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[LOGO]  Den Haag, 3 juli 1997   
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges 

van Staat  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25153 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de 

Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 26 juni 1997 door de Tweede 
Kamer aangenomen. Tegen: CDA, SGP, GPV, RPF, U55+ en Hendriks. 
 

 
Art II, ond B 
18 (Scheltema-De Nie) 
Dit amendement beoogt Rijkswetten die betrekking hebben op de goedkeuring van verdragen die 
alleen voor Nederland gelden, niet onder de uitzonderingsgronden van artikel 89b te laten vallen. 
Aangenomen. Voor: GL, SP, PvdA, D66, GPV, RPF, VVD en GN. 
 
11 (Rehwinkel) 
In de nota naar aanleiding van het verslag stelt de regering dat in artikel 89b met "de begroting 
betreffend" uitsluitend worden bedoeld de wetsvoorstellen die de elementen van de begroting 
bevatten zoals genoemd in artikel 105 van de Grondwet. Het gaat derhalve om de vaststelling van 
de begroting van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk, de algemene begrotingswetten, de 
suppletoire wetten, de slotwetten en de indemniteitswetten en niet om de Comptabiliteitswet 
alsmede de uitvoering van de begroting in andere wetgeving dan de genoemde algemene 
begrotingswetten. Dit uitgangspunt dient duidelijk in artikel 89b op te worden genomen. Het is niet 
wenselijk dat de wetgever in de toekomst een andere uitleg aan dit artikel geeft dan de regering 
doet. 
Aangenomen. Tegen: CD. 
 
12 (Rehwinkel) 
Als artikel 89d wordt aangenomen zoals door de regering voorgesteld, zal dat tot gevolg heben dat 
er aan het referendum drie mogelijke consequenties zijn verbonden. Het wetsvoorstel vervalt van 
rechtswege, wanneer een meerderheid die ten minste 30% omvat van hen die gerechtigd waren aan 
het referendum deel te nemen tegen het wetsvoorstel stemt. Het wetsvoorstel wordt terstond 
bekrachtigd indien een minderheid die ten minste 30% omvat van hen die gerechtigd waren aan het 
referendum deel te nemen tegen het wetsvoorstel stemt, dan wel een miniderheid die minder dan 
30% omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen tegen het wetsvoorstel 
stemt. De derde mogelijke consequentie doet zich voor wanneer een meerderheid die minder dan 
30% omvat van hen die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen tegen het wetsvoorstel 
stemt. De regering is dan vrij het voorstel al dan niet te bekrachtigen. 
 Dit kan als gevolg hebben dat de regering in weerwil van het uitgesproken oordeel van beide 
Kamers alsnog een wetsvoorstel intrekt. Bij "normale" wetgeving zal de regering, als zij 
onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het wetsvoorstel, dit vóór de stemming over het voorstel aan 
de Kamer duidelijk maken. Neemt de Kamer het voorstel toch aan, dan zal de regering (of de 
verantwoordelijke minister) aftreden. 
 Wanneer bij het referendum een meerderheid die minder dan 30% omvat van hen die gerechtigd 
waren aan het referendum deel te nemen, tegen het voorstel stemt zou de uitslag van het referendum 
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geen invloed moeten hebben op het wetgevingsproces en het wetsvoorstel terstond moeten worden 
bekrachtigd. 
Aangenomen. Voor: GL, SP, PvdA, D66, GPV, RPF, VVD en de GN. 
 
13 (Rehwinkel) 
Het bepaalde in artikel 89e tast de rechtszekerheid aan van burgers. Een wet waaraan burgers 
materiële zekerheden ontlenen (de hoogte van de uitkeringen, belastingwetten) kan, in geval er een 
referendum wordt gehouden, komen te vervallen waardoor burgers kunnen worden gedupeerd. De 
regering stelt ten aanzien hiervan in haar nota naar aanleiding van het verslag: "Deze mogelijke 
gevolgen alsmede de eventueel gewenste voorzieningen in het geval dat een dergelijke wet in een 
referendum alsnog wordt verworpen, zullen (...) zowel in het kader van de voorbereiding van het 
desbetreffende wetsvoorstel als bij de parlementaire behandeling daarvan, ten volle aan de orde 
kunnen komen. Dat geldt ook voor eventuele financiële gevolgen. Indien inderdaad de situatie zich 
voordoet, dat een inwerkinggetreden wet alsnog wordt verworpen, zal de wetgever de als gevolg 
daarvan noodzakelijke geachte voorzieningen bij nadere regeling moeten treffen".  
Dit móeten treffen van maatregelen wordt echter door artikel 89e niet dwingend voorgeschreven. 
Hier wordt gesproken van "zo nodig"; of er sprake is van een situatie waar nadere regelingen nodig 
zijn is aan de beoordeling van de wetgever. Burgers zullen hieraan geen rechten kunnen ontlenen. 
Aangenomen. Voor: GL, SP, PvdA, CDA en AOV. 
 
14 (Rehwinkel) 
Artikel 89f is een grotendeels overbodig artikel. De uitdrukkelijke goedkeuring van verdragen 
geschiedt immers bij wet. Het wetsvoorstel tot uitdrukkelijke goedkeuring van een verdrag is 
referendabel krachtens artikel 89a tot en met artikel 89e. De enige verdragen waarbij dit niet het 
geval is zijn de verdragen die ter stilzwijgende goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd. 
Dit amendement formuleert artikel 89f zodanig dat het artikel betrekking heeft op stilzwijgend 
goedgekeurde verdragen. 
Aangenomen. Voor: GL, SP, PvdA, D66, GPV, RPF, VVD en GN. 
 
 
 
 

15 (Rehwinkel) 
Ingetrokken. 
 
Art II, ond B 
7 (Schutte) 
Verworpen. Voor: GPV, SGP en RPF. 
 
8 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP en GL. 
 
9 (Poppe) 
Verworpen. Voor: SP en het lid Oedayraj Singh Varma (GL). 
 
10 (Poppe) 
Verworpen. Voor: GL en SP. 
 
Artikel III 
16 (Te Veldhuis) 
Ingetrokken. 
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17 (te Veldhuis) 
Ingetrokken. 
 
22 (Mateman) 
Verworpen. Voor: SGP, CDA, AOV en CD. 
 
 

20 (Rehwinkel) 
Verworpen. Voor: GL, SP, PvdA, D66 en GN. 
 

MOTIES  


