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35 729 Voorstel van wet van het lid Leijten houdende 
verandering in de Grondwet, strekkende tot 
opneming van bepalingen inzake het correctief 
referendum 

Nr. 17 VOORSTEL VAN WET II ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN OP 
31 MEI AANGEBRACHTE SPLITSING 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 1 februari 

2021 (Stb. 2021, 58) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in 
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot 
opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Grondwet ondergaat de in artikel II omschreven veranderingen. 

ARTIKEL II  

De Grondwet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Na artikel 128 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 128a  

1. Bij provinciale onderscheidenlijk gemeentelijke verordening kan 
worden bepaald dat besluiten van provinciale staten of de gemeenteraad 
aan een beslissend referendum worden onderworpen onder de in de 
artikelen 129 en 130 bedoelde kiesgerechtigden voor provinciale staten 
onderscheidenlijk de gemeenteraad, indien een bij provinciale onderschei-
denlijk gemeentelijke verordening te bepalen aantal van deze kiesgerech-
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tigden daartoe de wens kenbaar maakt, een en ander volgens bij 
provinciale onderscheidenlijk gemeentelijke verordening te stellen regels. 

2. Indien bij het referendum een meerderheid zich tegen het besluit van 
provinciale staten of de gemeenteraad uitspreekt en deze meerderheid ten 
minste gelijk is aan een meerderheid van het aantal bij de meest recente 
verkiezingen van de leden van de provinciale staten onderscheidenlijk de 
gemeenteraad uitgebrachte geldige stemmen, vervalt het besluit van 
rechtswege. 

 B

Na artikel 133 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 133a  

1. De besturen van de waterschappen kunnen bij verordening bepalen 
dat besluiten van deze besturen aan een beslissend referendum worden 
onderworpen onder de ingezetenen, indien een bij verordening te bepalen 
aantal van deze ingezetenen daartoe de wens kenbaar maakt, een en 
ander volgens bij verordening te stellen regels. 

2. Indien bij het referendum een meerderheid zich tegen het besluit 
uitspreekt en deze meerderheid een bij wet te bepalen deel omvat van hen 
die gerechtigd waren aan het referendum deel te nemen, vervalt het 
besluit van rechtswege. 

 C

Er wordt een additioneel artikel toegevoegd, luidende: 

ARTIKEL XXXIa  

De artikelen 128a en 133a treden eerst na vijf jaren of op een bij of 
krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij 
de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 729, nr. 17 2



Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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