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Betreffende wetsvoorstel:

30372
Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het
raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 14 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV,
50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Artikel 5, onderdeel f
23 (Van Raak)
Dit amendement maakt het mogelijk om een raadgevend referendum te organiseren over
rijkswetten, waaronder rijkswetten tot goedkeuring van verdragen. Hiermee wordt ook de
mogelijkheid geboden om referenda te houden over de belangrijkste verdragen in het
kader van de Europese Unie.
Ingetrokken.

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.
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Diverse artikelen
19  24 (Schinkelshoek c.s.)
Dit amendement beoogt de drempels voor zowel het inleiden verzoek als het definitieve
verzoek tot het houden van een referendum op het niveau te brengen zoals indertijd
vastgelegd in de Tijdelijke referendumwet.
Verworpen. Voor : SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.

Artikelen 3 en 83
20  25 (Griffith c.s.)
Dit amendement beoogt een opkomstdrempel in te voeren die overeenkomt met de
opkomstdrempel zoals indertijd vastgelegd in de Tijdelijke referendumwet.
Verworpen. Voor: SGP, CDA, VVD en ChristenUnie.

Artikel 5
28  49 (Van Toorenburg en Segers)
Dit amendement beoogt belastingwetten uit te sluiten als voorwerp van een raadgevend
referendum.
Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.

Artikel 5
30  50 (Van Toorenburg en Segers)
Dit amendement beoogt socialezekerheidswetten uit te sluiten als voorwerp van een
raadgevend referendum. Onder socialezekerheidswetten worden zowel de sociale
verzekeringen (volks- en werknemersverzekeringen) begrepen als de sociale
voorzieningen (o.a. bijstand en arbeidsongeschiktheid jong gehandicapten).
Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.

Diverse artikelen
21  26  43  46 (Van Toorenburg en Segers)
Dit amendement beoogt, in overeenstemming met de praktijk zoals indertijd vastgesteld in
de Tijdelijke referendumwet, het verzamelen van handtekeningen ordentelijk te regelen. Er
wordt aangesloten bij het advies van de Kiesraad.
Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.

Artikelen 35 en 47
22  27  44  47 (Van Toorenburg)
Dit amendement beoogt een steekproefsgewijze controle van de geldigheid van de
handtekeningen te vervangen door een volledige, waterdichte controle. Elke twijfel dient
redelijkerwijs te worden uitgebannen.
Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.
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Artikel 89
16 (Van Raak)
De permanente referendumcommissie krijgt veel vrijheid om een aantal politiek gevoelige
zaken te regelen. In het huidige voorstel wordt de referendumcommissie benoemd door de
regering. De Tweede Kamer wordt van die benoeming in kennis gesteld. Dit amendement
regelt dat de leden van de referendumcommissie, na voordracht door een aantal
adviesorganen, worden benoemd door de Tweede Kamer.
Verworpen. Voor: PVV, ChristenUnie, PvdD en SP.

Artikel 91
17 (Van Raak)
De permanente referendumcommissie speelt een belangrijke rol in de verdeling van de
subsidiëring. In de huidige regeling heeft de referendumcommissie veel vrijheid om een
subsidieregeling vast te stellen. Dit amendement regelt dat de campagnesubsidies
gelijkmatig over de «ja» en de «nee»-campagnes worden verdeeld.
Verworpen. Voor: PVV, SGP, 50PLUS, PvdD en SP.

Artikel 121
29  45  48 (Van Toorenburg en Segers)
Dit amendement beoogt de Wet raadgevend referendum te voorzien van een
horizonbepaling. Het wetsvoorstel behoort naar zijn aard een tijdelijk karakter te hebben,
omdat het bedoeld is als overbrugging totdat het correctief referendum in de Grondwet zal
zijn vastgelegd.
Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.

Moties
34 (Van der Staaij c.s.) over aanhouden van het wetsvoorstel
Verworpen. Voor: SGP, CDA, de ChristenUnie en VVD.

35 (Heijnen) over geschikt maken van DigiD voor het indienen van inleidende
referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen
Ingetrokken.

