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I. REGISTRATIE 
 

Algemeen 

 

Wanneer een politieke partij aan de verkiezing van de leden van de gemeenteraad wil deelnemen en boven de 

lijst een aanduiding (naam) plaatst, zal registratie moeten plaatsvinden bij het centraal stembureau. De 

aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe bijgehouden register. Voor de 

gemeenteraadsverkiezingen is het centraal stembureau (tevens hoofdstembureau) bij de gemeente zelf. 

 

Vindt er geen registratie plaats, of was deze te laat, dan wil dat niet zeggen dat de partij niet aan de 

verkiezing mag deelnemen. Dit kan namelijk wel. De partij mag dan geen naam boven de lijst plaatsen, de 

lijst krijgt dan alleen een nummer. 

 

Men hoeft niet voor iedere verkiezing opnieuw te registreren. De registratie blijft gehandhaafd indien er voor 

de verkiezing een geldige kandidatenlijst is ingeleverd. Het behalen van een zetel is niet nodig. 

 

Het is mogelijk om de registratie van een opgenomen aanduiding te wijzigen. Er hoeft dan niet opnieuw een 

waarborgsom te worden betaald of een uittreksel uit het verenigingsregister of afschrift van de notariële akte 

te worden overgelegd. Verzoeken hiervoor ingediend na de tweeënveertigste dag vóór de kandidaatstelling 

blijven voor de daaropvolgende verkiezingen buiten behandeling.  

 

Een landelijke partij die ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten 

Generaal of van de leden van Provinciale Staten een aanduiding heeft laten registreren, kan niet meer 

verzoeken om een registratie op gemeentelijk niveau. Deze registratie werkt automatisch door naar 

verkiezingen op gemeentelijk niveau, tenzij de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een 

reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering en daardoor verwarring schept. 

 

Politieke partijen die bij de vorige verkiezing samen één kandidatenlijst hebben ingeleverd, maar bij deze 

verkiezingen 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 voorkeursnummer en moeten ze voor hun lijstnummer meeloten met andere nieuwe partijen. 

 

Tijdstip registratie 

 

Registratie kan in principe het gehele jaar door. De enige restrictie is dat een registratieverzoek ingediend 

na de tweeënveertigste dag voor de kandidaatstelling voor de eerstvolgende verkiezing buiten be-

schouwing blijft en pas geldt voor de daarop volgende verkiezingen. 

 

Voor deze gemeenteraadsverkiezing is de uiterste datum waarop politieke partijen kunnen registreren 27 

december 2017. 

 

 

Wanneer is registratie niet nodig 

 

1. Bij doorwerking van de registratie 

 

Partijen die een aanduiding hebben laten registreren bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de 
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Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet meer apart voor de gemeenteraadsverkiezing 

te laten registreren en hoeven dus voor de registratie ook geen waarborgsom te betalen. 

 

Het is wel noodzakelijk dat die partijen een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde aanwijzen, 

die bevoegd zijn namens de groepering op te treden. De (plaatsvervangend) gemachtigde is op zijn beurt 

weer bevoegd om indieners van lijsten te machtigen de geregistreerde naam boven de lijst te plaatsen. 

 

2. Bij partijen die bij de vorige verkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd 

 

De plaatselijke partijen die reeds eerder geregistreerd zijn en bij de vorige verkiezingen een geldige 

kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven zich niet opnieuw te laten registreren. 

 

Over te leggen stukken 

 

Een politieke partij moet een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn. Een stichting is dus niet 

toegestaan. Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overgelegd: 

 

1. Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.  

2. Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het verenigingsregister. 

 

Tevens moet bij een verzoek om registratie worden overgelegd: 

 

3. Een bewijs van storting van een waarborgsom. 

4. Een verklaring van de partij waarbij een gemachtigde en plaatsvervangend  

gemachtigde worden aangewezen. 

 

Wat kan geregistreerd worden 

 

De aanduiding waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wil worden, kan geregistreerd worden. Dit kan 

zijn: 

 

1. De volledige aanduiding van de groepering. 

2. De afkorting van de aanduiding van de groepering. 

3. Beide (zowel 1 en 2). 

 

Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze ook op de kandidatenlijst worden vermeld. 

