
Het referendum 
(] strijdmiddel of 
(] mediacircus? 

Het referendum is op het eerste 
gezicht een aanwinst voor de 

democratie. Het geeft kiezers de 
mogelijkheid zich uit te spreken 

over zaken die hen direct aangaan 
en zodoende bestuurders tussen
tijds te corrigeren. De SP is dan 

ook verklaard voorstander van het 
toevoegen van het referendum 
aan de middelen waarmee we 
onze democratie organiseren. 

Toch heeft het referendum ook 
minder democratische kanten: 

problemen worden uit hun 
verband gehaald en op 

versimpelde wijze gepresenteerd. 
Bovendien gaat een referendum 

vaak gepaard met een media
circus. Dit kan ertoe leiden dat 

georganiseerde belangen
verenigingen door reclame en 

media-aandacht beleid kunnen 
kopen. 

Ronald van Raak van het 
Wetenschappelijk Bureau van de 
SP zet een aantal aspecten van 

de referendumdiscussie op een rij. 

Nederland is een uitzondering 
in Europa. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Denemarken, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Noorwegen, Zweden en de 
Duitse Bandslanden hebben we 
hier niet de mogelijkheid van 
een nationaal of provinciaal re
ferendum. Wel is er de afgelo
penjaren geëxperimenteerd met 
referenda op lokaal niveau. Bij
voorbeeld bij grote infrastructu
rele werken, gemeentelijke her
indelingen, de komst van asiel
zoekerscentra en bestuurlijke 
vernieuwingen. Bekende voor
beelden zijn de stadsregio Rot
terdam (1995) en de bouw van 
IJburg in Amsterdam (1997) . 
Op dit moment is in 49 gemeen
ten een verordening aangeno
men inzake een raadplegend re
ferendum, dat niet bindend is 
een waarvoor geen grondwets
wijziging nodig is. 
Dat er geen Jandelijk referen
dum is, wil niet zeggen dat er 
niet over nagedacht is. Al in 
1984 heeft de commissie 'Refe
rendum en volksinitiatief' onder 
leiding van oud-minister Bies
heuvel de mogelijkheden voor 
een referendum in Nederland 
onderzocht. De commissie 
pleitte voor een wijziging van 
de Grondwet, om een correctief 
referendum mogelijk te maken. 
Haast werd daarmee niet ge
maakt: pas in het regeerakkoord 
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van 1994 verplichtte Paars-I 
zich ertoe, op aandringen van 
D66. In 1996 kwam de regering 
met een voorstel, dat in februari 
1999 door de Tweede Kamer 
werd aangenomen. VVD-sena
tor Hans Wiegel torpedeerde 
echter alsnog de herziening van 
de Grondwet (in de 'Nacht van 
Wiegel'). Gevolg: een korte re
geringscrisis en een langdurig 
uitstel van het beloofde landelij
ke referendum. De regering 
heeft in maart van dit jaar het 
oude voorstel opnieuw inge
diend. Als het wordt aangeno
men, krijgen burgers de moge
lijkheid om beslissingen van de 
regering aan te vechten en het 
beleid tussentijds te 'corrige
ren'. 

Voors en tegens 
van een referendum 

Een belangrijk argument van te
genstanders van het referendum 
is dat een correctieve volksraad
pleging onverenigbaar zou zijn 
met de vertegenwoordigende 
democratie. Burgers kiezen hun 
afgevaardigden: in de gemeen
teraad, de Provinciale Staten en 
het parlement. De gekozen ver
tegenwoordigers dienen bij hun 
besluitvorming een afweging te 
maken tussen de belangen van 
verschillende groepen burgers. 
Het is daarom niet legitiem, zo 
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menen tegenstanders, dat be
paalde groepen deze beslissin
gen weer aanvechten. 
Voorstanders wijzen juist op de 
gebrekkige legitimiteit van de 
volksvertegenwoordigers om 
besluiten te nemen. Zij noemen 
bijvoorbeeld de teruglopende 
opkomst bij verkiezingen en be
klemtonen dat niet alle groepen 
in de samenleving even goed 
vertegenwoordigd zijn. Het re
ferendum wordt door hen gepre
senteerd als een mogelijkheid 
om alle burgers direct bij de be
sluitvorming te betrekken. Hun 
verwachting is dat daardoor ook 
de opkomst bij verkiezingen 
groter zal worden - en dus de de
mocratie sterker. 

