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Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 26 november 2003 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat 
 
 

 
 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28885  Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham 

betreffende het houden van een raadplegend referendum over het 
grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum 
Europese Grondwet)  
 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 25 november 2003 
aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66, LPF en VVD stemden voor. 
 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 
Artikel 24 
22 (Luchtenveld) 
Dit amendement regelt dat de voordracht van alle voorgenoemde adviesorganen uit ten minste 
twee personen bestaat. Zo kan de Tweede Kamer zelf een keuze uit de voorgedragen 
kandidaten maken en is er geen sprake van automatisme. 
Aangenomen. SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 9 
14→16 (Luchtenveld) 
Dit amendement regelt dat de feitelijke samenvatting van het verdrag vier weken, in plaats 
van twee weken, voor de stemming aan het adres van de kiezers wordt bezorgd. De Europese 
Grondwet is een omvangrijk document. De burgers moeten meer dan 14 dagen de tijd hebben 
om hier kennis van te kunnen nemen. 
Ingetrokken. 
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Artikel 1, onderdeel d 
Artikelen  9,  24, 25 en 30  
13→15→21 (Luchtenveld c.s.) 
Dit amendement beoogt het schrappen van de referendumcommissie. De taken van deze 
commissie liggen op het terrein van de regering. Dat geldt met name voor het vaststellen van 
de subsidieregeling en de beslissing over de verstrekking van subsidies. De subsidieregeling 
is een algemeen verbindend voorschrift en behoort niet door een zelfstandig bestuursorgaan, 
wat de referendumcommissie is, te worden vastgesteld. Er is dan namelijk geen 
democratische controle. 
Voorts voorziet het amendement erin, dat de regering en niet de referendumcommissie de 
beslissing neemt als bedoeld in artikel 2 lid 4 (resultaat van de Intergouvernementele 
Conferentie). 
Daarnaast is de regering in staat om onafhankelijkheid te betrachten bij het maken van een 
feitelijke samenvatting van de tekst van Europese Grondwet en bij de subsidieverlening. 
Overigens belet artikel 9 lid 2 niet dat een concept van de samenvatting eerst aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal wordt aangeboden voordat deze definitief wordt vastgesteld. 
Hoewel in de voorgestelde wettekst de minister van Buitenlandse Zaken wordt genoemd, 
gaan de indieners van dit amendement ervan uit, dat, zoals gebruikelijk de Staatssecretaris 
van Europese Zaken, actief in dit proces wordt betrokken. 
Verworpen. VVD, SGP en CDA stemden voor. 
 
 
Artikelen 2, 11 en 15 
11→12→17→19 (Van der Staaij en Spies) 
Met dit amendement wordt overeenkomstig de Tijdelijke referendumwet een opkomstdrempel 
ingevoegd. Bij een erg lage opkomst kan het advies aan de Tweede Kamer immers niet als 
representatief worden gezien. 
Verworpen. ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 
 
 

MOTIES 

 
18 (Van As) inzake respecteren uitslag te houden referendum over Europese grondwet, bij 
bepaald opkomstpercentage. 
Verworpen. LPF stemde voor. 
 


