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Afdeling Advisering van de Raad van State
De vice-president de heer air. J.P.H. Donner
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Datum 16 februari 2018

Betreft Verzoek om voorlichting betreffende het wetsvoorstel tot
intrekking van de Wet raadgevend referendum

Geachte heer Donner,

Hierbij verzoek ik u op grond van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad
van State om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State.
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet
raadgevend referendum (Kamerstukken II, 2017/18, 34 854) (hierna: het
wetsvoorstel) is gesproken over de wijze waarop in het wetsvoorstel de uitsluiting
van de referendabiliteit van de intrekkingswet is vormgegeven. Een aantal leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft vragen gesteld over de
Juridische vormgeving van de in het wetsvoorstel gekozen constructie.
Ik heb daarop toegezegd om te bezien of aan de Afdeling advisering van de Raad
van State voorlichting kan worden gevraagd.
Concreet zou ik de Afdeling advisering de volgende vraag willen voodeggen:

Kan de Afdeling advisering - in aanvulling op het daarover gestelde in het advies
over het wetsvoorstel (pagina’s 4 tot en met 6) - haar licht laten schijnen op dein
het wetsvoorstel gekozen systematiek ten aanzien van het uitsluiten van de
referendabiliteit en daarbij betrekken hetgeen daarover is gewisseld tijdens de
eerste termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede
Kamer der Sta ten-Generaal.3

Gelet op de wens van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om uw voorlichting
te betrekken bij de tweede termijn van de plenaire behandeling, die gepland is op
20 februari a.s., hoop ik deze voorlichting zo spoedig mogelijk te mogen
ontvangen.

en Koninkrijksrelaties,

bij dit verzoek gevoegd.
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Hoogachtend,
De ministei

drs. K.Hr

2 Het concei
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