Hoogmoed van 
bestuurders en 
overschatting 
van burgers 

Deelnemers aan de discussie 
hebben soms een vreemd idee 
van de rol die het referendum 
speelt in de besluitvorming. 
Enerzijds is er de hoogmoed van 
sommige volksvertegenwoordi
gers, die zich het exclusieve 
recht toe-eigenen om voor de 
burgers op te komen. Anderzijds 
is er sprake van een overschat
ting van de burgers, van wie 
wordt verwacht dat zij alle voor
en nadelen van ingewikkelde 
besluiten kunnen beoordelen. 
Voor mij is de tegenstelling tus
sen directe democratie (referen
da) en indirecte democratie 
( vo I ks verte gen woordigi ng) 
minder hard dan voor- en tegen
standers doen voorkomen. Re
ferenda zijn niet in strijd met de 
vertegenwoordigende democra
tie en kunnen deze ook niet ver
vangen. Volksraadplegingen 
moeten gezien worden als een 
onderdeel van de vertegenwoor
digende democratie: als burgers 
het recht hebben om bij verkie
zingen hun vertegenwoordigers 
aan te wijzen, dan moeten zij 

Referendum Actie: 
elke gemeente een eigen 
referendumverorden ing 
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Momenteel ligt de Tijde~ijke 

Referendumwet in de Tweede 
Kamer. Naast v·ele ándere on

volkomenheden legt deze wet 
dwingend een landelijk unifor
me - en zeer slechte - referen
dumregeling op aan de ge

meenten en provincies. Alle 
bestaande en toekomstige lo
kale referendumverordenin
gen worden dan ongeldig. 
Hiertegen voert het Referen
dum Platform vanaf 1 septem
ber de Referendum Actie, die 
naast de SP wordt onder
steund door D66, Groenlinks, 
de Groenen en de Vereniging 

van Plaatselijke Politieke 
Groeperingen (VPPG). 

Tijdens de Referendum Actie 

Haag geven dat directe bur
gerparticipatie niet van boven
af de kop ingedrukt mag wor
den. En in zoveel mogelijk ge

meentes ruimte scheppen 
voor creatieve vormen van di
recte democratie die recht 

doen aan lokale eigenheid en 
nieuwe initiatieven. 
Via de Referendum Barometer 
op de website 
www.referendumplatform.nl 
en via de media zal continu 
naar buiten worden gebracht 
wat de tussenstand van de ac
tie is. Voor de Meest Burger

vriendelijke Gemeente ligt een 
prijs in het verschiet. 

Doe mee! 

Bent u gemeenteraadslid, laat 
het Referendum Platform het 

wordt aan alle gemeente- dan weten wanneer uw fractie 
0:: 
w 
0 
en 
w 

z 

z 
w 

0:: 
<( 

z 
w 

w 
({) 

({) 

w 

0:: 
w 
0 
en 
__J 

w 
en 
en 
::0 

0 

0 
u 
({) 

w 

z 
0:: 

0 
0 
0 

raadsfracties van Nederland 
per brief het volgende ge
vraagd: 
1. (a) Neem het initiatief op
dat de gemeenteraad een prin
cipe-besluit neemt om een re

ferendumverordening in te 
voeren (over de inhoud van de 
verordening zelf kan later door 
de raad worden besloten); 
of (b) neem het initiatief dat 
de gemeenteraad een heldere 
uitspraak doet voor het be
houd van de beleidsvrijheid om 
een eigen referendumverorde
ning in te voeren. 
2. Stuur als fractie een brief of 
email naar uw fractiespecia

list in de Tweede Kamer om te 

laten weten dat u het niet 
eens bent met (onderdelen 

van) de Tijdelijke Referendum
wet - en stuur een kopie aan 
het Referendum Platform. 
Het doel van deze actie is: een 
krachtig signaal aan Den 
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in uw gemeente het initiatief 
tot deze acties neemt. En laat 
ons weten wat de tussenstand 

is, zodat wij deze op de websi
te kunnen bijhouden. 
Bent u geen gemeenteraads
lid maar wel betrokken bij de 
lokale democratie, geef u dan 
op als Referendum Vriend(in) 
en help mee om raadsleden in 
uw (buur)-gemeente voor de 
Referendum Actie te benade
ren. 
Meer info over de Tijdelijke 

