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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 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin  

 

 datum 17 juni 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30569 Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het 

stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen de eigen 

gemeente  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 juni 2009 met algemene s temmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Artikel I 
11 à 12 à 14 (Brinkman/Wilders) 

Artikel H6, lid 2 Kieswet stelt dat partijen in de Tweede Kamer met minder dan 16 zetels, 

maximaal 30 kandidaten op de lijst mogen plaatsen. Voor de Eerste Kamer is eenzelfde 

regeling opgenomen in artikel R 4, tweede lid, van de Kieswet. De reden dat de wetgever 

deze beperking aan partijen opgaf lijkt uit de handelingen en wetgeschiedenis puur om 

praktische reden te zijn ontstaan. Ook de grens van 80 kandidaten is in verband met een 

maximale capaciteit voor colommen op de kieslijst, tot stand gekomen. In 1989 had de 

wetgever geen rekening gehouden met nieuwe politieke partijen, die vanaf de start of na 

één, of meer, zittingsperioden zouden kunnen uitgroeien tot een partij met mogelijk meer 

dan 30 zetels. Een belangrijke maatstaf voor de nieuwe Kieswet is het waarborgen van de 

uitoefening van het actief en het passief kiesrecht in de volle zin van de mogelijkheden, 

geweest. In dit kader is het onwenselijk dat een partij met bijvoorbeeld 9 zetels in de 
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Kamer, die echter in de peilingen op meer dan 30 zetels staat, geen lijst met meer dan 30 

kandidaten zou mogen indienen. Dit amendement regelt dat een nieuwe politieke partij, of 

een partij die  in de kamer maximaal 15 zetels  bezet, maximaal 50 kandidaten mag 

opnemen op de lijst. Een politieke partij die reeds 16 zetels of meer heeft in de Kamer, 

mag maximaal 80 kandidaten opnemen op de lijst. In het kader van de consistentie van de 

Kieswet regelt dit amendement hetzelfde voor de lijsten van de Eerste Kamer. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 
Artikel I 
10 à 13 (Schinkelshoek) 

Als gemeenten in staat zijn een kiezer ook één dag voor de verkiezingen te voorzien van 

een vervangende stempas, moet de Kieswet dat niet onmogelijk maken. Dit amendement 

beoogt daarom gemeenten de ruimte te geven de termijn te verlengen, zodat kiezers ook 

op de laatste werkdag voor de verkiezingen een vervangende stempas kunnen aanvragen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 


