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Voorwoord 
D66 als vereniging blijft groeien. We groeien in ledenaantal, 
vrijwilligers, commissies en politici. De vereniging is volop in 
beweging.  
 
De afgelopen twee jaar zijn we geconfronteerd met de 
coronacrisis. De coronanoodwet bood uitkomst maar om digitale 
besluitvorming en digitaal stemmen over personen ook in de 
toekomst mogelijk te maken, is aanpassing van de reglementen 
nodig. Deze, én andere moderniseringen worden door middel van 
de voorgestelde wijzigingen doorgevoerd waardoor ons 
reglement klaargemaakt wordt voor de toekomst.  
 
Omdat de vereniging groeit in ledenaantal, stellen we enkele 
aanpassingen aan drempels voor. We stellen bijvoorbeeld voor om 
het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen voor leden van 
het Landelijk Bestuur te baseren op het actuele ledenaantal, net 
als het aantal benodigde ondersteuningen voor het indienen van 
moties en amendementen.  
 
Daarnaast geven we de Commissie Integriteitsonderzoeken een 
vaste plek in het Huishoudelijk Reglement. En geven we 
(thema)netwerken, zoals we de thema-afdelingen graag gaan 
noemen, de plek die ze verdienen binnen onze vereniging: een 
centraal punt voor inhoudsvorming én meningsvorming binnen de 
partij, maar ook als centraal punt om mensen binnen een 
doelgroep of met een bepaalde interesse bijeen te brengen.  
 

Het proces 
Een herziening van het Huishoudelijk Reglement vraagt om een 
zorgvuldig proces. Het reglement geldt tenslotte voor de hele 
vereniging. De totstandkoming van deze wijzigingsvoorstellen is 
dan ook in samenspraak gedaan met o.a. de landelijke commissies 
(Landelijke Verkiezingscommissie, Landelijke 
Besluitvormingscommissie en het Geschillencollege), maar 
bijvoorbeeld ook na verschillende gesprekken met thema-
afdelingen. Ook zijn lessen en aanbevelingen uit 
evaluatierapporten meegenomen.  
 
Een groot deel van de wijzigingen betreft technische wijzigingen 
of wijzigingen om punten gelijk te trekken. Om zaken te 
verduidelijken en inclusiever te maken. Alle gesprekken en sessies 
over het Huishoudelijk Reglement hebben geleid tot het totaal aan 
wijzigingsvoorstellen dat voorligt.  
 
In totaal betreft deze herziening 163 wijzigingsvoorstellen. Met 
deze wijzigingen maken we een grote stap in het klaarmaken van 
ons Huishoudelijk Reglement voor de toekomst.  
 
Landelijk Bestuur 
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Wijzigingsvoorstellen Algemeen  
Voorstel 1 - 15 
Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 1  1.1 lid 4 
sub c 

Landelijk Bestuur décharge: de ontheffing van een 
penningmeester van de 
aansprakelijkheid voor het 
financiële beheer, […]; 

décharge: de ontheffing van een 
bestuur van de aansprakelijkheid 
voor het financiële beheer, […]; 

Décharge verlenen aan 
enkel de penningmeester 
impliceert dat de rest van 
het bestuur nog 
verantwoordelijk gehouden 
kan worden voor gevoerd 
financieel beleid. Dit trekken 
we met deze wijziging recht.  

Voorstel 2 1.1 lid 4 
sub s 

Landelijk Bestuur resolutie: (een voorstel tot het 
nemen van) een besluit, waarin 
de hoofdlijnen van een politiek 
programmatisch standpunt zijn 
vervat; 

resolutie: een voorstel van het 
Landelijk Bestuur waarin de 
hoofdlijnen van een politiek 
programmatisch standpunt zijn 
vervat, gevormd na gesprekken 
met leden van de Partij en 
betrokkenen, dat ter vaststelling 
voorgelegd wordt aan het 
congres; 

We verduidelijken dit artikel. 
Een resolutie is een stuk dat 
het Landelijk Bestuur 
voorlegt aan de 
ledenvergadering (het 
Congres) ter vaststelling. 
Gremia kunnen een dergelijk 
stuk wel als congresvoorstel 
aanleveren. 

