
 

 

Toelichting advies Lijstadviescommissie TK2021 
 
Een onderscheidend team met lef! Dat was de opdracht aan de Lijstadviescommissie (LAC) voor 
onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Een lijst waar kwaliteit, 
inclusiviteit en de kernwaarden van de partij nadrukkelijk zichtbaar zijn.  
 
We hebben uitstekende kandidaten. Mensen met ervaring in het onderwijs, in de zorg, in Europa. 
Mensen met verstand van economie, klimaat & duurzaamheid en de rechtsstaat. Mensen die staan 
en strijden voor vrijzinnigheid. Kandidaten die hun sporen hebben verdiend in de politiek en de 
maatschappij. Kandidaten met lef, levenservaring, uithoudingsvermogen en 
incasseringsvermogen. We zijn erin geslaagd een nieuwe generatie D66’ers de ruimte te geven. 
Zo is de advieslijst een sterk team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten.  
 
Met gepaste trots constateren wij dat kiezen voor kwaliteit heeft geresulteerd in een zeer divers en 
inclusief team. Er is evenwicht tussen vrouwen en mannen, tussen mensen met verschillende 
culturele achtergronden en tussen mensen met een verschillende seksuele geaardheid. Er is 
spreiding in leeftijd – de jongste kandidaat is 19 en de oudste 64. De kandidaten komen uit alle vier 
windstreken van ons land, en zelfs van de overzeese delen van ons koninkrijk. Ze werken als 
ondernemer, in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid of zijn geworteld in de lokale politiek, 
dichtbij mensen.  
 
Procedure 
Leden van D66 konden zich tot half september kandideren. In totaal zijn 206 kandidaatstellingen 
door de LVC geaccepteerd. Na een selectie op basis van brieven, CV’s en het 
kandidaatstellingsformulier zijn in totaal bijna honderd mensen op gesprek geweest. Een aantal 
kandidaten heeft vervolgens een praktijkoefening gedaan om ons inzicht in hun vaardigheden te 
vergroten. Ook zijn hiertoe gericht referenten gebeld. In de tweede ronde is met ruim vijftig 
kandidaten gesproken. Onderdeel van de tweede ronde was een bewustwordingsgesprek met 
betrekking tot integriteit. Alle gesprekken zijn steeds door duo's gevoerd. 
 
Op basis van al deze informatie hebben lijsttrekker Sigrid Kaag en partijvoorzitter Anne-Marie 
Spierings, geadviseerd door de overige leden van de lijstadviescommissie, het advies gemaakt 
met het in hun ogen beste team voor D66.  
 
De advieslijst bestaat uit 65 personen. Eventueel kunt u nog kandidaten toevoegen uit de lijst met 
overige D66-kandidaten, tot een maximum van 75 kandidaten. Conform het besluit van Congres 
111 zal de uiteindelijke kieslijst worden aangevuld tot plek 80, waarbij het Landelijk Bestuur 
minimaal 5 lijstduwers aan de lijst toevoegt. De lijstduwers worden bekend gemaakt bij de uitslag 
van de interne stemming over de kandidatenlijst (begin december 2020). De lijstduwers gaan niet 
mee in de interne stemming, maar worden na afloop van de stemming helemaal onderaan de lijst 
geplaatst. Ten overvloede: Sigrid Kaag is eerder door u gekozen als lijsttrekker en is dus in deze 
stemming niet meer verkiesbaar. Het lijstadvies betreft dus de posities tussen de lijsttrekker en de 
lijstduwers.  
 
Balans 
Het samenstellen van de kandidatenlijst was een keuze uit luxe. Wij zijn gezegend met veel talent 
in de partij, hetgeen als nadeel heeft dat er meer goede mensen dan beschikbare plekken zijn. We 
hebben met elkaar zorgvuldig gewikt en gewogen om tot het beste en meest gebalanceerde team 
te komen.  
 
Wij staan voor deze lijst. Wij geloven in dit team. We hebben echt grondig gezocht naar een goede 
balans, zodat er straks – ongeacht de uitslag – een evenwichtige nieuwe fractie zal aantreden. Wij 
maken ons dus hard voor de conceptlijst zoals we die vandaag presenteren en hopen dat de leden 
van D66 eveneens vertrouwen zullen hebben in dit team. Wat ons betreft zijn deze mensen met 
elkaar, met recht: een onderscheidend team met lef. 
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