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Stemming motie Bepalingen inzake de 
verkiezing, de inrichting en samenstel- 
ling van de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal 

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij 
de behandeling van het wetsvoorstel 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, 

te weten: 

- de motie-Van der Graaf over in de Kieswet bij de restze- 
telverdeling het systeem van de grootste overschotten 
hanteren (35532, nr. 8). 

(Zie vergadering van 2 december 2020.) 

De voorzitter: 
De motie-Van der Graaf (35532, nr. 8) is in die zin gewijzigd 
dat zij thans luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat voorliggend grondwetsherzieningsvoor- 
stel tot herziening van de kieswijze van de Eerste Kamer bij 
ongewijzigde lagere wetgeving nadelig uitwerkt voor 
kleine(re) politieke partijen en dat ook de staatscommissie 
parlementair stelsel op dit risico heeft gewezen; 

overwegende dat uit de motivering van voorliggend voor- 
stel blijkt dat het geenszins de intentie is afbreuk te doen 
aan de positie van kleine(re) partijen; 

overwegende dat het tegen die achtergrond bezien uitmaakt 
op welke wijze dit voorstel nader wordt uitgewerkt in de 
Kieswet; 

overwegende dat uit het onderzoek Kiesstelsels in Kaart 
blijkt dat meerdere stelsels voor de restzetelverdeling 
nadelig uitwerken voor kleine partijen, waaronder het han- 
teren van het grootste gemiddelde; 

verzoekt de regering zeker te stellen dat haar voorstellen 
tot aanpassing van de Kieswet niet leiden tot een verslech- 
tering van de representatie van kleine(re) partijen in de 
Eerste Kamer, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9, was nr. 8 (35532). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf 
(35532, nr. 9, was nr. 8). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de 
PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten- 
Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de Christen- 
Unie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd 
en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is 
aangenomen. 
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