Referendumwet, de Referen
dum Actie en de achtergrond 
van het Platform is te vinden 
op: 

www. referendumplatform. nl. 
Referendum Platform 
pja Agora Europa 

Korte Prinsengracht 91-1 
1013 GR Amsterdam 
tel (020) 6380558 
fax (020) 4207759 
info@referendumplatform.nl 
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In Heel de mens, het beginsel
programma van de SP, worden 
referenda en volksinitiatieven 
over belangrijke kwesties aan
geprezen als middelen voor 'de 
verbreding en verdieping van 
de democratie'. Ook heeft de 
SP de afgelopen jaren actief 
deelgenomen aan de Kamer
discussie over het referendum 
en hebben we bijvoorbeeld 
60.000 handtekeningen verza
meld voor een volksraadple
ging over de deelname van Ne
derland aan de euro. Boven
dien steunen we de oproep van 
het Referendum Platform, om 
in alle gemeenten een referen
dumverordening tot stand te 
brengen. (zie kader) 

Op lokaal niveau heeft de SP 
bijvoorbeeld campagne ge
voerd bij het referendum over 
de stadsprovincie Rijnmond, 
evenals bij andere gemeente
lijke herindelingen. Veel afde
lingen hebben in het recente 
verleden voorstellen gedaan 
voor volksraadplegingen over 
belangrijke lokale kwesties. 
De afdeling Groningen werkt 
momenteel hard aan het ver
zamelen van de noodzakelijke 
handtekeningen voor een refe
rendum over de voorgenomen 
aanleg van een parkeergarage 
onder de Grote Markt. De af
deling Nijmegen wil het initia
tief nemen tot een raadpleging 
over de kabeltram. Een nadeel 
van dergelijke plaatselijke re
ferenda onder de huidige wet
geving is dat ze geen bindend 
karakter hebben. Kiezers kun
nen alleen hopen dat bestuur
ders zich iets aan hun uit
spraak gelegen laten liggen. 
Voor de SP is het een uit
gangspunt dat de uitslag van 
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raadgevende referenda zoveel 
mogelijk in de besluitvorming 
betrokken moet worden. Afge
lopen mei hebben we ons 
mede naar aanleiding van een 
volksraadpleging in Vleuten uit-

gesproken tegen de herindelin
gen in de regio Utrecht. Het 
middel van het referendum 
moet alleen bij belangrijke 
kwesties worden ingezet en 
burgers moeten ook echt iets 

te kiezen hebben. Het leent 
zich slecht om gevoerde dis
cussies in bijvoorbeeld de ge
meenteraad nog eens over te 
doen, zo laat de situatie in Am
sterdam zien. 

Voorbeeld: 
Amsterdam 

In Amsterdam staan momen
teel twee onderwerpen voor 
een referendum op het pro
gramma. De eerste gaat over 
de gekozen burgemeester. 
Het initiatief voor dit referen
dum is genomen door een 
groep burgers. De Amster
damse gemeenteraad heeft 
de invoering van een geko
zen burgemeester in eerste 
instantie afgewezen. De raad 
wil de discussie over de bur
gemeester afwachten en 
kijken of het op dit punt tot 
landelijke wetgeving komt. 
Een groep burgers, waaron
der veel leden van D66, wil 
dit besluit door middel van 
een referendum aanvechten. 
SP-raadslid Remine Alberts 
is bang dat deze volksraad
pleging een 'wassen neus' 
wordt. Dit referendum heeft 
een vrijblijvend karakter en 
het onderwerp van de raad
pleging is onduidelijk. Het 
zal niet zozeer in het teken 
staan van de discussie over 
de gekozen burgemeester, 
want die beslissing wordt 
landelijk genomen. Het gaat 
er vooral om een beslissing 
van de gemeenteraad aan te 
vechten. De SP meent dat 
maar weinig kiezers aan een 
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dergelijke vrijblijvende raad
pleging zullen deelnemen en 
is bang dat het referendum 
als politiek strijdmiddel op 
deze wijze wordt uitgehold. 

