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34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum 

Nr. 31 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 maart 2018 

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 22 maart 
2018 het definitief 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 eigenwoningschuld (Stb. 2017, nr. 523), niet heeft 
toegelaten, omdat hiervoor het wettelijk voorgeschreven aantal onder-
steuningsverklaringen niet is ingediend. Ingevolge artikel 44, tweede lid, 
van de Wet raadgevend referendum zijn tenminste 300.000 geldige 
ondersteuningsverklaringen vereist. In totaal zijn 11.306 ondersteunings-
verklaringen ontvangen. 

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 van 10.000 verzoeken is ingediend. 

Wet Verzoeken Beslisdatum 

Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie 
van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare 
lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer 
(Stb. 2018, nr. 58) 

2 20-03-2018 

Wet van 14 februari 2018 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonder-
wijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de 
wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding 
van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroeps-
opleidingen) (Stb. 2018, nr. 50) 

1 20-03-2018 
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Wet Verzoeken Beslisdatum 

Wet tot Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van 
luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de 
landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden 
gebruikt voor drugssmokkel (Kamerstuk 34 684) 

1 20-03-2018 

Wet van 31 januari 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, 
de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking 
gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere 
strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdza-
kelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk 
(Stb. 2018, nr. 30) 

1 06-03-2018 

Wet van 24 januari 2018, houdende regels ten aanzien van zorg en dwang 
voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke 
handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandi-
capte cliënten) (Stb. 2018, nr. 36) 

1 26-02-2018 

Wet van 24 januari 2018, houdende regels voor het kunnen verlenen van 
verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg) (Stb. 2018, nr. 37) 

1 26-02-2018 

Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en 
daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet 
forensische zorg) (Stb. 2018, nr. 38) 

1 26-02-2018 

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Pensioenwet en enige 
andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving 
(Verzamelwet pensioenen 2017) (Stb. 2017, nr. 525) 

4 26-01-2018 

Wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen 
van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele 
technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van 
passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister (Kamerstuk 
34 732) 

1 26-01-2018

 
De voorzitter van het centraal stembureau voor het houden van een 
referendum, 

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