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Proces verbaal 

Proces verbaal van de zitting d.d. 30 november 2020 van de Referendumcommissie 
van GroenLinks naar aanleiding van de bekendmaking van de voorlopige uitslag van 
het referendum kandidaten Tweede Kamer, voor de verkiezing van de kandidatenlijst 
van GroenLinks bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021. 
 

Openbare vergadering 

 
De Referendumcommissie heeft het Proces Verbaal van de zitting van 29 november 
2020 van 11:07 uur publiekelijk bekend gemaakt tijdens een openbare vergadering 
op 30 november 2020. 
Deze openbare vergadering had als start tijd: 19:02 uur en als eindtijd: 19:10 uur. 
Dit betekent dat bezwaren tegen de zojuist, tijdens deze openbare vergadering, 
bekend gemaakte voorlopige uitslag van het Referendum, voor de verkiezing van de 
kandidatenlijst van GroenLinks bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 
maart 2021, konden worden ingediend tot en met 30 november 2020 19:40 uur 
 
 

Bezwaren 

 
X Tegen de voorlopige uitslag is binnen de gestelde tijd bezwaar ingediend  

door Sjo Smeets met als redenen: 
1. De knop voordracht kandidatencommissie overnemen beinvloedt 
de kiezer. 
2. Tijdens de Zoom sessies zijn de overige kandidaten expliciet 
benoemd als "niet voorgedragen door de kandidatencommissie" 
3. De kandidatencommissie heeft niet iedere voorgedragen kandidaat 
gesproken. 

 De Referendumcommissie verklaart dit bezwaar: 
X Wel ontvankelijk. 
De Referendumcommissie verklaart dit bezwaar: 

X Niet gegrond om de volgende reden: 
1. In artikel 14 lid 1 van het HR staat expliciet " een lid kan 
aangeven de volgorde van de kandidatenlijst te steunen" Deze 
knop is hiervan de invulling. 
2. Tijdens de Zoom sessies hebben we deze opmerking ook 
gehoord. Deze opmerking is feitelijk juist. 
3. Bezwaren over de werkwijze van de kandidatencommissie 
kunnen terecht bij de commissie voor geschil en beroep, maar 
staat los van het werk van de referendumcommissie en heeft 
geen invloed op de vaststelling van de uitslag. 
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X Tegen de voorlopige uitslag is binnen de gestelde tijd bezwaar ingediend  
door Saskia van der Elst met als redenen: 

1. De knop voordracht kandidatencommissie overnemen beinvloedt 
de kiezer. 
2. Tijdens de Zoom sessies zijn de overige kandidaten expliciet 
benoemd als "niet voorgedragen door de kandidatencommissie" 
3. De kandidatencommissie heeft niet iedere voorgedragen kandidaat 
gesproken. 
4. Het door de referendumcommissie gehanteerde algoritme biedt 
leden niet de mogelijkheid hun expliciete voorkeur te uiten. 

 De Referendumcommissie verklaart dit bezwaar: 
X Wel ontvankelijk. 
De Referendumcommissie verklaart dit bezwaar: 

X Niet gegrond om de volgende reden: 
1. In artikel 14 lid 1 van het HR staat expliciet " een lid kan 
aangeven de volgorde van de kandidatenlijst te steunen" Deze 
knop is hiervan de invulling. 
2. Tijdens de Zoom sessies hebben we deze opmerking ook 
gehoord. Deze opmerking is feitelijk juist. 
3. Bezwaren over de werkwijze van de kandidatencommissie 
kunnen terecht bij de commissie voor geschil en beroep, maar 
staat los van het werk van de referendumcommissie en heeft 
geen invloed op de vaststelling van de uitslag. 
4. Het gehanteerde algoritme volgt letterlijk het gestelde in 
artikel 14 van het huishoudelijk reglement. 

 
 
X Tegen de voorlopige uitslag is binnen de gestelde tijd bezwaar ingediend  

door Corneel Kremer met als redenen: 
De lijst is niet divers genoeg. 

 De Referendumcommissie verklaart dit bezwaar: 
X Wel ontvankelijk. 
De Referendumcommissie verklaart dit bezwaar: 

X Niet gegrond om de volgende reden: 
Het bezwaar zich richt op de inhoud van de lijst. De 
referendumcommissie gaat over het transparant en correct 
verlopen van het referendum. 
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X Tegen de voorlopige uitslag is na de gestelde tijd bezwaar ingediend  

door Nadia Ait Hammou met als redenen: 

1. De knop voordracht kandidatencommissie overnemen beinvloedt 
de kiezer. 
2. Tijdens de Zoom sessies zijn de overige kandidaten expliciet 
benoemd als "niet voorgedragen door de kandidatencommissie" 
3. De kandidatencommissie heeft niet iedere voorgedragen kandidaat 
gesproken. 

 De Referendumcommissie verklaart dit bezwaar: 
X Niet ontvankelijk om de volgende reden: 

Te laat ingediend. 
Overigens merkt de commissie op dat de genoemde argumenten ook 
al in andere bezwaren zijn genoemd. 

 

Conclusie 

 
X Tegen de voorlopige uitslag zijn binnen de gestelde tijd bovengenoemde 

bezwaren ingediend. Deze zijn alle door de Referendumcommissie 
beoordeeld als Niet ontvankelijk of Niet gegrond.  
De Referendumcommissie stelt de voorlopige uitslag verwoord in het Proces 
Verbaal van 29 november 2020, 11:07 uur nu definitief vast. 

 

Ondertekening 

 
Dit Proces verbaal is vastgesteld door de Referendumcommissie van GroenLinks 
bestaande uit Leoni Sipkes, Jurien Korzelius en Valentijn de Marez Oyens in het 
bijzijn van Hannah Eigeman, secretaris van de Referendumcommissie. 
Het Proces verbaal is vastgesteld te Utrecht op 30 november 2020 om 20:22 uur. 
 
 
(w.g.) Leoni Sipkes   Referendumcommissie, voorzitter. 
 
(w.g.) Jurien Korzelius  Referendumcommissie. 
 
(w.g.) Valentijn de Marez Oyens Referendumcommissie. 
 
(w.g.) Hannah Eigeman  Secretaris van de Referendumcommissie. 
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