
25 153 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

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID REHWINKEL
Ontvangen 9 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de considerans wordt na «correctief referendum» ingevoegd: en het
volksinitiatief.

II

In artikel II wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd,
luidende:

Aa

In artikel 82, eerste lid, wordt «en door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal» vervangen door: , door de Tweede Kamer der Staten-Generaal
en overeenkomstig § 1B.

III

In artikel II, onderdeel B, aanhef, wordt «wordt een nieuwe paragraaf
ingevoegd» vervangen door: worden twee nieuwe paragrafen ingevoegd.

IV

In artikel II, onderdeel B, wordt na artikel 89g ingevoegd:

§ 1B. Volksinitiatief

Artikel 89h

Een volksinitiatiefvoorstel van wet wordt door de Staten-Generaal in
behandeling genomen, indien na een inleidend verzoek van ten minste
veertigduizend kiesgerechtigden ten minste zeshonderdduizend kiesge-
rechtigden daartoe de wens kenbaar hebben gemaakt.
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Artikel 89i

Niet door de Staten-Generaal in behandeling wordt genomen een
volksinitiatiefvoorstel van wet inzake het koningschap, het koninklijk huis
of de begroting bedoeld in artikel 105, dan wel een volksinitiatiefvoorstel
van wet inzake de vaststelling van de hoogte van de bij wet aangewezen
voorzieningen ten behoeve van personen die een bij de wet aangewezen
openbaar ambt bekleden of bekleed hebben, en hun nabestaanden dan
wel een volksinitiatiefvoorstel van wet dat in strijd is met bepalingen uit
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, verdragen, uitspraken
van volkenrechtelijke organisaties of de Grondwet indien het voorstel zelf
niet de wijziging van een grondwettelijke bepaling waarmee het voorstel
in strijd is, behelst.

Artikel 89j

Een volksinitiatiefvoorstel van wet wordt aan een referendum onder-
worpen indien:
a. de Tweede Kamer het voorstel heeft verworpen, doch ten minste een

vijfde van het grondwettelijk aantal leden voor het voorstel heeft gestemd;
b. de Tweede Kamer het voorstel niet binnen een jaar heeft aange-

nomen dan wel verworpen;
c. de Eerste Kamer het voorstel heeft verworpen;
d. het voorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen niet binnen

anderhalf jaar na indiening is bekrachtigd.

Artikel 89k

Alles wat verder het volksinitiatief betreft, wordt bij de wet geregeld.

V

Na artikel II wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Artikel 127 van de Grondwet wordt vervangen door:

Artikel 127

Provinciale staten en de gemeenteraad stellen, behoudens bij de wet of
door hen krachtens de wet te bepalen uitzonderingen, de provinciale
onderscheidenlijk de gemeentelijke verordeningen vast. Het initiatief
hiertoe kan onder bij wet geregelde voorwaarden door een in de wet
vastgesteld deel van de ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk
de gemeente worden genomen.

VI

In artikel V wordt in artikel XXXI, eerste volzin, «de artikelen 89a tot en
met 89g, 128a» vervangen door: de artikelen 89a tot en met 89k, 127,
128a.

VII

In artikel V wordt artikel XXXI, tweede volzin, als volgt gewijzigd:
A. De zinsnede «de artikelen 89a tot en met 89g» wordt vervangen

door: de artikelen 89a tot en met 89k.
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B. De zinsnede «alsmede voor artikel 128a» wordt vervangen door:
alsmede voor de artikelen 127 en 128a.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe het volksinitiatief op te nemen in het
voorstel tot invoering van het correctief wetgevingsreferendum, zoals
bijvoorbeeld ook door de commissie Biesheuvel is aanbevolen.
Indien dit amendement wordt aangenomen wordt aan het opschrift

toegevoegd: en het volksinitiatief.

Rehwinkel
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