Voorstel 3 1.1 lid 4 
sub m 

Landelijk Bestuur ondersteuningsverklaring: de 
verklaring die een kandidaat-
lijsttrekker nodig heeft bij de 
kandidaatstelling voor een 
vertegenwoordigend orgaan; 

ondersteuningsverklaring: de 
verklaring die een kandidaat 
nodig heeft bij de 
kandidaatstelling, afgegeven 
door een stemgerechtigd lid.  

Er worden ook 
ondersteuningsverklaringen 
gevraagd voor andere 
functies dan het 
lijsttrekkerschap, zoals bijv. 
Partijvoorzitter. Dit trekken 
we hiermee recht.  
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 4 1.1 lid 4  Landelijk Bestuur <toevoegen> schriftelijk: digitaal of op papier; Verduidelijken dat 
‘schriftelijk’ ook op een 
digitale wijze kan 
plaatsvinden. 

Voorstel 5 1.2 lid 1 Landelijk Bestuur Besluiten worden genomen met 
een gewone meerderheid van de 
geldigheid uitgebrachte 
stemmen behalve waar het gaat 
om besluiten over ontbinding 
van de Partij, een afdeling of een 
thema-afdeling. 

<Schrappen>:  
 
“of een thema-afdeling” 
 

Thema-afdelingen krijgen 
een andere positie binnen 
de verenigingsstructuur. 
Daarmee is ontbinding van 
een thema-afdeling op deze 
plek niet meer van 
toepassing omdat daar geen 
sprake meer van is. 

Voorstel 6 1.2 lid 4 Landelijk Bestuur Besluitvorming binnen een 
bestuur, het Geschillencollege, 
een commissie of een thema-
afdeling kan naast op de in dit 
reglement voorgeschreven wijze 
ook digitaal, per post of 
telefonisch plaatsvinden. 

Besluitvorming binnen een 
bestuur, het Geschillencollege of 
een commissie kan naast op de 
in dit reglement voorgeschreven 
wijze ook schriftelijk of 
telefonisch plaatsvinden. 

We definiëren schriftelijk als 
‘Digitaal of op papier’, 
waardoor het onderscheid 
‘digitaal, per post’ niet 
relevant meer is. Daarnaast 
gaan thema-afdelingen een 
andere positie krijgen 
binnen de 
verenigingsstructuur 
waardoor het benoemen van 
de thema-afdelingen hier 
niet relevant meer is.  

Voorstel 7 1.2 lid 5 Landelijk Bestuur Indien wordt overgegaan tot een 
digitale stemming […] 

Leden zonder e-mailadres 
ontvangen een stembiljet per 
post. Het tot uitschrijven van 
een stemming bevoegde orgaan 

Bij een digitale stemming […] 
 
 
Leden zonder e-mailadres 
ontvangen op verzoek een 
stembiljet per post. 

Het Landelijk Bureau stuurt 
regelmatig notificaties uit 
aan leden zonder e-
mailadres. Dit proces is 
tijdens de Tweede 
Kamerverkiezing bij wijze 
van pilot getest in overleg 
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

kan bepalen dat de stemming 
geheel per post geschiedt. 

met de LVC en als positief 
ervaren. Alle gevraagde en 
uitgestuurde stembiljetten 
kwamen terug. Door het 
enkel te versturen naar 
diegenen die, na deze 
notificatie, aangegeven 
hebben per post te willen 
stemmen, besparen we een 
hoop papier en is het 
daarmee duurzamer.  
Tegelijkertijd wordt ieder lid 
nog steeds in gelegenheid 
gebracht om een stem te 
kunnen uitbrengen. We 
halen de verplichte 
poststemming eruit, met de 
kanttekening dat het 
Landelijk Bureau deze 
notificaties blijft uitsturen. 
Voor nieuwe leden is het 
reeds verplicht om een e-
mailadres achter te laten bij 
aanmelding.  

Voorstel 8 1.3 lid 1 Landelijk Bestuur Correspondentie aan een 
partijorgaan kan geschieden per 
e-mail, post of fax gericht aan 
het door of namens dit orgaan 
aangegeven adres van dat 
orgaan. 

