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34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum 

Nr. 30  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 januari 2018 

Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend 
referendum deel ik u mede dat ik, als voorzitter van het centraal 
stembureau voor het houden van een referendum, het inleidend verzoek 
tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet van 
20 december 2017 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot 
het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwo-
ningschuld (Stb. 2017, nr. 523), heb toegelaten. Met betrekking tot deze 
wet zijn in totaal 27.012 verzoeken ingediend, waarvan 24.822 verzoeken 
als geldig en 2.190 verzoeken als ongeldig zijn aangemerkt. De controle 
van de verzoeken heeft plaatsgevonden door middel van een steekproef 
overeenkomstig de artikelen 7 t/m 9 van het Besluit raadgevend 
referendum. 

Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend 
referendum deel ik u voorts mede dat ik de inleidende verzoeken tot het 
houden van een raadgevend referendum over onderstaande wetten en de 
stilzwijgende goedkeuring van verdragen niet heb toegelaten, omdat 
hiervoor niet het wettelijk voorgeschreven aantal van 10.000 verzoeken is 
ingediend. 

Wet Verzoeken Beslisdatum 

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet opslag 
duurzame energie (in verband met de vaststelling van 
tarieven voor 2018) (Stb. 2017, nr. 516) 

3 22-01-2018 

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enkele 
belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2018) (Stb. 2017, nr. 517) 

1 22-01-2018 

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enkele 
belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale 
maatregelen 2018) (Stb. 2017, 518) 

3 22-01-2018 

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet 
afschaffing van de btw-landbouwregeling) (Stb. 2017, nr. 
519) 

1 22-01-2018 
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Wet Verzoeken Beslisdatum 

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op de 
dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelas-
ting 1969 en enige andere wetten in verband met de 
introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöpe-
raties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de 
dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbe-
palingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelas-
ting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en 
uitbreiding inhoudingsvrijstelling) (Stb. 2017, nr. 520) 

11 22-01-2018 

Wet van 13 december 2017 tot wijziging van de Pensioen-
wet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de 
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband 
met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere 
wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeover-
dracht klein pensioen) (Stb. 2017, nr. 505) 

1 15-01-2018 

Wet van 6 december 2017 tot wijziging van het Wetboek 
van Strafvordering en de Wet op de economische delicten 
strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betref-
fende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegd-
heden en tot regeling van enkele bijzondere procedures 
van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met 
het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk (Stb. 2017, 
nr. 489) 

1 11-01-2018 

Stilzwijgende goedkeuring van de op 14 juni 2017 te 
Genève tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de 
vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen 
van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor 
uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen 
worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de 
voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeurin-
gen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties 
zijn verleend (Trb. 2017, nr. 156) 

1 11-01-2018 

Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamel-
wet IenM 2018) (Stb. 2017, 480) 

1 03-01-2018 

Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Verzamelwet SZW 2018) (Stb. 2017, nr. 484) 

1 03-01-2018 

Wet van 29 november 2017 tot wijziging van diverse 
onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van 
het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelne-
mer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het 
kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijs-
deelnemers (Stb. 2017, nr. 508) 

1 03-01-2018 

Wet van 22 november 2017 tot wijziging van het Wetboek 
van Strafvordering in verband met de regeling van het 
vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de 
politie (Stb. 2017, nr. 462) 

1 02-01-2018 

Stilzwijgende goedkeuring van de op 15 oktober 2016 te 
Kigali tot stand gekomen wijziging van het Protocol van 
Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken 
(Trb. 2016, nr. 199 en Trb. 2017, nr. 96) 

1 22-12-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 8 juni 2017 te 
Luxemburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van 
het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en 
rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS) (Trb. 2017, nr. 101) 

1 13-12-2017 

Wet van 8 november 2017 tot goedkeuring van het op 
15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek 
Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het 
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking 
tot belastingen naar het inkomen (Stb. 2017, nr. 467) 

1 13-12-2017 

Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging van de Wegenver-
keerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van 
begeleid rijden (Stb. 2017, nr. 424) 

1 29-11-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 27 juni 2017 te 
’s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van 
het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Republiek India en het Administra-
tief Akkoord daarbij, ondertekend te New Delhi op 
22 oktober 2009 (Trb. 2017, nr. 103) 

1 21-11-2017 
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Wet Verzoeken Beslisdatum 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 6 februari 2017 te 
’s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van 
het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele 
belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting 
met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar 
het vermogen, met protocol, ondertekend op 18 oktober 
2001 (Trb. 2017, nr. 32 heruitgave) 

1 21-11-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 10 maart 2017 te 
Accra tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het 
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting 
en het voorkomen van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar 
vermogenswinsten (Trb. 2017, nr. 68 en Trb. 2017, nr. 98) 

1 21-11-2017 

Wet van 12 oktober 2017, houdende verlenging en 
wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Stb. 2017, 
nr. 403) 

1 15-11-2017 

Wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele 
andere wetten met het oog op het omvormen van het 
Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en 
het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het 
diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding) 
(Stb. 2017, nr. 390) 

1 07-11-2017 

Wet tot goedkeuring van het op 24 oktober 2014 op de 
Eems tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende 
het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 
zeemijlen (Trb. 2014, nr. 182) 

1 07-11-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van de op 7 juni 2017 te Brussel 
tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie inzake de registratie van 
stagiairs (Trb. 2017, nr. 87) 

1 07-11-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 27 maart 2017 te 
Amsterdam tot stand gekomen verdrag inzake luchtdien-
sten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argen-
tijnse Republiek (Trb. 2017, nr. 54) 

1 07-11-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van het voornemen tot 
opzegging van het op 25 september 1950 te Bern tot stand 
gekomen Protocol inzake de Internationale Commissie voor 
de Burgerlijke stand (Stb. 1950, nr. 566) en van het 
Aanvullend Protocol van 25 september 1952 (Trb. 1952, nr. 
43) 

1 07-11-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 21 mei 2014 te 
Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging 
van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 
(merken en tekeningen of modellen) (Trb. 2014, nr. 119) 

1 07-11-2017 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 16 december 2014 te 
Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging 
van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 
(merken en tekeningen of modellen), wat betreft de 
oppositie en de invoering van een administratieve 
procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van 
merken (Trb. 2015, nr. 119) 

1 07-11-2017 

Wet van 4 oktober 2017, houdende wijziging van de Wet op 
de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband 
met het opnemen van de physician assistant in de lijst van 
registerberoepen, het toekennen van zelfstandige 
bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen 
aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en 
het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een 
tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Stb. 2017, nr. 
374) 

1 07-11-2017

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een 
referendum,
J.G.C. Wiebenga
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