 

Waarborgsom 

 

Voor de registratie van de aanduiding van een politieke partij moet een waarborgsom worden betaald van  €112,50 

(Deze waarborgsom moet aan de gemeente 's-Hertogenbosch worden overgemaakt op IBAN nummer 

NL74BNGH0285039148 bij de Bank Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage onder vermelding "bz/bz waarborgsom 

registratie aanduiding politieke partij………."). Dit moet vóór 27 december 2017 gebeurd zijn, in verband met de te 

nemen beslissing door het centraal stembureau. Voor de verkiezingen van de gemeenteraad is de gemeente  

’s-Hertogenbosch zelf centraal stembureau. Deze waarborgsom wordt terug gestort als bij de eerstvolgende verkiezing 

na de beslissing op het registratieverzoek een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. 
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Voorwaarden voor registratie 

 

Op een verzoek om registratie van de aanduiding/naam moet afwijzend worden beschikt indien: 

 

1. de aanduiding strijdig is met de openbare orde; 

2. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een reeds geregistreerde aanduiding voor de 

gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 

3. de aanduiding misleidend is voor de kiezers; 

4. de aanduiding méér dan 35 letters of andere tekens bevat (hieronder vallen geen spaties of blanco 

ruimten); 

5. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een door een rechterlijke uitspraak 

verboden rechtspersoon; 

6. op dezelfde dag twee verzoeken om registratie van een geheel of in hoofdzaak gelijkluidende 

aanduiding worden ingediend tenzij dat andere verzoek reeds op een onder 1 t/m 5 genoemde 

gronden moet worden afgewezen. 

 

De beslissing van het centraal stembureau wordt aan de gemachtigde bekend gemaakt en op de in  

‘s-Hertogenbosch gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht (via publicatie op de gemeentelijke 

pagina). 

 

Beroep 

 

Tegen een beschikking betreffende registratie kan uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de 

openbare kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, beroep worden 

aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

II. KANDIDAATSTELLING 

 

Algemeen 

 

Op 5 februari 2018 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten op afspraak worden 

ingeleverd bij het centraal stembureau dat zitting heeft in het stadskantoor aan de Wolvenhoek 1 te ‘s-

Hertogenbosch. 

 

Dit is een fatale termijn. Een lijst die buiten deze tijden wordt aangeboden, wordt wel geaccepteerd, maar 

moet ongeldig worden verklaard. 

 

De software met alle voorgeschreven modellen is vanaf half december beschikbaar via de site van de Kiesraad 

www.kiesraad.nl 

 

Inlevering kandidatenlijst 

 

Alleen de partijen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, 

kunnen aan de verkiezing deelnemen. 

 

De kandidatenlijst moet bij het centraal stembureau worden ingeleverd door een voor die verkiezing 

http://www.kiesraad.nl/
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kiesgerechtigde kiezer. De inleveraar moet zich met een geldig identiteitsbewijs legitimeren. 

Voor de kandidatenlijst geldt een voorgeschreven model (H1). 

 

Het centraal stembureau is niet verplicht om de partijen er op te wijzen dat zij nog geen lijst hebben 

ingeleverd.  

 

 

Over te leggen stukken 

 

De kandidatenlijst moet worden ingeleverd door een kiesgerechtigde. Hierbij moeten de volgende stukken 

worden overgelegd: 

 

1. Een verklaring (model H3-1) van de (plaatsvervangend) gemachtigde waarin deze de inleveraar 

machtigt om boven de lijst de aanduiding van de partij te plaatsen zoals deze geregistreerd is. 

 

2. Ten minste 30 ondersteuningsverklaringen.  

 Deze verklaringen (model H 4) kunnen door voor de gemeenteraadsverkiezing geregistreerde kiezers, 

onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs (reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning) in 

de periode van 22 januari t/m 5 februari (dag van kandidaatstelling) ten overstaan van een door de 

burgemeester aangewezen ambtenaar worden afgelegd.  

 

3. Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling (model H 9). Deze verklaring kan niet 

worden ingetrokken.  

 

4. De verklaring van instemming moet voor alle nog niet zittende kandidaten voorzien zijn van een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs (reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning). Ontbreekt 

de kopie dan wordt de verklaring geacht te ontbreken. 

 

5. Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 225,00.  

 

6. Samenvoeging van aanduidingen (model 3-2). Wanneer 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, 

kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. 

In dat geval moeten bij de lijst verklaringen worden gevoegd van de (plaatsvervangend) gematigden 

van de desbetreffende politieke partijen waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. 

