
 

 

 

 

De Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 

  
Datum 9 maart 2018 
Betreft Vergoeding gemeenten Referendum Wiv 2017 
  
 

DGBRW/DenB/Afdeling 
Democratie 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
 

www.rijksoverheid.nl 
www.facebook.com/minbzk 
www.twitter.com/minbzk 
 

Contactpersoon 
Jan Willem Kooistra 
 

T 0627065159 
janwillem.kooistra@minbzk.nl 

 
Kenmerk 
2018-0000139734 
 

Uw kenmerk 
 

Pagina 1 van 2  

 

 
Geachte heer Van Zanen, 
  
Gelijktijdig met de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vindt het 
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2017 plaats. Ik zal een vergoeding aan gemeenten verstrekken voor het 
organiseren van het referendum.  
 
Uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding is het onderzoek 
dat in 2016 is gedaan naar de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de 
voorbereiding en uitvoering van het raadgevend referendum van 6 april 2016 en 
het advies dat over dat onderzoek is uitgebracht door een onafhankelijk 
driemanschap, bestaande uit de heren R.J.J.M. (Ralph) Pans, G.J. (Gert) Schutte 
en M.P. (Marcel) van Gastel. Uit dat onderzoek en het bijbehorende advies van 
het driemanschap blijkt dat een referendum dat gelijktijdig met een andere 
verkiezing wordt gehouden, €6 miljoen kost. Omdat niet in alle gemeenten 
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, is dit bedrag evenredig verlaagd 
tot €5,49 miljoen. 
 
In 45 gemeenten worden op 21 maart géén gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Deze gemeenten moeten dus speciaal voor het referendum een 
stembusgang organiseren. Voor deze gemeenten hanteer ik als uitgangspunt het 
bedrag van €30 miljoen dat alle gemeenten in 2016 voor de organisatie van het 
Oekraïne-referendum hebben gekregen. Dit bedrag is verlaagd naar rato van het 
aantal inwoners, wat voor deze 45 gemeenten neerkomt op €2,53 miljoen. 
 
Het totale bedrag voor alle gemeenten komt daarmee op €8,02 miljoen.  
 
De vergoeding zal nog dit jaar worden uitgekeerd via het Gemeentefonds in de 
vorm van een zogenoemde decentralisatie-uitkering. In de bijlage treft u een 
overzicht aan wat deze uitgangspunten voor de vergoeding van de kosten per 
gemeente betekenen.  
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Uitgaande van het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend 
referendum, zoals dat nu voorligt, zal ik bij een eventueel nog te houden 
referendum wederom €30 miljoen als uitgangspunt nemen bij berekening van de 
kosten. 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 
 
 
 
 
Chris Kuijpers 
Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 


