
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2017–2018 

34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum 

Nr. 36 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 juli 2018 

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

Verdrag Verzoeken Beslisdatum 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 6 december 2017 te 
Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het 
Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten 
voor het gebruik van bepaalde wegen door zware 
vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU van het 
Europees parlement en de Raad van 27 september 2011 tot 
wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in 
rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastruc-
tuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (Trb. 2018, 
nr. 2) 

1 09-07-2018 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 17 januari 2018 te 
Washington tot stand gekomen Luchtvaartverdrag tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het 
Caribische deel van Nederland, en de Verenigde Staten van 
Amerika inzake het luchtvervoer tussen het Caribische deel 
van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika 
(Trb. 2018, nr. 22) 

1 09-07-2018 

Stilzwijgende goedkeuring van het op 15 december 2017 te 
Parijs tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties 
voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) inzake 
het IHE Delft Institute for Water Education in Nederland als 
een instituut onder auspiciën van UNESCO (categorie 2) 
(Trb.  2018, nrs. 9 en 46) 

1 09-07-2018
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Het betreft de laatst genomen beslissingen op verzoeken tot het houden 
van een referendum vóór inwerkingtreding van de Wet van 10 juli 2018 tot 
intrekking van de Wet raadgevend referendum. 

De voorzitter van de Kiesraad,
namens deze,
de secretaris-directeur,
M. Bakker
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