tot en met P 18, P 19, eerste tot en met het vierde lid, P

19a en Y 23a van de Kieswet achtereenvolgens als eerste in aanmerking

komen voor de toewijzing van de extra zetels. Allereerst betekent dit dat

slechts die kandidatenlijsten die ten minste een zetel toebedeeld hebben

gekregen opgenomen hoeven te worden onder punt 2 van het model.

Voor de restzetelberekening volgens de grootste gemiddelden is daarnaast het

aantal uitgebrachte stemmen per lijst nodig. De Kiesraad meent dat de

tabellen opgenomen onder punt 8 (voor wat betreft de kandidatenlijsten die bij

de verkiezingen van 23 mei 2019 ten minste een zetel behaald hebben) en

punt 9 van Model P 22-1 dan ook het beste integraal overgenomen kunnen

worden onder punt 2. Daarbij raadt hij aan om aan de tabel (punt 9 Model P

22-1) naast het lijstnummer ook een kolom met aanduiding toe te voegen,

omdat punt 3 van Model P 22-1 niet wordt overgenomen. Doordat bovendien
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slechts die lijsten in het proces-verbaal worden opgenomen die volgens artikel

3, tweede lid van de Wet in aanmerking komen voor de toedeling van de
Blad

3 van 4

restzetels, wordt hiermee afgeweken van de volgorde van de lijstnummers

waardoor onduidelijkheid zou kunnen rijzen om welke politieke groeperingen

het hier gaat. Door de aanduiding in een extra kolom aan de tabel toe te

voegen wordt voorkomen dat belangstellenden terug moeten grijpen naar het

proces-verbaal van de reguliere verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

In het onderhavige proces-verbaal wordt eenmalig een van de reguliere

Kieswet afwijkende procedure gevolgd, door na vaststelling van de

verkiezingsuitslag van 23mei2019 alsnog vast te stellen aan welke

kandidaten op de kandidatenlijst of -lijsten de drie extra zetels voor Nederland

toevallen. In verband hiermee meent de Kiesraad dat het de begrijpelijkheid

van het proces-verbaal ten goede komt om onder de tabellen opgenomen

onder punt 2 van het model het criteria uit artikel 3, tweede lid, van de Wet te

vermelden, op grond waarvan de in de tabel opgenomen lijsten in aanmerking

komen voor de toedeling van de drie extra restzetels.

De Kiesraad adviseert na punt 3, waarin de nieuwe kiesdeler op basis van 29

zetels berekend wordt, een nieuw punt 4 toe te voegen waaruit blijkt of en zo

ja, welke kandidatenlijst of -lijsten door toepassing van de nieuwe kiesdeler

eveneens in aanmerking komen voor toedeling van de drie extra restzetels.

Deze tabel zou dan dezelfde kolommen kunnen hebben als de aangepaste

tabel (punt 8 in Model P 22-1) opgenomen onder punt 2.

Vanwege het feit dat voor de restzetelverdeling op basis van deze wet de

gemiddelden n toewijzing van de laatste restzetel bij de verkiezingsuitslag

van 23 mei 2019 als uitgangspunt gelden, acht de Kiesraad het wenselijk om

onder punt 5 een opmerking te plaatsen dat als uitgangspunt voor de

berekening van de 3 restzetels over de kandidatenlijst of-lijsten het totaal

aantal behaalde zetels geldt zoals vastgesteld bij de verkiezingsuitslag na 23

mei 2019 (de optelsom van de volle zetels en restzetels uit de tabellen

opgenomen onder punt 2 in het model). Evenals dat hierbij opgemerkt dient te

worden dat de laatste kolom (met de laatste stand van de gemiddelden) uit de

restzeteltabel opgenomen onder punt 2 van dit model, als startpunt voor de

restzetelberekening op basis van dit wetsvoorstel gebruikt wordt. Op die

manier worden de voor de berekening benodigde startgegevens als

uitgangspunt voor de voortgezette toepassing van artikel P 7 e.v. duidelijk

weergegeven bij de tabel onder punt 5. Hiermee wordt de begrijpelijkheid van

het proces-verbaal verhoogd, zonder dat daarbij in een en hetzelfde proces-

verbaal dezelfde gegevens/tabellen herhaaldelijk worden opgenomen.

Alvorens over te gaan tot de toewijzing van de extra zetels aan de kandidaten

acht de Kiesraad het gewenst om na punt 5, punt 11 uit het Model P 22-1

(totaalaantal zetels per politieke groepering) op te nemen in het proces

verbaal. Overeenkomstig de voorgaande punten in het proces-verbaal betreft

het slechts de opname van die partijen die reeds onder punt 2 en punt 4 in het

proces-verbaal geïntroduceerd zijn.



4. Toewijzing van de extra zetels aan de kandidaten

Gezien het belang van de rangschikking van kandidaten voor tussentijdse

benoemingen komt het de Kiesraad wenselijk voor dat onder punt 6 voor de

lijsten die een extra zetel toebedeeld hebben gekregen punt 13 in Model P 22-

1 integraal overgenomen wordt in het proces-verbaal. Het centraal stembureau

dient namelijk te beschikken over de meest actuele toewijzing van zetels en

rangschikking van kandidaten. De Raad acht het onwenselijk dat voor

tussentijdse benoemingen twee verschillende processen-verbaal moeten

worden geraadpleegd waardoor onnodig een risico op fouten ontstaat in de

toepassing van de benoemingsprocedure.

DE KIESRAAD,
Voor deze,

J.G.C. Wiebenga
Voorzitter
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