BZK

Mededeling
Tijdelijke referendumwet
Aan de volgende verdragen is stilzwijgend goedkeuring verleend:
Nr.

Titel

Vindplaats

Referendum mogelijk?

282

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Republiek Slovenië inzake sociale zekerheid, met
Slotprotocol en Administratief Akkoord; Ljubljana,
22 maart 2000
Tweede Protocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Verenigde Staten van Amerika; ‘s-Gravenhage,
30 augustus 2001

Tractatenblad 2000, 47
en 2001, 20

ja (1)

Tractatenblad 2001, 153
en 2002, 82

ja (1)

283

De volgende wetsvoorstellen zijn bekrachtigd:
Nr.
284

Titel

Wijziging van de Wet geluidhinder en de Wet
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(begripsbepaling opvangcentrum)
285
Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband
met de behandeling van octrooiaanvragen die
zijn ingediend op grond van de Rijksoctrooiwet
286
Invoering in de Algemene wet inzake rijksbelastingen van de mogelijkheid tot het doen van een
collectieve uitspraak op massaal bezwaar
287
Wijziging van de Wet Luchtvaart (geluidscertificaat
en geluidsverklaring)
288
Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot het afschaffen van de gehaltespeilingen
van artikel 2
289
Wijziging van de Binnenschepenwet teneinde te
voorzien in een nadere omschrijving van het
IJsselmeer, in het stellen van voorschriften aan
het vaarbewijs bij beperkte medische geschiktheid
en in de invoering van de plicht de meetbrief ter
inzage te geven
290
Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2003
291
Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Fonds economische structuurversterking
voor het jaar 2003
272 H (3) Wijziging van de financiële toezichtwetten ter
uitvoering van richtlijnen nr. 2000/12/EG
en nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van
7 november 2000 met betrekking tot de
uitwisseling van informatie met derde landen
(PbEG L 290)

Vindplaats

Referendum mogelijk?

Kamerstukken II 2001/02,
28 327, nr. 1-2

ja (2)

Kamerstukken II 2001/02,
28 329, nr. 1-2

nee (2)

Kamerstukken I 2002/03,
28 349, nr. 67

ja (2)

Kamerstukken II 2001/02,
28 357, nr. 1-2
Kamerstukken II 2001/02,
28 441, nr. 1-2

ja (2)
ja (2)

Kamerstukken II 2001/02,
28 501, nr. 1-2

ja (2)

Kamerstukken I 2002/03,
28 600 XII, nr. 76

nee (2)

Kamerstukken II 2002/03,
28 600 G, nr. 1

nee (2)

Kamerstukken I 2002/03,
28 497, nr. 66

nee (2)

(1) Over elk van deze stilzwijgende goedkeuringen van verdragen is een afzonderlijk besluit genomen, waarbij de Minister van Buitenlandse Zaken heeft vastgesteld of over de stilzwijgende goedkeuring wel of geen referendum kan worden gehouden. Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken ligt tijdens kantooruren ter inzage op de bibliotheek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.
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(2) Over elk van deze wetten is een besluit genomen, waarbij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vastgesteld of over de wet wel of
geen referendum kan worden gehouden. Het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage op het Steunpunt referendum (kamer H1014) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200, Den Haag. Desgevraagd wordt een kopie van het besluit toegezonden. (stuur uw verzoek naar
referendum@minbzk.nl; zie ook www.referendumwet.nl).
(3) Dit besluit treedt in de plaats van het besluit waarvan eerder mededeling is gedaan in de Staatscourant van 13 december 2002, nr. 241, blz. 7, onder nummer
272. Dit besluit heeft tot gevolg dat over de wet, houdende wijziging van de financiële toezichtwetten ter uitvoering van richtlijnen nr. 2000/12/EG en nr.
2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling van informatie met derde
landen (PbEG L 290) geen referendum kan worden gehouden.

Gedurende zes dagen na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst, kan
een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen drie weken na de datum van dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst, kan iedere
kiesgerechtigde met betrekking tot een stilzwijgende goedkeuring van een verdrag waarvan is vastgesteld dat daarover
een referendum kan worden gehouden en met betrekking tot een wet waarvan is vastgesteld dat daarover een referendum kan worden gehouden, een verzoek tot het houden van een nationaal referendum indienen. Het verzoek wordt in
persoon ingediend ter secretarie van de gemeente waar de verzoeker als kiesgerechtigde is geregistreerd.
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