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34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum 

Nr. 29  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 november 2017 

Ter voldoening aan artikel 53, tweede lid, van de Wet raadgevend 
referendum deel ik u mee dat de Kiesraad, in zijn hoedanigheid van 
centraal stembureau voor het houden van een referendum, op 30 oktober 
2017 het definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referen-
dum over de Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten 
(Stb. 2017, nr. 317), heeft toegelaten. 

Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 417.354 verzoeken ingediend, 
waarvan 384.126 verzoeken als geldig en 33.228 verzoeken als ongeldig 
zijn aangemerkt. De controle van de verzoeken heeft plaatsgevonden aan 
de hand van een steekproef overeenkomstig de artikelen 7 t/m 9 van het 
Besluit raadgevend referendum. 

Binnen een week nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, stelt de 
Referendumcommissie de dag van de stemming vast. De bekendmaking 
van dat besluit geschiedt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. 

Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend 
referendum deel ik u voorts mee dat ik, als voorzitter van het centraal 
stembureau voor het houden van een referendum, de inleidende 
verzoeken tot het houden van een raadgevend referendum over onder-
staande wetten niet heb toegelaten, omdat hiervoor niet het wettelijk 
voorgeschreven aantal verzoeken van 10.000 is ingediend. 
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Wet Verzoeken Beslisdatum 

Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse 
onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de 
vorming van samenwerkingsscholen (Stb. 2017, nr. 327) 6 25-09-2017 
Wet van 27 september 2017 tot het ongewijzigd laten van het 
verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 
2018 (Stb. 2017, nr. 356) 1 31-10-2017

 

De voorzitter van de Kiesraad,
J.G.C. Wiebenga
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