 

Bij de inlevering van de kandidatenlijst wordt een bewijs van inlevering verstrekt. 

 

Waarborgsom kandidaatstelling 

 

Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is de hoogte van de waarborgsom € 225,00.  Deze 

waarborgsom moet aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch worden overgemaakt op NL74BNGH0285039148 bij 

de Bank Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage onder vermelding "bz/bz waarborgsom kandidaatstelling 

politieke partij (gevolgd door de naam)”. De betaling moet uiterlijk op 22 januari 2018 op bovengenoemde 

rekening zijn ontvangen. 

 

De waarborgsom moet alleen betaald worden door niet zittende partijen. 

De waarborgsom wordt teruggegeven indien 75 % of meer van de kiesdeler wordt gehaald of indien géén 

kandidatenlijst is ingeleverd. 
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Voorwaarden kandidatenlijst 

 

De kandidatenlijst moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 

1. Er mogen maximaal 50 kandidaten op worden geplaatst.  

2. De kandidaten worden geplaatst in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven. 

3. De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode (4 jaar) de voor de gemeenteraad vereiste leeftijd van 18 

jaar bereiken. 

4. De naam van de kandidaat mag maar op één lijst voorkomen (voor de verkiezingen binnen de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch). 

5. De kandidaat moet ingezetene zijn van ‘s-Hertogenbosch. Is dat niet het geval dan moet hij/zij een 

verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij/zij voornemens is bij benoeming ingezetene van de 

gemeente te worden.  

6. Blijkt dat hij meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan moet de kandidaat van de lijst 

worden geschrapt. Hij mag wel tevens op de kandidatenlijst voorkomen van de gemeente waar hij staat 

ingeschreven. 

 

 

Wijze van vermelding op kandidatenlijst 

 

Ten aanzien van de vermelding op de kandidatenlijst gelden ingevolge het Kiesbesluit, de volgende vereisten: 

 

Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met naam, voorletters, geboortedatum en gemeente of 

woonplaats (zijnde  ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vinkel en Nuland volgens het woonplaatsbesluit). Achter de 

voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld. Daarachter mag ter 

aanduiding van het geslacht de toevoeging “(m)” of ”(v)” worden geplaatst. Ook de nadere aanduiding sr. en jr. 

wordt toegestaan. De adellijke titels en predikaten behoren eveneens tot de toegestane “nadere aanduiding 

van de naam”. Wetenschappelijke titels en andersoortige aanduidingen mogen niet worden vermeld. 

 

In overeenstemming met het naamrecht in het Burgerlijk Wetboek kunnen gehuwde en gehuwd geweest 

zijnde personen en personen wiens partnerschap is geregistreerd of geregistreerd is geweest op één van 

de volgende manieren op de kandidatenlijst worden vermeld: 

 

1. met alléén de eigen naam; 

2. met alléén de naam van de (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerde partner; 

3. met de eigen naam door middel van een liggend streepje gevolgd of voorafgegaan door de 

geslachtsnaam van de (ex-) echtgenoot of (ex-) geregistreerde partner. 

 

Aanduidingen als bijvoorbeeld “echtgenoot van”, “weduwe van”, “geboren” of afkortingen daarvan, zijn niet 

toegestaan. 

 

Onderzoek van de kandidatenlijst 

 

Op dinsdag 6 februari 2018 om 16:00 uur vindt de zitting van het centraal stembureau plaats tot onderzoek 

van de kandidatenlijsten. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Deze zitting is niet openbaar. 
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Verzuimen 

 

Bij het onderzoek van de kandidatenlijsten kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd: 

 

 verklaring van ondersteuning ontbreekt; 

 verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt; 

 kandidaat is niet op de juiste wijze op de kandidatenlijst vermeld; 

 verklaring van instemming ontbreekt; 

 de kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt bij de instemmingsverklaring van een niet 

zittende kandidaat;  

 bewijs van storting van de waarborgsom ontbreekt; 

 de inleveraar heeft zich niet gelegitimeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op 

de identificatieplicht; 

 verklaring van machtiging tot naamsaanduiding boven de lijst ontbreekt; 

 

Deze verzuimen kunnen hersteld worden gedurende drie dagen na de dag van de zitting, op de eerste en 

tweede dag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op de derde dag van 09.00 uur tot 15.00 uur. Hiertoe wordt met 

de betrokken partijen een afspraak gemaakt. 

