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PAULINE VAN TETS 

Referendum: JOa of nee? 
Democratie in de twintigste eeuw 

'Democratie is een systeem, waarbij de meerderheid haar besluiten uitvoert, met het grootst mogelijke respect voor 
de minderheid.' 

Jacob Kohnstamm, partijvoor;;:itter D'66 

Bovenstaande wijze woorden gaf de pas gekozen 
partijvoorzitter aan zijn leden mee, op het na
jaarscongres '82. Maar 0'66 is bepaald niet de 
enige groep, waarbinnen minderheden proble
men hebben met meerderheden en andersom. 

Naarmate, op nationaal niveau , de vragen die
per ingrijpen in het leven van de burgers en de 
schaal waarop oplossingen worden ui tgevoerd 
toeneemt, worden tegenstellingen scherper en 
wederzijdse acceptatie en compromis moeilijker. 

Daar komt nog bij dat door de toenemende 
politiek van ongecontroleerde invloed van amb
tenaren, waardoor ook de politici steeds ondui
delijker en ongrijpbaarder lijken te worden, veel 
burgers hun vertrouwen in 'de politiek' verliezen. 
Sommigen tonen dat actief (krakers, sommige 
actiegroepen) anderen passief (niet gaan stem
men). 

Een van de middelen die regelmatig genoemd 
wordt om de burgers een gevoel van medezeg
genschap en vertrouwen te geven, is het referen
dum. Weinig mensen lijken zich te realiseren, wat 
daar allemaal aan vastzit en welke politieke vra-

gen zich voordoen bij invoering van een facul 
tatief referendum . Dit artikel is een poging om 
daar meer inzicht in te geven. 

1. Kan de meerderheid altijd voor de minderheid 
beslissen? 

De meeste van onze nationale beslissingen kun
nen in het parlemen t worden genomen met een 
minimum van de helft plus een vóór, in sommige 
gevallen (grondwetswijzigingen) met een mini
mum van 713 . Als er een ruime meerderheid is, of 
een compromis, zijn de moeilijkheden overko
melijk. Maar in zeer ingrijpende kwesties die men 
van levensbelang vindt, is het compromis ver te 
zoeken en de meerderheid vaak krap. 

De vraag is, of de overheid beslissingen kan en 
mag nemen, die een fundamenteel recht van in
dividuele burgers aantasten (veiligheid, gezond
heid, beslissingsrecht over het eigen lichaam), 
zónder dat het individu daar een uitweg kan vin
den . Zéker is aan de orde, of zulke beslissingen 
met een eenvoudige meerderheid genomen mo-
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gen worden, zodat het verschil tussen voor- en 

tegenstanders zeer klein kan zijn: als 5 I % van de 
Nederlanders, via hun volksvertegenwoordigers, 
voor de overige 49% zou beslissen dat de Neder

landse economie slechts kan draaien op kerne
nergie, zou bijna de helft van de bevolking geen 
andere uitweg hebben dan emigratie naar de 
noord- of zuidpool. Een systeem dat beslissingen 
zo kan monopoliseren, moet vroeg of laat wel in 
moeilijkheden komen. Het parlement heeft ken
nelijk ingezien dat het hier om een bijzondere 
vraag gaat, want het besloot tot de Brede 
Maatschappelijke Discussie. Besluiten over leven 
en dood zouden alleen genomen mogen worden 
met een gekwalificeerde meerderheid. Als wij die 
voor de grondwet nodig vinden, dan ook hier. 
Vraag is wel hoe je 'hier' zou moeten omschrij
ven. In het laatste deel van dit betoog zullen we 
zien, dat een facultatief referendum da.arbij zou 
kunnen helpen. 

De toenemende onwil om zich naar de meerder
heid te schikken, wordt nog eens aangescherpt 
doordat men zich het slachtoffer voelt van poli
tieke koehandel. Ook bij belangrijke beslissingen 
gaat het partijbelang niet zelden voor het alge
meen belang. Enige fraaie staaltjes daarvan zijn 
de nieuwe abortuswet en de parlementaire goed
keuring voor het optreden van de regering-Van 
Agt I in de N A V 0 in december '79 (over de plaat
sing van kruisraketten ). Bij zulk een notoir ne
geren van de kiezers moeten die kunnen ingrij
pen, maar hoe? 

