
29 608 Voorstel van wet van de leden Karimi,
Dubbelboer en Van der Ham tot wijziging van
het voorstel van wet van de leden Karimi,
Dubbelboer en Van der Ham betreffende het
houden van een raadplegend referendum over
het grondwettelijk verdrag voor de Europese
Unie (Wet raadplegend referendum Europese
Grondwet) in verband met het tijdstip van het
referendum

B BRIEF VAN DE INDIENERS

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2004

Wij hebben begrepen dat er in de laatste procedurevergadering van uw
commissie is besloten om de datum voor het voorbereidend onderzoek
m.b.t. de novelle «wet raadplegend referendum Europese Grondwet
(29 608)» vast te stellen op 16 november 2004. Wij willen u eraan
herinneren dat deze novelle tot stand is gekomen op uitdrukkelijk verzoek
van uw Kamer. De novelle regelt feitelijk niets anders dan een wijziging
van de datum en de registratie van kiezers die in het buitenland verblijven.
Op de overige vragen die bij uw Commissie leefden zijn wij ingegaan bij
de memorie van antwoord d.d. 27 mei 2004.

Zoals u wellicht bekend is, vindt de ondertekening van het Verdrag
waarover deze wet een referendum wil organiseren plaats op 29 oktober
2004. Het is ons er veel aan gelegen om onze initiatiefwet zo snel mogelijk
na deze ondertekening in werking te laten treden. Niet in de laatste plaats
omdat op dat moment pas echt met de voorbereidingen van het
referendum begonnen kan worden. De referendumcommissie kan
bijvoorbeeld niet eerder worden benoemd en gemeenten kunnen ook pas
dan met hun voorbereidingen beginnen. Wij zouden de plenaire behan-
deling in uw Kamer graag voor het Kerstreces afronden.

In dit licht is de vastgestelde datum voor het voorbereidend onderzoek vrij
laat gekozen. Wij hebben begrepen dat er op 25 oktober weer een
procedurevergadering van uw commissie plaatsvindt. Wij zouden u
vriendelijk willen verzoeken om de datum voor het voorbereidend
onderzoek te vervroegen, zo mogelijk naar 2 november. Wij zullen de
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vragen van uw commissie dan snel beantwoorden zodat spoedige
afhandeling van het wetsvoorstel gewaarborgd blijft.

Wij hopen op een positieve reactie uwerzijds.

Farah Karimi
Niesco Dubbelboer
Boris van der Ham
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