 

Als herstel van verzuim mogen geen aanvullingen van nieuwe kandidaten worden gedaan. Invulling van de 

namen van kandidaten op een blanco lijst is achteraf niet mogelijk. De ingevulde kandidatenlijsten mogen 

worden gekopieerd, zolang de handtekeningen maar origineel zijn. 

 

 

Voorinlevering kandidatenlijst 

 

Om te voorkomen dat er straks binnen een vrij krappe termijn van drie dagen nog allerlei verzuimen moeten 

worden hersteld, is het mogelijk om de lijsten in de week van 29 januari t/m 2 februari te laten beoordelen op 

mogelijke verzuimen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer G. Velders, 073-6155202 

of mevrouw E. van der Heijden, 073-6155209. 

  

Let op: als er bij de voorcontrole veranderingen op de kandidatenlijst worden aangebracht, dan moeten er 

natuurlijk ook nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning worden ingeleverd. 

 

Geldigheid kandidatenlijst 

 

Op 9 februari 2018 om 16.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare vergadering over de 

geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten,  het handhaven 

van de daarboven geplaatste aanduiding, de nummering van de kandidatenlijsten en de openbaarmaking van 

de lijstnummers. 

 

Hiertegen kan iedere kiezer binnen vier dagen een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, die uiterlijk binnen 6 dagen na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak doet. 

 

Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten: 

 
 die niet op 5 februari 2018 tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn ingeleverd; 

 waarvan (indien vereist) het bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt; 
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 waarbij te weinig geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd; 

 waarbij niet het voorgeschreven model is gehanteerd; 

 die niet persoonlijk door een kiesgerechtigde zijn ingeleverd; 

 waarop alle kandidaten zijn geschrapt. 

 waarbij de inleveraar zich niet heeft gelegitimeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van 

de Wet op de Identificatieplicht. 

 

Ondersteuningsverklaring 

 

Algemeen 

 

Bij de inlevering van de kandidatenlijst zijn voor aan de verkiezing deelnemende groeperingen minimaal 30 

ondersteuningsverklaringen nodig. Dit geldt voor: 

-  partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen 

-  partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetels hebben behaald 

-  partijen die deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding) 

 

Hiervoor moet het voorgeschreven model H4 worden gebruikt. 

 

 Voorwaarden 

 

Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden: 

 

1. Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde 

worden vermeld als op de kandidatenlijst. 

 

2. De ondersteuner moet binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer staan geregistreerd. De 

ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende kandidaat zijn. 

 

3. De ondertekening van de verklaring moet in de periode van veertien dagen voorafgaand aan of op de 

dag van kandidaatstelling geschieden in het Stadskantoor aan de Wolvenhoek of op Perron 3 in 

Rosmalen bij een daartoe aangewezen ambtenaar. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via 

de website of via 073-6155155. Overlegging van een geldig legitimatiebewijs (reisdocument, rijbewijs 

of verblijfsvergunning) is verplicht. Ondersteuners kunnen zich melden bij de zuil. Wanneer een grote 

groep tegelijk wil komen, bel dan rechtstreeks met mevrouw E. van der Heijden op 073-6155209. Er 

kan dan een  groepsafspraak gemaakt worden.  

 

4. De aangewezen ambtenaar tekent op de verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat 

geregistreerd. Dit is verplicht voorgeschreven. 

 

5. De kiesgerechtigde mag maar één ondersteuningsverklaring tekenen. Tekent de ondersteuner 

meerdere verklaringen, dan zijn deze alle ongeldig. 

 

6. Een overgelegde ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. 

 

7. De ondersteuner moet op de dag der stemming 18 jaar of ouder zijn. 

 

8. Is een ondersteuningsverklaring niet geldig (doordat bijvoorbeeld bij inlevering blijkt dat een persoon 
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meerdere lijsten heeft getekend of verkeerd heeft getekend) dan is er geen herstel mogelijk. Zou 

daardoor echter het aantal ondersteuningsverklaringen onder het voorgeschreven aantal (30) komen, 

dan kan dit verzuim binnen de daarvoor geldende termijn worden hersteld door nieuwe 

ondersteuningsverklaringen af te (laten) leggen. Het is dus verstandig om méér dan 30 

ondersteuningsverklaringen in te leveren. 

 

 

III. LIJSTENCOMBINATIE EN SAMENVOEGING 
 

Algemeen 

 

Het aangaan van een lijstencombinatie is niet meer mogelijk.  

