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Nr. 35  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 juli 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 28 juni 
2018 het definitief verzoek tot het houden van een raadgevend 
referendum over de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de 
Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief 
donorregistratiesysteem (Stb. 2018, nr. 95), niet heeft toegelaten, omdat 
hiervoor het wettelijk voorgeschreven aantal ondersteuningsverklaringen 
niet is ingediend. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet raadgevend 
referendum zijn tenminste 300.000 geldige ondersteuningsverklaringen 
vereist. In totaal zijn 146.636 ondersteuningsverklaringen 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/verdrag Verzoeken Beslisdatum 

Wet van 25 mei 2018 tot wijziging van de Geneesmiddelen-
wet in verband met technische verbeteringen en verhoging 
van het boetemaximum (Stb. 2018, nr. 175) 

1 29-06-2018 

Wet van 25 mei 2018 tot wijziging van onder meer de Wet op 
het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 
BES in verband met modernisering van de bepalingen over 
voorzieningenplanning (Stb. 2018, nr. 156) 

1 29-06-2018 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 11 december 2017 te 
Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van 
het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 
(merken en tekeningen of modellen), in verband met de 
implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436 (Trb. 2018, nr. 35) 

1 25-06-2018 
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Wet/verdrag Verzoeken Beslisdatum 

Wet van 16 mei 2018 tot wijziging van de Mediawet 2008 in 
verband met maximering van het aantal regionale publieke 
media-instellingen (Stb. 2018, nr. 150) 

1 25-06-2018 

Wet van 25 april 2018 tot herstel van wetstechnische 
gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere 
wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalin-
gen op het terrein van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV) (Stb. 2018, nr. 
142) 

1 31-05-2018 

Wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband 
met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare 
noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van 
protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor 
toezicht en tuchtrechtspraak (34 810, nr. 2) 

1 31-05-2018 

Wet van 24 april 2018 tot wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs 
en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke 
grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (Stb. 
2018, nr. 127) 

2 31-05-2018 

Wet van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet inzake 
bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de 
Bloedvoorzieningsorganisatie (Stb. 2018, nr. 136) 

3 28-05-2018 

Wet van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet ruimtelijke 
ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening 
(afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen) (Stb. 2018, nr. 138) 

1 28-05-2018 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 1 augustus 2016 te 
Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het 
Europees landschapsverdrag (Trb. 2018, nr. 24) 

1 22-05-2018 

Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en 
regeling bevoegde rechter) (Stb. 2018, nr. 120) 

1 15-05-2018 

Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 
1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (Stb. 
2018, nr. 109) 

1 15-05-2018 

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek 
van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde 
de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het 
verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade 
door derden in het strafproces te bevorderen (Kamerstuk 
34 257, nr. A) 

1 15-05-2018

 

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