Correspondentie aan een 
partijorgaan kan geschieden aan 
het door of namens dit orgaan 
aangegeven adres van dat 
orgaan.  

We moderniseren dit artikel.   
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 9 1.3 lid 2 Landelijk Bestuur Het uitbrengen van een stem in 
een digitale ledenraadpleging 
kan uitsluitend elektronisch 
plaatsvinden tenzij het bestuur 
een andere wijze van 
uitbrenging heeft vastgesteld. 

<schrappen> Het uitbrengen van een 
stem kan via de digitale 
manier of per post. Dit is al 
geregeld in o.a. artikel 1.7 
HR en hiermee dus 
overbodig als los artikel. 
Daarnaast is het onwenselijk 
als een bestuur een 
afwijkende stemmethode 
kan bedenken.  

Voorstel 10 1.5 lid 2 Landelijk bestuur Het Landelijk Bestuur kan 
verantwoordelijkheden voor de 
website mandateren aan een 
redactieraad. In dat geval regelt 
het de samenstelling, taak en 
bevoegdheden van deze 
redactieraad in een 
redactiestatuut. 

<schrappen> Dit artikel is verouderd en 
niet meer van toepassing. 
De website heeft een 
marketingfunctie gekregen 
(extern), waarbij MijnD66 
vooral voor interne 
aangelegenheden wordt 
gebruikt.  

Voorstel 11 1.6 lid 2 Landelijk Bestuur Voorts wordt ten aanzien van de 
in het eerste lid genoemde 
besluiten een referendum 
uitgeschreven op een uiterlijk 
vier weken nadat het besluit is 
genomen bij het bestuur 
ingediend verzoek gedaan en 
ondertekend door: 

a. de fractie in het 
vertegenwoordigend lichaam op 
het overeenstemmende 
organisatieniveau; 

Een referendum ten aanzien van 
de in het eerste lid genoemde 
besluiten wordt uitgeschreven 
uiterlijk vier weken nadat het 
besluit is genomen en het 
referendumverzoek bij het 
bestuur is ingediend. Dit 
referendumverzoek dient te zijn 
ondertekend door een van de 
fracties in een 
vertegenwoordigend lichaam in 
het betreffende 
organisatieniveau.  

We vinden het belangrijk dat 
leden de mogelijkheid 
hebben om een correctie 
aan te brengen op een reeds 
genomen besluit. De huidige 
bepaling maakt het echter 
onmogelijk in sommige 
afdelingen om een 
referendum uit te schrijven, 
en op landelijk niveau ligt de 
drempel om een referendum 
aan te vragen hoger dan de 
drempel om een congres op 
te roepen. Door deze 
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

b. tenminste drie procent van de 
stemgerechtigde leden, of indien 
zulks meer is, vijftien 
stemgerechtigde leden, op het 
overeenstemmende 
organisatieniveau. 

Indien niet binnen twee weken 
aan het verzoek gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers 
op kosten van de Partij en met 
de medewerking van het 
Landelijk Bureau zelf tot 
uitschrijven van een referendum 
overgaan. Overeenstemmende 
bepalingen uit het 
standaardreglement voor 
afdelingen en regio ́s zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

Een referendumverzoek kan ook 
worden ingediend door: 
a. op landelijk niveau: ten 
minste 3% van de 
stemgerechtigde, of als dit 
aantal meer is dan 500 leden, 
ten minste 500 leden; 
b. op decentraal niveau: ten 
minste 10% van de 
stemgerechtigde leden, of als dit 
aantal meer is dan 50 leden, ten 
minste 50 leden; 
 
Indien niet binnen twee weken 
aan het verzoek gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers 
op kosten van de Partij en met 
de medewerking van het 
Landelijk Bureau zelf tot 
uitschrijven van een referendum 
overgaan. Overeenstemmende 
bepalingen uit het 
standaardreglement voor 
afdelingen en regio ́s zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

aanpassing is de drempel 
om een referendumverzoek 
in te dienen lager dan het 
bijeenroepen van het 
congres op verzoek 
(congres: 750 leden 
maximaal, referendum 500 
leden maximaal). Het 
percentage van 3% van de 
stemgerechtigde leden blijft 
ongewijzigd en geldt dus als 
minimum..  
 