 

Samenvoeging 

 

Politieke groeperingen kunnen hun lijsten samenvoegen. Bij samenvoeging is er sprake van een lijst 

waarboven de aanduidingen of afkortingen van de groeperingen worden samengevoegd (bijvoorbeeld 

RPF/GPV/SGP). Bij de inlevering van de kandidatenlijst moeten zij gezamenlijk de wens daartoe kenbaar 

maken. In de aanduidingen mogen geen veranderingen worden aangebracht. 

 

Nummering kandidatenlijsten 

 

Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur worden de kandidatenlijsten in een openbare zitting van het 

centraal stembureau genummerd. 

 

Eerst worden genummerd de groeperingen die voor een voorkeursnummer in aanmerking komen.  

Aan het verkrijgen van een voorkeurnummer zijn in principe twee voorwaarden verbonden: 

 

 bij de vorige verkiezingen moet de groepering een aanduiding boven de lijst hebben geplaatst; 

 de groepering moet bij de vorige verkiezingen één of meerdere zetels hebben behaald. 

 

Bepalend voor het nummer van de lijst zijn de aantallen stemmen die de groeperingen bij de vorige 

verkiezingen hebben behaald. De groepering met de meeste stemmen krijgt lijst nummer 1 enz. Bij een gelijk 

aantal stemmen beslist het lot. 

 

Voor de overige groeperingen geldt dat deze in een door het lot bepaalde volgorde worden genummerd. 

 

Lijstuitputting 

 

Het kan voorkomen dat een politieke groepering bij een tussentijdse vacature, geen kandidaten meer op de 

lijst heeft staan die voor benoeming in aanmerking komen. In dat geval wordt niet voorzien in de vacature. 

Het is daarom aan te bevelen om op de kandidatenlijst voldoende kandidaten te vermelden. 
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IV. DAG DER STEMMING 
 

Algemeen 

 

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur (behalve 

op het station, daar is het stembureau geopend vanaf 06.00 uur). 

 

Wie mogen hun stem uitbrengen 

 

De leden van de gemeenteraad worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling 

ingezetene zijn van de gemeente en op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

Dit geldt zowel voor Nederlanders als voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie, te weten 

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Hongarije, 

Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) en Zweden. 

 

Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen om kiesgerechtigd te zijn op de 

dag van de kandidaatstelling tevens te voldoen aan de  vereisten dat: 

 

a) zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van de 

Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale organisatie en de 

Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en 

 

b) zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode 

van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als 

bedoeld onder a.  

 

 

Niet Nederlanders die in Nederland op diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen werkzaam zijn, zijn 

niet kiesgerechtigd, evenals hun niet-Nederlandse echtgenoten, geregistreerde partners, levensgezellen en 

kinderen, voor zover deze met hen een gemeenschappelijke huishouding voeren.   

 

 

V. ZETELVERDELING 
 

Tijdstip 

 

Op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur komt het hoofdstembureau in een openbare zitting bijeen om van 

iedere lijst vast te stellen het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen. 
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Kiesdeler (zetelverdeling in eerste aanleg) 

 

Eerst wordt de kiesdeler vastgesteld. De kiesdeler is het quotiënt van het totaal aantal uitgebrachte 

geldige stemmen  gedeeld door het aantal zetels. 

 

Het totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen gedeeld door de kiesdeler geeft het aantal aan de 

groepering toegewezen zetels. 

 

Restzetel 

 

De verdeling van de restzetels geschiedt via het stelsel van grootste gemiddelden. Dit wordt als volgt 

berekend: 

 

Het totaal op de lijst(en) uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal toegewezen zetels plus één geeft het 

gemiddelde. De lijst met het grootste gemiddelde krijgt een restzetel toegewezen. 

 

Zijn er hierna nog restzetels, dan moet voor de partij die al een restzetel heeft gehad, het gemiddelde 

weer opnieuw worden berekend. 

 

De lijst met het grootste gemiddelde krijgt thans weer de restzetel. In theorie zou een partij die een 

restzetel gehad heeft er dus nog een bij kunnen krijgen. 

 

Indien gemiddelden gelijk zijn, beslist zo nodig het lot. 

 

Voor de verdeling van de restzetels telt ook de lijst mee die nog geen zetel heeft behaald. 
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Voorbeeld zetelverdeling 

 

Een gemeenteraad telt 39 zetels. Het aantal uitgebrachte stemmen bedraagt 58.500. 

