
Samenvoeging aanduidingen 

Een samenvoeging van aanduidingen houdt in dat 2 of meer 
partijen gezamenlijk één kandidatenlijst inleveren met daarboven de 
samenvoeging van hun partijnamen of de afkortingen daarvan. 
Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het 
stembiljet. 

 

Beeld: ©Teun Berserik 

Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen 

als zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben of om daarmee 

politieke verwantschap tot uitdrukking te brengen. Alleen partijnamen die al geregistreerd 

zijn, kunnen worden samengevoegd. Zie Kieswet art. H 3. Bij een samenvoeging van 

aanduidingen leveren partijen samen één kandidatenlijst in. 

Zetelverdeling 

Nadat berekend is hoeveel zetels de kandidatenlijst met daarboven een samenvoeging 

van aanduidingen heeft gekregen, worden deze zetels aan de gekozen kandidaten 

toegewezen. Het is dus niet zo dat eventuele zetels die aan deze lijst zijn toegekend, 

vervolgens nog worden gesplitst per partij. De partijen nemen dan ook als één fractie 

zitting in het vertegenwoordigend orgaan. 

Gevolgen eigen kandidatenlijst bij volgende verkiezing 

Politieke partijen die bij de voorgaande verkiezing samen één kandidatenlijst hebben 

ingeleverd, maar bij de volgende verkiezing weer ieder met een eigen kandidatenlijst aan 

de verkiezing willen deelnemen, worden op één lijn gesteld met politieke partijen die voor 

de eerste keer aan de verkiezing deelnemen. Zij moeten dus een waarborgsom betalen 

en ondersteuningsverklaringen inleveren. Ook komen zij dan niet in aanmerking voor 

een voorkeurnummer en moeten ze voor hun lijstnummer meeloten met andere nieuwe 

partijen. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=H&artikel=H_3


Registreren naam partij 

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige 
rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in 
een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal 
stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad 
laten registreren. 

Bij het registratieverzoek moeten partijen voegen: 

 de statuten (vastgelegd in een notariële akte) 

 een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

 een bewijs van betaling van de waarborgsom 

 een verklaring van de politieke partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend 
gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid de 
inleveraars van kandidatenlijsten te machtigen de naam van de politieke partij boven de 
lijst te plaatsen 

Zie Kieswet art. G 3. 

Waarborgsom 

Partijen moeten een waarborgsom betalen. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom 

wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige 

kandidatenlijst inlevert. Zie Kiesbesluit art. G 1. 

Bevoegde bestuurders 

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. 

Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel. 

Registratie niet verplicht 

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor 

kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat 

geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en op het 

stembiljet en geen naam. 
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Doorwerking 

Geregistreerde aanduidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale 

staten hebben in principe ‘doorwerking’ naar gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft tot 

gevolg dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de 

verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie Kieswet art. G 4. 

Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten 

toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen 

sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling 

een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. 

Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 3 van de Kieswet. Ook moet blijken 

dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, 

bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een 

samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 

Schrappen aanduidingen 

Na elke verkiezing worden aanduidingen geschrapt uit het register. 

Een aanduiding wordt geschrapt uit het register: 

 als de politieke partij is opgeheven 

 als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan 

 als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard en is 
ontbonden 

 als voor de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing geen geldige kandidatenlijst is 
ingeleverd 

Het centraal stembureau maakt de schrappingen openbaar. Zie Kieswet art. G 3. 
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