
 

 
Besluiten LVC Tweede Kamerverkiezingen 2021 
 
Conform artikel 6.5 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement neemt de Landelijke Verkiezingscommissie een 
aantal besluiten met betrekking tot de deelname aan deze verkiezingen: 
 

a. de vaststelling van het conceptprofiel als bedoeld in artikel 6.7; 
b. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor 

het lijsttrekkerschap met inachtneming van artikel 6.16; 
c. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de overige kandidaten als 

bedoeld in artikel 6.17; 
d. de datum van vaststelling van de definitieve kandidaatstelling; 
e. de datum van de verkiezing van de lijsttrekker als bedoeld in artikel 6.16; 
f. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de poststemming voor plaatsing op de 

kandidatenlijst ingevolge de Kieswet; 
g. het maximale aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst ingevolge de 

Kieswet; 
h. het minimale en maximale aantal te vermelden kandidaten op het stembiljet; 
i. het aanvangs- en sluitingstijdstip voor het inzenden van de stembiljetten. 

 
 

Besluiten 
De Landelijke Verkiezingscommissie heeft in vergadering van 6 januari 2020 de volgende besluiten genomen: 
 

• De profielen voor lijsttrekker en overige kandidaten zijn reeds vastgesteld door het Congres op 9 
november 2019. 

• Aanvangs- en sluitingstijdstippen, als ook data van de interne verkiezingen zijn opgenomen in de 
tijdpaden.  

◦ Kandidaat-lijsttrekker dient minimaal 1 jaar lid te zijn op uiterlijk 3 augustus 2020 (art. 6.1 lid 3 
HR) 

◦ Overige kandidaten TK dienen minimaal 1 jaar lid te zijn op uiterlijk 21 september 2020 (art. 6.1 
lid 3 HR) 

• Aantal ondersteuningsverklaringen kandidaat-lijsttrekker (minimaal 1% van het aantal 
stemgerechtigde leden): 228 

◦ Peildatum aantal stemgerechtigde leden: vrijdag 1 mei 2020.  

• Minimaal te behalen percentage vermeldingen bij e-voting voor plaatsing op de kandidatenlijst: 5% 

• Maximaal aantal kandidaten op de kandidatenlijst: Maximale lengte is 80 kandidaten (art. H6 lid 2 
Kieswet) 

• Minimaal aantal te vermelden kandidaten op stembiljet: 20 

• Maximaal aantal te vermelden kandidaten op stembiljet: 74 

◦ Het congres heeft mandaat gegeven voor het toevoegen van minimaal 5 lijstduwers. Dit betekent 
dat er nog ruimte is voor 74 kandidaten naast de plek die al wordt ingevuld door de lijsttrekker.  

 


