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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE KIESRAAD
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 augustus 2015
Ter voldoening aan artikel 38, tweede lid, van de Wet raadgevend
referendum deel ik u mee dat ik heden het inleidend verzoek tot het
houden van een raadgevend correctief referendum over de Wet tot
goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, nr. 160 / Kamerstuk 34 116, nr. 2) heb
toegelaten. Met betrekking tot deze wet zijn in totaal 14.441 verzoeken
ingediend, waarvan 13.480 geldige verzoeken en 961 ongeldige
verzoeken. De controle van de verzoeken heeft plaatsgevonden door
middel van een steekproef overeenkomstig de artikelen 7 t/m 9 van het
Besluit raadgevend referendum.
Voorts deel ik u mee dat ik de inleidende verzoeken tot het houden van
een raadgevend correctief referendum over onderstaande wetten heb
afgewezen, omdat hiervoor niet het wettelijk voorgeschreven aantal
verzoeken van 10.000 is ingediend.

kst-34270-1
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Wet

Verzoeken

Beslisdatum

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en
enkele andere wetten met het oog op een regelgevend
kader voor kredietunies (Kamerstuk 33 949, nr. A)

1

10-08-2015

Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot
stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek
Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, nr. 207 / Kamerstuk 34 114,
nr. 2)
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13-08-2015
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Wet

Verzoeken

Beslisdatum

Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot
stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië,
anderzijds (Trb. 2014, nr. 210 / Kamerstuk 34 115, nr. 2)
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13-08-2015

Wet tot goedkeuring van het Luchtvaartverdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia
(Trb. 2015, nr. 22 / Kamerstuk 34 222, nr. 1)

1

13-08-2015

Hoogachtend,
De voorzitter Kiesraad,
H.R.B.M. Kummeling,
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