Remine Alberts heeft ook 
haar bedenkingen bij een 
tweede referendum-initiatief: 
over een deelraad in de 
binnenstad. Verschillende 
partijen, waaronder de SP, 
willen in het centrum van 
Amsterdam een deelraad 
instellen, zoals ook in andere 
delen van de stad het geval 
is. Een bewonersgroep pro
beert met een referendum 
de komst van een deelraad 
te voorkomen. Een probleem 
daarbij is, dat de kwestie 
voorgelegd moet worden aan 
álle inwoners van Amster
dam, terwijl het alleen voor 
de inwoners van de binnen
stad interessant is. Dit zal 
leiden tot een lage opkomst 
en het geloof van de burgers 
in het referendum doen af
nemen. Bovendien probeert 
volgens Alberts een kleine 
groep burgers, op afstand 
gesteund door de grote win
keliers, op deze wijze juist 
een democratisering van het 
bestuur te blokkeren. 



ook de mogelijkheid hebben om 
hen tussentijds via raadplegin

gen te controleren. 

De mogelijkheden 
van het referendum 
om de democratie 

te versterken 

Het referendum biedt een aantal 
mogelijkheden om het bestuur 
democratisch te laten functione
ren. Om te beginnen kan het de 
legitimiteit (l ) van beslissingen 
vergroten. Burgers kunnen tus
sentijds beoordelen of de afge
vaardigden hun belangen verte
genwoordigen. Daarmee is het 
referendum tevens een middel 
voor correctie (2) van genomen 
besluiten. Het is ook mogelijk 
om de kiezers een keuze te laten 
maken tussen verschillende be
leidsaltematieven. Er kunnen 
dan uiteenlopende oplossingen 
worden voorgelegd, voorzien 
van de voor- en nadelen. Naast 
een grotere legitimiteit en de 
mogelijkheid van correctie kan 
dit leiden tot een verbredi ng van 
het politieke debat (3). De be
sluitvorming blijft in dit geval 
niet beperkt tot politici , maar 
wordt onderwerp van een maat
schappelijke discussie. Als refe
renda worden voorafgegaan 
door een openbaar debat zal dit 
ook de po\itieke betrokkenheid 
(4) van de burgers vergroten . 
Ten slotte biedt het referendum 
de mogelijkheid om bepaalde 
problemen op de politieke agen
da (5) te plaatsen. Op deze wijze 
worden politici gedwongen om 
een uitspraak te doen over pro
blemen die burgers belangrijk 
vinden. Dit houdt de bestuur
ders wakker en verlevendigt de 
politieke discussie . 
De vraag in hoeverre deze mo
gelijkheden worden benut, 
hangt af van wie de volksraad
pleging organiseert. Het initia
tief kan bijvoorbeeld uitgaan 
van bestuurders. De regering of 
het parlement legt dan aan de 
burgers voor of zij wel of niet 
met een bepaald besluit kunnen 
instemmen. In dat geval heeft 
het referendum vooral een legi
timerende en corrigerende func
tie (1 en 2). Kiezers kunnen 

slechts 'ja ' of 'nee' zeggen te
gen een bepaalde beslissing. 

Deze beperkte vorm is niet 
bevorderlijk voor de politieke 
discussie. Ingewikkelde pro
blemen worden uit hun verband 
gerukt en op een versimpelde 
wijze gepresenteerd. Bovendien 
kunnen bestuurders op deze wij
ze het debat juist ontlopen, door 
netelige kwesties door te schui
ven naar de burgers. Als refe
renda slechts gebruikt worden 
om de mening van de kiezers te 
peilen zouden bestuurders kun
nen volstaan met het doen van 
opinie-onderzoek. 
De politieke discussie (3) en de 
betrokkenheid van de burgers 
(4) kunnen wél worden bevor
derd als politieke partijen het 
voortouw nemen. Partijen pre
senteren uiteenlopende oplos
singen voor probleem, waar 
burgers vervolgens uit moeten 
kiezen . Op deze wijze kan wor
den voorkomen dat problemen 
op versimpelde wijze worden 
gepresenteerd. In de discussies 
die aan deze vorm van referen
dum voorafgaan kunnen de 
voor- en nadelen van de ver
schillende oplossingen de revue 
passeren en verbanden worden 
gelegd met andere problemen. 
Toch blijven burgers ook in dat 
geval afhankelijk van de goede _ 
wil van politici om hun proble
men ter harte te nemen. 