Op decentraal niveau stellen 
we het maximum op 50. Op 
dit moment is het minimum 
15 leden. In sommige 
kleinere afdelingen is dit 
ondoenlijk omdat 15 leden in 
sommige gevallen tot 40% 
of meer van de leden omvat. 
Door het percentage te 
verhogen naar 10% en het 
maximum te stellen op 50 
leden, is de hoeveelheid 
ondersteuningen voor het 
referendumverzoek wat ons 
betreft realistischer.  

Voorstel 12 1.6 lid 7 Landelijk bestuur Het referendum is slechts geldig 
indien tenminste tien procent 
van de stemgerechtigde leden 
of, indien zulks meer is een 

Het referendum is slechts geldig 
indien ten minste tien procent 
van de stemgerechtigde leden 
een stembiljet heeft ingezonden.  

We vereenvoudigen dit 
artikel. Door de wijzigingen 
die we voorstellen aan het 
Huishoudelijk Reglement 
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

aantal leden dat overeenstemt 
met het aantal leden dat de 
desbetreffende 
ledenvergadering heeft 
bijgewoond, een stembiljet heeft 
ingezonden. 

maken we digitale 
stemmingen mogelijk. Via 
een digitale stemming is het 
aantal van 10% in de ogen 
van het Landelijk Bestuur 
realistisch.   

Voorstel 13 1.6 lid 9 Landelijk Bestuur De ledenvergadering en het 
verantwoordelijk bestuur kunnen 
eigener beweging besluiten ten 
aanzien van een conceptbesluit 
inhoudende een politieke 
stellingname een referendum uit 
te schrijven. Voorts wordt ten 
aanzien van een door de 
aanvragers geformuleerd 
conceptbesluit inhoudende een 
politieke stellingname een 
referendum uitgeschreven op 
een bij het bestuur ingediend 
verzoek gedaan en ondertekend 
door: 

a. de fractie in het 
vertegenwoordigende 
lichaam op het 
overeenkomstige 
organisatieniveau; 

b. tenminste drie procent 
van de stemgerechtigde 
leden, of indien zulks 
meer is, vijftien 
stemgerechtigde leden, 

De ledenvergadering en het 
verantwoordelijk bestuur kunnen 
eigener beweging besluiten ten 
aanzien van een conceptbesluit 
inhoudende een politieke 
stellingname een referendum uit 
te schrijven. Een 
referendumverzoek inhoudende 
een politieke stellingname kan 
ook worden ingediend door een 
fractie op het overeenkomstige 
organisatieniveau, of door: 
a. op landelijk niveau: ten 
minste 3% van de 
stemgerechtigde, of als dit 
aantal meer is dan 500 leden, 
ten minste 500 leden; 
b. op decentraal niveau: ten 
minste 10% van de 
stemgerechtigde leden, of als dit 
aantal meer is dan 50 leden, ten 
minste 50 leden; 
Een referendum inhoudende een 
politieke stellingname wordt 
uitgeschreven uiterlijk vier 
weken nadat het 

We trekken deze aantallen 
gelijk met het voorstel over 
artikel 1.6 lid 2. De redenatie 
hierbij is hetzelfde.  
 
We vinden het belangrijk dat 
leden de mogelijkheid 
hebben om een politieke 
stelling in te nemen door 
middel van een referendum. 
Het raadgevende karakter 
van dit referendum maakt 
het mogelijk om als 
ledenvergadering een 
stelling in te nemen. Omdat 
we dit type referendum net 
zo belangrijk vinden als het 
correctieve referendum 
(artikel 1.6 lid 2), trekken we 
de benodigde ondersteuning 
gelijk.  
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

op het 
overeenstemmende 
organisatieniveau. 

referendumverzoek bij het 
betrokken bestuur is ontvangen. 
Indien niet binnen twee weken 
aan het verzoek gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers 
op kosten van de Partij en met 
de medewerking van het 
Landelijk Bureau zelf tot 
uitschrijven van een referendum 
overgaan. Overeenstemmende 
bepalingen uit het 
standaardreglement voor 
afdelingen en regio ́s zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

Voorstel 14 1.6 lid 10 Landelijk Bestuur Het tweede lid, tweede zin, 
vierde, vijfde en zesde lid zijn 
van overeenkomstige 
toepassing. Voor de geldigheid 
van een in dit lid bedoeld 
referendum geldt geen quorum. 
Een in een referendum 
aangenomen besluit geldt als 
een besluit van de 
ledenvergadering.   

