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TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 21 december 2009
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel I, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel Ya 32, eerste lid, vervallen de woorden «(EuropeesNederlandse tijd)».
B
Onder vernummering van artikel II tot artikel III wordt een nieuw artikel
II ingevoegd, dat komt te luiden:
Artikel II
1. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 oktober 2009 ingediende
voorstel van wet tot 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 (Kamerstukken
32 191) tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking is getreden of
treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze
wet, wordt in artikel I van deze wet na onderdeel N een nieuw onderdeel
ingevoegd, luidende:
Na
In artikel T 1, tweede lid, wordt na «vijftien uur» ingevoegd: (EuropeesNederlandse tijd).
2. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 oktober 2009 ingediende
voorstel van wet tot 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 (Kamerstukken
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32 191) tot wet is of wordt verheven, en later in werking treedt dan deze
wet, wordt in artikel I, onderdeel F, onderdeel 2, van die wet na «vijftien
uur» ingevoegd: (Europees-Nederlandse tijd).
Toelichting
Per abuis was bij de eerste nota van wijziging geregeld dat ook voor de
tijdstippen waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden op de BES,
de Europees-Nederlandse tijd aangehouden dient te worden. Hiervoor
dient echter de plaatselijke tijd gehanteerd te worden. In onderdeel A van
deze nota van wijziging wordt deze misslag gecorrigeerd.
Onderdeel B behelst een samenloopbepaling met het bij de Tweede
Kamer aanhangige voorstel van wet tot 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.
Het strekt ertoe te regelen dat de stemming voor de Eerste-Kamerverkiezing op de BES en in het Europese deel van Nederland op hetzelfde
tijdstip plaatsvindt, te weten 15.00 uur Europees-Nederlandse tijd. Voor de
BES betekent dit dat de eilandsraden om 9.00 uur bijeen zullen moeten
komen voor de stemming.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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