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Opgave 3 Aanvraag referendum over de associatieovereenkomst van de Europese Unie met Oekraïne
Bij deze opgave hoort tekst 6 .
Inleiding
Deze opgave gaat over het aanvragen van het raadgevend referendum
over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en
Oekraïne.
Sinds juli 2015 mogen burgers en organisaties in Nederland op grond van
de Wet Raadgevend Referendum een raadgevend referendum aanvragen
over wetsvoorstellen die het parlement al heeft goedgekeurd. De eerste
organisatie die gebruik heeft gemaakt van de nieuwe wet was het comité
GeenPeil (zie tekst 6). In september 2015 verzamelde GeenPeil via zijn
website en de weblog GeenStijl 427.939 handtekeningen, ruim voldoende
om het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en
Oekraïne aan te vragen bij de Kiesraad.
Op 6 april 2016 vond dit raadgevend referendum plaats.
De uitslag van het referendum van 6 april 2016 was als volgt: 61% stemde
tegen de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne en 38,21%
voor. Het opkomstpercentage kwam uit op 32,28, bij een opkomstdrempel
van 30%.
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Gebruik tekst 6.
Er worden twee categorieën knelpunten onderscheiden in het
Nederlandse staatsstelsel:
− knelpunten met betrekking tot het democratische gehalte van het
politieke systeem;
− knelpunten als gevolg van de omgeving van het politieke systeem.
De activiteiten van GeenPeil hebben betrekking op beide categorieën van
knelpunten.
Noem één knelpunt met betrekking tot het democratische gehalte van het
politieke systeem dat te herkennen is in tekst 6 en geef het hierbij
behorende citaat uit tekst 6.
Noem één knelpunt als gevolg van de omgeving van het politieke systeem
dat te herkennen is in tekst 6 en geef ook het hierbij behorende citaat uit
tekst 6.

www.examenstick.nl

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen havo 2017-I

2p

15

1p

16

2p

17

Over het houden van een referendum zijn de meningen verdeeld. Het feit
dat een deel van de kiezers niet begrijpt waarover er precies gestemd
wordt, kan als een argument tegen het houden van een referendum
worden beschouwd. Ook kunnen mensen tegen het houden van een
referendum zijn vanwege de kosten en de vertraging van het politieke
besluitvormingsproces.
Geef nog twee andere argumenten tegen het houden van een
(raadgevend) referendum.
Argumenten voor een (raadgevend) referendum zijn onder andere:
− burgers hebben direct invloed op de besluitvorming en
− een referendum draagt bij aan het vergroten van de representativiteit
van het beleid / de politieke besluitvorming.
Leg uit dat een raadgevend referendum kan bijdragen aan het vergroten
van de representativiteit van het beleid / de politieke besluitvorming.
In artikel 1 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
staan de doelstellingen van deze overeenkomst.
Deze doelstellingen komen overeen met de doelstellingen van de EU.
Noem twee doelstellingen van de EU.
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tekst 6
Wat is GeenPeil?
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In 2014 is GeenPeil opgericht als
reactie op een besluit van de
Europese Unie om de uitslag van de
Europese verkiezingen niet op de
verkiezingsdag, maar pas enkele
dagen later bekend te maken. Dat
vonden we een te grote Brusselse
bemoeienis met de Nederlandse
democratie.
Inmiddels is GeenPeil uitgegroeid tot
een breed initiatief voor meer inspraak in onze nationale en Europese democratie.
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In september 2015 wisten we
427.939 geldige handtekeningen op
te halen voor een landelijk referendum over het associatieverdrag
tussen de EU en Oekraïne, een
ingrijpende miljardendeal die stilletjes
en bijna onbesproken door de beide
Kamers in Nederland is geloodst.
Waarom deed GeenPeil dit? Simpel:
omdat de kiezer geen enkele grip
meer heeft op grote ontwikkelingen in
Nederland en de Europese Unie.

naar: www.geenpeil.nl, geraadpleegd in oktober 2015
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