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Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van
belang zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum
van 21 maart 2018
Informatie Referendumcommissie over de Wiv 2017
De Referendumcommissie heeft conform artikel 90, eerste lid, van de Wet raadgevend
referendum de taak om de kiezers te informeren over de wet waar een raadgevend
referendum over wordt gehouden. Op 21 maart a.s. vindt een raadgevend referendum
plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).
Bijgaand treft u aan een brief van de voorzitter van de Referendumcommissie aan de
burgemeesters van alle gemeenten (bijlage 1 bij nieuwsbrief). In die brief schrijft zij dat de
Referendumcommissie informatie over de Wiv 2017 heeft gepubliceerd op de website
www.referendumwiv2017.nl. Een pdf van deze informatie is eveneens bij deze nieuwsbrief
gevoegd (bijlage 2). Ten slotte is bijgevoegd een tekst die u op de gemeentelijke website
kunt plaatsen, om de kiezers te wijzen op de beschikbare informatie (bijlage 3).
Als u kiezers wilt informeren over de Wiv 2017, dan wordt u verzocht deze informatie van
de Referendumcommissie te gebruiken. Het is dus niet de bedoeling dat gemeenten zelf
informatie over de Wiv 2017 (laten) opstellen en aan kiezers ter beschikking stellen.
De Referendumcommissie heeft het voornemen om begin maart nog een informatiebrochure
huis-aan-huis te laten verspreiden om de kiezers langs die weg ook te informeren over de
Wiv 2017.
Als u vragen hebt over de verkiezing of het referendum, dan kunt u die stellen aan
het Informatiepunt Verkiezingen, een gezamenlijk initiatief van de Kiesraad en
BZK. U kunt het Informatiepunt bereiken via informatiepunt@kiesraad.nl en
telefoonnummer 070-4267329.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of wilt u een collega
aanmelden, stuur dan een e-mail aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

