
Bijlage 1: beknopte CV’s bij voordracht referendumcommissie. 
 
 
Philip van Praag (1949) was tot 2014 Universitair Hoofddocent Politicologie aan de 
Universiteit van Amsterdam, thans heeft hij nog een nulaanstelling bij de vakgroep 
Politicologie. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft hij een aantal referenda voor 
de gemeente Amsterdam geëvalueerd, leidend tot verschillende publicaties, onder 
andere het boek De slag om IJburg (samen met Peter Neijens). Hij was lid van ad hoc 
referendum commissies bij referenda in Zaanstad (vestiging penitentiaire inrichting) en 
bij twee referenda in de voormalige deelraad Westerpark van de gemeente Amsterdam. 
Hij is lid van de permanente referendumcommissie van de gemeenten Amsterdam en 
Leiden. 
 
 
Marion Veerbeek (1968) is werkzaam bij de VNG. Op dit moment werkt ze tijdelijk voor 
het programma Regionale Economische Ontwikkelingen en Arbeidsmarkt en is ze 
voorzitter van de ondernemingsraad. Haar basis is haar werk als juridisch adviseur bij 
het Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht van de VNG. In deze functie is zij 
verantwoordelijk voor diverse taken, waaronder de volgende:  

 Coördinator Kieswet, Referendumwet en onderdelen van de Awb 

 Verantwoordelijk voor modelverordeningen, waaronder de 
Referendumverordening 

 Secretaris van de VNG-commissie Juridische Zaken 
 
Zij is lid van de referendumkamers van de gemeenten Leiden en Delft en van de 
referendumcommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel. Daarnaast is ze 
voorzitter stembureau (verkiezingen en referenda) in Stadsdeel Amsterdam Zuid. 
 
 
 
Joop van Holsteyn (1957) studeerde van 1980 tot 1987 Politieke Wetenschappen aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. In 1987 haalde hij het doctoraalexamen in de juridisch-
politiek-wetenschappelijke studierichting. Vanaf 1984 (tot 1986) was hij student-assistent 
bij de vakgroep Politieke Wetenschappen, in 1986 werd hij wetenschappelijk assistent, 
in 1991 universitair docent. In 1994 promoveerde hij op Het woord is aan de kiezer: Een 
beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen, waarvoor 
hij de Jaarprijs Politicologie 1995 voor beste politicologische dissertatie van het jaar 
kreeg. In 1999 ontving hij de Casimirprijs voor de beste docent in de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen. In 2002 werd hij persoonlijk universitair hoofddocent en in 
2005 werd hij vanwege de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) benoemd als 
bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek aan de Universiteit Leiden. 

 
In zijn onderzoek en daarop gebaseerde nationale en internationale publicaties houdt 
Van Holsteyn zich vooral bezig met vraagstukken rondom kiezers, verkiezingen en 
kiesgedrag; publieke opinie en opiniepeilingen; extreem-rechts; en het referendum in 
Nederland. 
 
 
 