Het volksinitiatief en 
het gevaar van scheve 

verhoudingen 

Burgers kunnen ook zélf het ini
tiatief nemen voor een volks
raadpleging. In een dergelijk 
volksinitiatief worden zaken 
onder de aandacht van politici 
gebracht, als deze naar het idee 
van de meerderheid van de be
volking onvoldoende aan de 
orde komen. Het volksinitiatief 
kan door een vastgesteld aantal 
burgers worden aangevraagd. In 
de praktijk zal dit vooral gebeu
ren door maatschappelijke orga
nisaties. Het volksinitiatief is 
echter niet alleen zaligmakend: 
er schuilt ook een gevaar in. Het 
is een machtig middel in de han
den van goed georgani seerde 

belangenverenigingen, die veel 
geld hebben en goede contacten 

met de media onderhouden. Het 
is in het nadeel van burgers met 
minder geld en kennis. Zowel 
bij het referendum als bij het 
volksinitiatief is daarom de rol 
van politieke partijen van groot 
belang. In het eerste geval ne
men partijen het initiatief tot 
een maatschappelijke discussie 
over een bepaald probleem, 
waarna de kiezers het beste al
ternatief aanwijzen. In het twee
de geval gaat het initiatief uit 
van burgers of belangengroepen 
en hebben partijen tot ta.ak om 
problemen in een politiek per
spectief te plaatsen. Burgers 
dwingen partijen op deze ma
nier om hun positie te bepalen 
en het maatschappelijk debat 
aan te gaan. Partijen waken voor 
een al te grote eenzijdigheid en 
voorkomen dat alleen de stem 
van de rijken en machtigen 
wordt gehoord. 

Is nu elk onderwerp geschikt 
om er een referendum over te 
houden? Nee, het middel moet 
alleen worden ingezet bij be
langrijke kwesties, die zich le
nen voor politieke discussie en 

waar burgers zich bij betrokken 
voelen. De invoering van de 

euro, die iedereen aangaat, is 
een beter onderwerp dan bij
voorbeeld de invoering van een 
deelraad in de binnenstad van 
Amsterdam (zie kader), die 
maar voor een deel van de bur
gers interessant is . Mensen 
moeten ook echt iets te kiezen 
hebben. Als problemen op een 
versimpelde wijze worden ge
presenteerd is de keuzevrijheid 
een farce . Bovendien zouden 
raadplegingen al in een vroeg 
stadium van de besluitvorming 
moeten plaatsvinden. Burgers 
moeten niet alleen 'ja' of 'nee ' 
kunnen zeggen tegen een geno
men besluit, maar kunnen kie
zen tussen verschillende alter
natieven. Het is de taak van po
litieke partijen om duidelijk te 
maken welke overwegingen aan 
deze alternatieven ten grondslag 
liggen, welke voor- en nadelen 
er aan kleven en hoe zij zich 
verhouden tot andere proble
men. Als aan die voorwaarden 
wordt voldaan, hoeft het refe
rendum niet uit te lopen op een 
mediacircus en kan het een 
strijdmiddel zijn voor de ver
sterking van de democratie. e 

Meer lezen? 
Voor geïnteresseerden is veel actuele litera

tuur over het referendum en het volksinitiatief 
te vinden. Hier volgt een kleine selectie: 
• H. Koning, Directe democratie in 

Nederland ('s-Gravenhage 1995) 
• H.K. Lindahl en G.C.C.J. van Roermund, 'Is 

er plaats voor het referendum In de 
representatieve democratie?', Openbaar 
Bestuur (2000, I) 

• Ph. van Praag jr., ed. Een stem verder. Het 
referendum In de lokale politiek (Amsterdam 
1993) 

• Rapport van de Staatscommissie Advies 
Inzake de relatle kiezers-beleidsvorming 

(Commissie Biesheuvel) 
's-Gravenhage 1984) 

• Rapport van de Staatscommissie Dualisme 
en lokale democratie (Commissie Elzlnga) 
('s-Gravenhage 2000) 

• www.nrc.nl/W2/LabjReferendum 
• www.referendumplatform.nl 
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