 

De kiesdeler is dan 58.500 : 39 = 1500 

 

Aan de verkiezingen hebben negen partijen deelgenomen die het volgende aantal stemmen hebben 

behaald: 

  

 

  

  behaalde zetel              grootste             r     e     s     t     z     e     t     e     l     s             totaal  

 lijst stemmen     verdeling      gemiddelde        1e        2e                3e       4e    zetels 

                                                    

  1 16200 10 (+1) 1472 1 1350  1350  1350  1350 11 

  2 10600    7  (+1) 1325  1325  1325  1325  1325 7 

  3   8800    5  (+1) 1466  1466  1466 1 1257  1257 6 

  4   7900    5 (+1) 1316  1376        1376   1376 1 1128 6 

  5   4900    3 (+1) 1225  1225  1225  1225  1225 3 

  6   3300    2 (+1) 1100    1100  1100  1100  1100 2 

  7 4400 2 (+1) 1466  1466 1 1100  1100  1100 3 

  8 1500 1 (+1) 750  750  750  750  750 1 

  9 900 - (+1) 900  900  900  900  900 - 

  -----------  ----- --  --  --  --  ---- 

        58500   35 1  1  1  1  39 

 

 

 De partij met het grootste gemiddelde (lijst 1) krijgt in eerste instantie een restzetel.  

 Nu moet voor lijst 1 opnieuw het grootste gemiddelde worden uitgerekend, dit wordt 1350.  

 Vervolgens wordt bekeken wie nu het grootste gemiddelde heeft. Dit is lijst 3 en lijst 7. 

Er dient nu loting plaats te vinden om te bepalen aan welke lijst de tweede restzetel wordt toegewezen. 

In dit voorbeeld wordt de tweede restzetel door loting toegewezen aan lijst 7. 

 Daarna moet voor lijst 7 opnieuw het grootste gemiddelde worden uitgerekend.  

 Vervolgens wordt wederom bepaald welke lijst het grootste gemiddelde heeft. Dit is lijst 3. 

 Na herberekening wordt weer gekeken naar het grootste gemiddelde. Dit is lijst 4, die de laatste restze-

tel toegewezen krijgt. 

 

Het kan dus voorkomen dat een partij meerdere restzetels krijgt, terwijl een andere partij met een groter 

aantal reststemmen geen restzetel krijgt. 

 

 

 

VI. BENOEMING KANDIDATEN 
 

Algemeen 
 

Op 23 maart 2018 geeft het centraal stembureau aan de benoemde kennis van zijn benoeming. Deze moet 

uiterlijk op de tiende dag ná deze kennisgeving schriftelijk verklaren dat hij/zij de benoeming aanneemt. 
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Procedure benoeming 
 

1. Betrokkene ontvangt van de voorzitter van het centraal stembureau de kennisgeving van benoeming. 

2. Neemt betrokkene de benoeming aan, dan moet hij uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk aan de 

gemeenteraad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch overleggen: 

 een verklaring van aanneming van de benoeming 

 een verklaring van de openbare betrekkingen die hij/zij bekleedt 

 indien betrokkene niet in de oude gemeenteraad zat, een uittreksel uit de basisregistratie 

personen (BRP).   

 Indien de gekozene geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie moet een 

uittreksel uit de BRP worden ingeleverd waaruit blijkt dat de gekozene beschikt over rechtmatig 

verblijf  en tevens de afgelopen vijf jaar rechtmatig in Nederland verbleef (art. 10 

Gemeentewet) 

3. De oude gemeenteraad beslist over de toelating van de benoemden (onderzoek geloofsbrieven). De 

toegelaten leden ontvangen hiervan terstond bericht. 

4. Beëdiging vindt plaats in de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. 

 

 

 

Voorkeurstemmen 

 

Een kandidaat kan ook automatisch gekozen worden, ongeacht de plaats die hij/zij op de lijst inneemt. De 

Kieswet bepaalt dat, indien het aantal voorkeurstemmen voor een kandidaat groter is dan 25 % van de 

kiesdeler, deze kandidaat is gekozen (uiteraard voor zover er zetels zijn toegekend). Wat overblijft aan zetels 

wordt in volgorde van de kandidatenlijst benoemd.  
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BIJLAGEN 
 

 

BIJLAGE I 

 

Algemeen 

 

Op 47 locaties verspreid over de gemeente ’s-Hertogenbosch, Nuland en Vinkel worden een aantal 

aanplakborden geplaatst.  

