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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

BZK/AZ 

 

 datum 30 juni 2010 

 
Betreffende wetsvoorstel: 

 

32191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, 

beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede 

vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van 

de Eerste Kamer  
 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 30 juni 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, CDA en ChristenUnie  stemden voor. 

  

 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I, diverse onderdelen 

10 (Van der Staaij)  

Het is niet gewenst om de mogelijkheid om lijstverbindingen aan te gaan voor de 

verkiezing van leden van de Eerste Kamer te laten vervallen. Met dit amendement beoogt 

de indiener de bestaande situatie te handhaven.  

Verworpen. Voor: PvdD, ChristenUnie en SGP. 

 

Artikel I, diverse onderdelen 

11 (Van der Staaij) 

Bij de behandeling van de Kieswet heeft de regering destijds gesteld: 

«In het voorontwerp tot algehele herziening van de Kieswet erkent de Kiesraad, dat de 

hantering van het stelsel van de grootste gemiddelden bij de verkiezingen van de Eerste 

Kamer een «dubbele benadeling» van de kleine partijen kan meebrengen. De Kiesraad 



 

 

 blad 2 

 

 

 

wijst er echter op, dat deze partijen dit effect kunnen verminderen door een lijstverbinding 

aan te gaan. (...) De conclusie van het vorenstaande is, dat de kleine partijen de (dubbele) 

benadeling die zij ondervinden van het stelsel van de grootste gemiddelden in voldoende 

mate kunnen neutraliseren door lijstverbindingen aan te gaan.» (20 264, nr. 3, blz. 85 en 

86.)  

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

gewenst te komen tot een eerlijker systeem van verdeling van restzetels voor de 

verkiezing van leden van de Eerste Kamer. Als gevolg van dit amendement moet bij deze 
verkiezing uitgegaan worden van het systeem van grootste overschotten. Hiermee wordt 

de destijds beoogde samenhang tussen lijstverbinding en restzetelverdeling gehandhaafd. 
Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en PVV. 


