
Lobby - groep : 

"REFERENDUM Gz INITIATIEF" 
Rembrandtweg 325 
A M S T E L V E E N  
Telefoon O 2964 - 15815 

Aan de Voorzit%er van de Kiesraad, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
Binnenhof i9 

I s  - G r a v e  n h a g e  

Betreft : aanvullende informaties behorende bij 
ons verzoek tot registratie dd.21 dezer. 

Verontrust door een recente afwijzende uitspraak van de Kiesraad haast 
ondergetekende zich onderstaande informaties toe te voegen aan onze registratie- 
aanvraag,-tenéinde 'de Kiesraad ervan te overtuigen dat de Lobby-groep geen één- 
manspartij is en aan de te stellen eisen voor een politieke groepering voldoet. 

negen candidaten per kieskring; het landelijk totaal der candidaten zal zelfs 
145 bedragen. 

Het staatkundig streven van de Lobby-groep : "Ri3FERENDT.JM & INITIATIEF" 
beoogt uitsluitend de totstandkoming van een referendum-wetgeving gecombineerd 
met een wetgeving,waardoor het absolute initiatiefrecht zal worden toegekend aan 
iedere staatsburger of organisaties van staatsburgers : de pressiegroepen. 

politieke partijen, die aan de verkiezingen zullen deelnemen, uitnodigen één 
candidaat"op hun eigen partij-kieslijsten aan te wijzen, waarop hun leden en 
kiezers de referendumvoorkeurstem kunnen uitbrengen. Onze activiteit is derhalve 
het best gekarakteriseerd met het woord :Lobby. Aangezien aan het "wegen" van alle 
stemmen, uitgebracht op deze eventuele voorkeur-csndidaten,(overigens een techniek 
waarvan wij veel succes verwachten) uiteraard geen wettelijke beslissingskracht 
kan worden toegekend, zullen wij in alle kieskringen met eigen kieslijsten uit- 
komen onder de aangevraagde aanduiding : VOLKSREF~RENUUPI . Weliswaar zijn wij 
ervan overtuigd,dat de andere politieke partijen niet op ons verzoek zullen ingaan, 
maar juist hun weigering , dat wij zullen gaan uitleggen als een weigering aan de 
kiezers, zal ons de nodige stemmenwinst opleveren. 

doen op de nieuwe splinterpartijtjes af te zien van deelname aan de a.s. verkiezingen, 
aangezien ná het bereiken van een referendumwetgeving deze partijtjes zich beter en 
succesvoller kunnen manifesteren als pressiegroepen, met het recht van initiatief 
en het aanvragen van een volksreferendum, zonder daartoe de status van politieke 
partij te behoeven. Dit beroep zal weliswaar weinig afbreuk doen aan de standpunten 
van de splinterpartij-besturen, maar zal hun minimaal vereiste aanhang duchtig aan- 
tasten. Dit is onze beweegreden geweest zo lang mogelijk met onze registratie-aanvraag 
te wachten, teneinde dit succesje op onze rekening te kunnen schrfiven. 

De Lobby-groep zal in alle achttien kieskringen uitkomen me6 ten minste 

Teneinde dit spoedig te kunnen realiseren zal de Lobby-groep alle overige 

Ná verkregen registratie van onze Lobby-groep zullen wij tevens een beroep 

Amstelve 


