Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Directie Inhoud

De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de
Koning

datum

8 december 2020

Betreffende wetsvoorstel:
35532
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de
Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: Krol, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD.
Tegen: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, SGP en PVV.

Verworpen amendement
Artikel II, onderdeel A
Artikel III
7 (Bisschop) over het schrappen van de beurtelingse verkiezing
Ondergetekende is van mening dat het niet verstandig is om gelijktijdig zowel de
zittingsduur van de Eerste Kamer als de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer te
veranderen. Hij is van mening dat het vanuit de specifieke rol van de Eerste Kamer wel
goed zou zijn de zittingsduur van deze kamer te verlengen. Die verlenging kan de
stabiliteit van het parlement ten goede komen. Dit amendement beperkt het wetsvoorstel
tot de verlenging van de zittingsduur van de Eerste Kamer van vier naar zes jaren. Op
basis van praktijkervaring kan dan bezien worden in hoeverre nog andere aanpassingen
nodig blijken.
Verworpen. Voor: SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, SGP en FVD.

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 → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 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.

datum
blad

8 december 2020
2

Motie
8 → .. (Van der Graaf) over in de Kieswet bij de restzetelverdeling het systeem van de
grootste overschotten hanteren
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.