Er wordt in Nederland nogal wat gefilosofeerd 
over consultatie per referendum. Maar alvorens 
naar dat wondermiddel te grijpen, kunnen we 
eens bekijken wat een referendum eigenlijk is, en 
wat er op dat gebied zoal te koop is in andere 
landen . 

2. Bestaande vormen van referendum 

In een aantal Europese landen, o.a. Zweden, 
Italië, Frankrijk, Spanje, Denemarken, laat de 

wet de mogelijkheid toe om in bepaalde gevallen 
de bevolking per referendum te raadplegen. Die 
raadpleging is vrijwillig, niet verplicht. Het zgn. 
facultatief referendum. 

Veel zeldzamer zijn de landen die de volks
raadpleging als principieel democratisch uit
gangspunt - en daarom als voorschrift - in hun 
constituties hebben opgenomen. Het verplicht re
ferendum. Alleen Zwitserland en alle staten der 
vs, op één na, kennen dat principe. Naast het 
verplicht referendum voor grondwetswijzigingen 
hebben die staten ook de mogelijkheid van het 
facultatief referendum. Terzijde zij opgemerkt, 
dat ook 0'66 het verplicht referendum kent: voor
geschreven goedkeuring van beleidsprogramma's 
door een A L v, waar het 'one man one vote'-prin
cipe geldt, is niets anders dan dat. 

Zwitserland heeft een besluitvormingssysteem, 
waar de directe medezeggenschap van de burgers 
het verst is doorgevoerd, d.m.v. verplicht en fa
cultatief referendum op alle niveaus: lokaal, kan
tonaal en nationaal. 

Verplicht IS algemene goedkeuring voor 
grondwetswijzigingen, het aangaan van bond
genootschappen met andere staten en het verkla
ren van de oorlog. Facultatief kan de Zwitserse 
burger die 50000 handtekeningen weet te ver
zamelen, zich met zéér veel bemoeien: op natio
naal niveau kan hij alle door het parlement goed
gekeurde wetten en algemeen verbindende 
besluiten van niet dringende aard (dringend in 
tijd ) aanvechten. Op kantonaal en gemeentelijk 
niveau kan hij zich zelfs bemoeien met begrotin
gen en benoemingen. 

Maar lang niet alle Zwitsers zijn tevreden over 
hun systeem, althans niet op nationaal niveau: 
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velen vinden de drempel van 50000 handteke
ningen te laag. Door het dientengevolge groot 
aantal referenda die de besluitvorming vertragen, 
is de politieke belangstelling uitgehold, wordt de 

deelname steeds lager (van burgers die zich over 
de voorgelegde vraag uitspreken ) en worden er 
voor belangrijke wetten geen referendum-initia

tieven meer genomen. 

In de v s moeten, in 50 van de 5 I staten, 
grondwetswijzigingen door de kiezers worden 
goedgekeurd. In de meeste staten is dat ook het 
geval met (statuuts)wijzigingen van gemeentes 
en districten en met de uitgave van staatsobli
gaties. 

Daarnaast kunnen in 13 staten de burgers ook 
zelf het initiatief nemen voor verandering van de 
constitutie/statuten of voor verandering van ge
nomen besluiten in het staatsparlement. Het zgn. 
'petition referendum'. De recentelijk tot bloei ge
komen 'freeze campaign' (waarin een bevriezing 
van introductie en produktie van alle kernwapens 
bepleit wordt) maakte o.a. gebruik van dit recht 
van initiatief om in verschillende staten en 
districten haar doelstellingen per referendum 
goedgekeurd te krijgen. 

In de Nederlandse grondwet is de principiële 
mogelijkheid van volksraadpleging niet opgeno
men. Als men niettemin tot invoering van een of 
andere vorm van referendum zou willen beslui
ten , zou dit niet anders dan een facultatief refe
rendum kunnen zijn. Maar daarmee zijn we er 
nog lang niet: voor tot een referendum kan wor
den overgegaan, moeten eerst een aantal be
langrijke politieke vragen gesteld en beantwoord 
worden. 

