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Aan de initiatiefnemers voor het referendum Winkeltijden 
 
 
 

Leiden, 11 december 2006 
 
 
 
Onderwerp: acties ter ondersteuning van uw aanvraag 
 
 
 
Geachte initiatiefnemers, 
 
 
Zoals u weet, heeft de Referendumkamer de taak om toe te zien op een goede uitvoering van de Refe-
rendumverordening en op een eerlijk verloop van referenda. In verband hiermee vinden wij het belang-
rijk om u tijdig het volgende signaal te geven. 
 
Sinds 8 december kunnen de Leidse kiezers hun handtekening zetten ter ondersteuning van het door u 
aangevraagde referendum. In het Leidsch Dagblad van 9 december werd aandacht besteed aan de 
ervaringen op de eerste dag. In het artikel werd een van u geciteerd: "Maandag beginnen wij met onze 
actie. We gaan desnoods slagroomtaarten uitdelen. Dat is altijd leuk om te doen." 
 
Natuurlijk weten wij niet of dit citaat volledig klopt met wat er gezegd is. Toch wijzen wij er nu alvast op 
dat wij het niet juist achten om kiezers via een beloning, of dat nu een slagroomtaart of iets anders is, 
ertoe te brengen om hun handtekening te gaan zetten. Volgens artikel Z4 van de Kieswet is het straf-
baar om een kiezer er door een gift of een belofte toe aan te zetten om een volmacht af te geven of een 
ondersteuningsverklaring af te leggen. Hoewel dit artikel niet in letterlijke zin van toepassing is op de 
ondersteuning van een referendumaanvraag, is de strekking van deze bepaling ook van belang voor 
referenda. 
 
Natuurlijk bent u vrij om de aandacht te vestigen op de mogelijkheid om de referendumaanvraag te 
ondersteunen. Ook ludieke acties als het uitdelen van slagroomtaart of misschien zelfs oliebollen zijn 
daarbij mogelijk. Maar het is niet toegestaan om bij het uitdelen van dat lekkers als voorwaarde te stel-
len dat de ontvangers hun handtekening zetten ter ondersteuning van uw aanvraag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Referendumkamer van de gemeente Leiden, 
 
 
 
mw. E.H.T. van der Vlist, secretaris    L. Beijen, voorzitter 
 


