
32 191 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

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ten aanzien van de

verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
wenselijk is dat het aantal stemmen dat nodig is om bij voorkeur te
worden gekozen tot lid wordt verhoogd, dat lijstencombinaties vooraf-
gaand aan de verkiezing van de leden van provinciale staten bekend zijn
en dat het tijdstip van de stemming wordt vastgelegd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel I 17 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien het betreft de verkiezing van de leden van provinciale staten,

doet de voorzitter van het centraal stembureau zo spoedig mogelijk
mededeling van de lijstencombinaties aan het centraal stembureau voor
de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.

B

Artikel R 3 komt te luiden:

Artikel R 3

Op de lijst worden een of meer personen vermeld die bij verhindering
van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen, bedoeld in
artikel S 1, derde lid.
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C

In artikel S 1, vijfde lid, vervalt «, tweede volzin,».

D

Artikel S 8 komt te luiden:

Artikel S 8

Kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen zijn
verbonden tot een lijstencombinatie, indien diezelfde lijstencombinatie bij
de laatstgehouden verkiezing van de leden van provinciale staten in meer
dan de helft van de provincies is aangegaan.

E

Artikel S 9 komt te luiden:

Artikel S 9

Het centraal stembureau doet mededeling van de lijstencombinaties in
de zitting, bedoeld in artikel S 2.

F

Artikel T 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. De stemming vindt plaats om vijftien uur.

G

In artikel U 15, derde lid, wordt «de helft van de kiesdeler» vervangen
door: of gelijk is aan de kiesdeler.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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