3. De noodzakelijke politieke beslissingen voor invoeren 
van een referendum 

Zoals we al gezien hebben, kunnen de burgers 

het recht van initiatief krijgen. Maar dat kan ook 
het parlement zijn, of het staatshoofd. Welke 
instantie dat is, maakt veel verschil ui t voor het 
uiteindelijk resultaat. En dit is niet dç enige 'wie' 

-vraag die beantwoord moet worden. De volgen
de discussie-onderwerpen dienen zich dan ook 
aan: 

I. wie mag het initiatief nemen? 
2. wie stelt de inhoud vast? 
3. waarover kan een referendum gehouden wor

den? 
4. is de uitslag bindend of adviserend en met 

welke meerderheid? 
5. in welke fase van de besluitvorming wordt het 

referendum gehouden? 

3.1. Wie neemt het initiatief? 
Het initiatief kan worden gegeven aan 
staatshoofd en/of regering, aan het parlement of 
aan de bevolking. Recht van initiatief bij 
staatshoofd of regering werkt autoriteit-bevesti
gend. Er werd en wordt druk gebruik van ge
maakt door de Franse president De GaulIe en 
door Zuidamerikaanse dictators (Chili, Uru
guay). In Denemarken kan YJ van het parlement 
een referendum aanvragen over een verworpen 
wetsinitiatief. Maar ook als de uitslag positief is, 
kan het parlement het betreffende voorstel later 
toch weer intrekken. Daarom wordt er van deze 
regeling zelden gebruik gemaakt. Het recht van 
initiatiefkan ook aan de burgers gegeven worden, 
waarbij dan meestal een minimaal vereiste on
dersteuning bepaald is, gelijk aan een percentage 
van het aantal kiesgerechtigden, 5-10% . 

3.2. Wie stelt de inhoud vast? 
De instantie die de inhoud en formulering van 
het referendum kan bepalen, bepaalt in be
langrijke mate ook de uitslag. Zeer duidelijk 
bleek dat enige jaren geleden in Zweden, waar 
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de regering de bevolking niet 2, maar 3 alterna

tieven voorlegde over de bouw van kerncentrales. 
In Zwitserland kunnen de burgers hun eigen 

voorstellen formuleren. Het parlement heeft dan 

het recht om er een eigen versie naast te leggen, 
wat de mogelijkheden weer aanzien lijk beperkt. 

33. Waarover kan het gaan? 

In Zwitserland en sommige staten der v s is de 
mogelijkheid ruim gesteld: alle wetten en beslui

ten, inclusief de constitutie. Maar de mogelijk

heid kan ook beperkt worden, zoals in par. 4 zal 
worden voorgesteld voor de Nederlandse situatie. 

3.4.!S de uitslag bindend voor de wetgever? 

In D'66-kring is wel eens het consultatief referen

dum genoemd: de burgers worden geraadpleegd, 

het parlement beslist. Een uiterst riskante zaak 

als het advies niet opgevolgd wordt. En een no

deloze slag om de arm als dat als regel wel blijkt 

te gebeuren. 

D. Frieling* stelt een combinatie voor, waarbij 

kiezers en parlement samen beslissen. Naarmate 

meer kiezers zich uitspreken, hebben zij meer 

zeggenschap. Bijv. bij een opkomst van 70% be

slissen de kiezers voor 70%, het parlement voor 

30% , enz . Een goede middenweg, die tevens het 
probleem van de meerderheid omzijlt: is een 

meerderheid van diegenen die hebben gestemd 

voldoende (ook als de opkomst laag is) of moet 

dat de meerderheid van alle kiesgerechtigden 

zijn? 

3.5.!n welk stadium? 
Tenslotte is er de vraag in welk stadium het re

ferendum aangevraagd kan worden, voor of na 
de definitieve beslissing. In de meeste bestaande 

vormen koos men voor het laatste. In Zwitserland 

is de regel: tot go dagen na publikatie in het 

staatsblad . In de v s 60-go dagen. In Italië kan 

opheffing gevraagd worden van een reeds in wer-

* 'De nieuwe democratie heeft nieuwe technieken nodig' , 
NRC-Handelsblad, [0-[2-[98[, p. 7 . 

king getreden wet, zoals onlangs gebeurde bij de 

echtscheidingsregeling. In de fase van de beleids

voorbereiding speelt in Zwitserland het referen
dum wel op de achtergrond; wetsvoorstellen wor

den al in het beginstadium 'referendumrijp' ge

maakt, of worden niet ingediend door 'referen
dum-angst' . 