U kunt op deze borden vanaf 9 februari 2018 uw affiches en/of posters plakken t.b.v. de verkiezingen. U 

wordt verzocht uw affiches niet midden op het bord te plakken, doch aan te sluiten bij de andere affiches te 

beginnen vanaf de rand. De juiste afmetingen van de affiches zijn afhankelijk van het aantal partijen dat 

deelneemt aan de verkiezingen. 

 

Locaties aanplakborden 

 

OOST-   

1. Dr Poelsstraat hoek Cypresstraat 

2. Graafseweg  hoek Aartshertogenlaan (rotonde, zijde park)   

3. Maastrichtseweg bij Burg. Lambooybrug        

4. Muntelbolwerk bij Munteltuinen 

 

ZUID-  

5. Zuiderparkweg ter hoogte van de Zuiderpassage 

6. Hoek Brabantlaan x Gestelseweg                                                          

 

WEST-  

7. Boschmeerplein / hoek O. Vlijmenseweg   

8. Christiaan Huygensweg hoek Onderwijsboulevard 

9. Churchilllaan bij Kardinaal de Jongsingel 

10.Vlijmenseweg, vanaf Helftheuvelweg ri. Binnenstad, rechts voor bushalte   

11 Kooikersweg ter hoogte van de Rijzertlaan 

12 Rietveldenweg, in middenberm t.h.v. Graaf van Solmsweg     

13 Zandzuigerstraat ter hoogte van de Diezekade 

14.De Vlacie in Engelen 

15 De Haverlij hoek De Vutter (Engelen) 

 

BINNENSTAD-  

16. Havensingel hoek Visstraat         (Tegen Wilhelminabrug) 

17. Parade ter hoogte van het Theater aan de Parade 
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18. Van der Does de Willeboissingel bij de Koningsweg, zijde Willemsbrug. 

19. Citadellaan hoek Van der Weeghensingel  

20. Stationsplein t.o. hoofdingang station  

 

 

 

NOORD- 

 

21. Bruistensingel hoek Zevenhontseweg   

22. Hambakenweg hoek Het Wielsem (noordelijke aftakking) 

23  Orthenseweg hoek Het Wielsem ( middenberm Orthenseweg)         

24. Het Wielsem bij het winkelcentrum, t.o. nr 152 

25. Maaspoortweg hoek Geerke 

26. Maaspoortweg bij rotonde Fleringen 

27. Maaspoortweg hoek Zwartbroekweg 

28. Sint Teunislaan hoek Klokkenlaan               

29. Brink in Empel 

30. Fluitenkruid hoek Wateringen (Empel) 

 

ROSMALEN-  

31. Burg. Nieuwenhuyzenstraat/hoek Dorpsstraat 

32. Empelseweg hoek Tuinstraat  

33  Molenstraat hoek Oude Baan 

34. Oude Baan hoek Deken van Roestellaan 

35. Laaghemaal hoek Thorbeckeborch 

36. Rodenborchweg nabij St Lambertuskerk 

 

HINTHAM- 

37. Beatrixstraat hoek Tweeberg 

38. Jan Heijmanslaan hoek Vincent van Goghlaan 

 

KRUISSTRAAT- 

39. Kruisstraat hoek Eikenhof 

 

MALISKAMP-  

40. Bernadettestraat hoek Milla de Kampenstraat (grasveld bij Postbus) 

 

GROOTE WIELEN- 

41. Blauwe Sluisweg, in bocht bij fietspad      

42. rotonde Het Hooghemaal/Laaghemaal 

 

NULAND 

43. Rijksweg Rotonde  Hoogstraat  

44. Dorpstraat hoek Duyn en Daelsweg  

45. Hoogstraat hoek Heiweg. Op grasveld 

 

VINKEL 

46. Van Rijckevorselweg hoek Brugstraat  

47. Lindelaan hoek Rembrandstraat 
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Contactpersonen 

 
Eefje van der Heijden     Gerard Velders  

Projectleider verkiezingen        

tel. 073 - 6155209     tel. 073-6155202 

e-mail: e.vanderheijden@s-hertogenbosch.nl         e-mail: g.velders@s-hertogenbosch.nl  
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