4. Wat te doen in Nederland? 

In par. I heb ik gesteld, dat: 

- een substantiële minderheid beschermd moet 

kunnen worden tegen het opleggen van a l te 

ingrijpende besluiten, waar de staat het abso

lute monopolie heeft; 

- a ls de politiek tekort schiet de burgers in be

langrijke gevallen de mogelijkheid moeten krij

gen om hun stem te laten horen. 
Een vorm van referendum zou hier uitkomst kun

nen brengen, maar kan ons ook onmiddellijk voor 

nieuwe dilemma's stellen: volgens Zwitserse au

teurs werkt het referendum vooral als veto. Dat 

maakt het zeer geschikt om minderheden te be

schermen, maar ongeschikt voor een progressief 

beleid t.a.v. herverdelingsvraagstukken, want 

daar werkt het veto dan ook. Terreinafbakening 

zou wel mogelijk zijn, bijv. in termen van: 'beslis

singen van ingrijpende invloed op het welzijn van 

de burgers' of iets dergelijks, maar zulke, nooit 

scherp afte grenzen begrippen zouden altijd aan

leiding kunnen geven tot veel juridisch geharre

war over de juiste interpretatie. 

Minderheden kunnen ook beschermd worden 

door de eis dat ingrijpende beslissingen met een 

gekwalificeerde meerderheid (van bijv. 7'3 ) in het 

parlement genomen moeten worden. Welke 

beslissingen dat dan zouden moeten zijn, zou 

door de kiezers zelf bepaald kunnen worden via 

het recht van referendum-initiatief. Zo'n initiatief 

zou a lleen over de procedure gaan (a l dan niet 

beslissen met een gekwalificeerde meerderheid ) . 
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Op die manier blijft de verantwoordelijkheid bij 
het parlement, maar kunnen de kiezers een dui
delijk signaal geven. 

Nog een mogelijkheid zou het medebeslissend re
ferendum zijn, zoals voorgesteld door Frieling 
(zie par. 3.4), maar dan wel op initiatief van de 
burgers. Juist om in te grijpen in die gevallen, 
waarin de burger het gevoel heeft dat de politici 
hem danig in de steek laten, is het van belang dat 
het initiatief bij de burgers ligt. Maar voorkomen 
moet worden dat de politiek nog meer wordt uit
gehold , doordat voor elk wissewasje een uitspraak 
gevraagd kan worden. De publieke belangstelling 
zal dan afnemen. Een ander mogelijk gevaar is 
dat door te veelvuldige raadpleging de parlemen
tariërs hun verantwoordelijkheid helemaal ver
liezen en zich nog slechts om hun publiek imago 
bekommeren. De referendum-procedure moet 
daarom gereserveerd worden voor kwesties waar 
elke burger warm of koud van wordt. 

Dat kan door een hoge drempel in te bouwen. 
Een politiek mondige Zwitser heeft 50000 hand
tekeningen nodig, zo'n 5 % van de kiesgerechtig
den. In Nederland zou dat 500000 handtekenin
gen betekenen. Het vereiste aantal zou ook op 
10% gesteld kunnen worden, een miljoen hand
tekeningen. Ondernemende Nederlanders zou-

den heel wat werk moeten verzetten, maar als dat 
niet kan, hoeven we ook geen referendum-initia
tief in te stellen. Dat is een systeem voor onder
nemende en actieve burgers. 

Verder zijn er ook mogelijkheden op gemeente
niveau. Men zou daar zelfs kunnen beginnen, bij 
wijze van experiment. Calamiteiten als de Am
sterdamse 'Stopera' zouden in de toekomst dan 
door de burgers verhinderd kunnen worden. 

Tenslotte: als Nederland op landelijk niveau een 
referendum invoert, heeft de Eerste Kamer nog 
minder bestaansgrond. In elk geval zou dat col 
lege zich niet mogen uitspreken over die zaken, 
waarover de burgers zich, al dan niet samen met 
de Tweede Kamer, rechtstreeks hebben laten ho
ren. 

december 1982 
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