Een in een referendum 
aangenomen besluit geldt als 
een besluit van de 
ledenvergadering. 

Voor alle benoemde 
referenda (1.6 lid 2 en 1.6 lid 
9) geldt hetzelfde: het 
besluit moet gezien worden 
als een besluit van de 
ledenvergadering. We 
vereenvoudigen hiermee dit 
artikel.  

Voorstel 15 1.7 lid 1 
sub f 

Landelijk Bestuur de wijze waarop de digitale 
stemming, zo nodig in afwijking 
van artikel 1.2, vijfde lid, wordt 
ingericht. 

De ledenraadpleging wordt 
gehouden conform artikel 1.2, 
vijfde lid. 

We vinden het onwenselijk 
als er op een andere manier 
gestemd wordt dan 
geregeld in artikel 1.2, lid 5 
van het Huishoudelijk 
Reglement. Hiermee zorgen 
we ervoor dat deze 
stemming altijd digitaal 
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

plaatsvindt zoals in het 
Huishoudelijk Reglement 
voorgeschreven wijze.  
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Wijzigingsvoorstellen Lidmaatschap  
Voorstellen 16 - 26 
Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 16 2.1 lid 1 Landelijk Bestuur Aanmelding voor het 
lidmaatschap geschiedt bij het 
Landelijk Bureau. Het Landelijk 
Bestuur kan, indien de 
redelijkheid en de billijkheid dat 
eisen, alvorens te besluiten tot 
toelating van een lid of een 
groep leden, een onderzoek 
(doen) instellen. De betrokkene 
wordt na het besluit tot 
onderzoek onverwijld op de 
hoogte gesteld van het instellen 
van dit onderzoek. Dit besluit 
kan binnen zes weken na 
registratie van de aanmelding 
genomen worden. Het 
onderzoek zelf dient binnen een 
maand te zijn afgerond. 

Het lidmaatschap van de Partij 
vangt aan na inschrijving in de 
ledenadministratie. 
Het Landelijk Bestuur kan binnen 
een maand na aanmelding 
beslissen dat de betrokkene 
geen lid kan worden. In zo’n 
geval wordt het betreffende 
lidmaatschap geacht nooit te 
zijn aangevangen.  

We vereenvoudigen het 
artikel. In combinatie met de 
verschillende toevoegingen 
die worden voorgesteld, 
moderniseren we dit artikel 
naar iets wat beter werkbaar 
is en realisitischer in uitvoer.  

Voorstel 17  2.1 lid 3 Landelijk Bestuur Na afvoering als lid wegens 
contributieschuld wordt het 
lidmaatschap geacht wederom 
in te gaan op de datum waarop 
de contributieschuld is voldaan. 

Nadat het lidmaatschap is 
beëindigd door ontzetting door 
het Landelijk Bestuur, kan het 
lidmaatschap slechts opnieuw 
aanvangen na een uitdrukkelijk 
besluit tot wedertoelating door 
het Landelijk Bestuur. Deze 
bepaling is van overeenkomstige 
toepassing op degene van wie 
het lidmaatschap door 

Leden die om welke reden 
dan ook ontzet zijn uit het 
lidmaatschap door het 
Landelijk Bestuur, dan wel 
het lidmaatschap is 
beëindigd door het Landelijk 
Bestuur, konden in theorie 
via ‘de voordeur’ weer naar 
binnenlopen. Het Landelijk 
Bestuur kon dan een 
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

opzegging door het Landelijk 
Bestuur is beëindigd. Het 
Landelijk Bestuur kan 
voorwaarden verbinden aan het 
uitdrukkelijke besluit tot 
wedertoelating.  

onderzoek instellen. We 
draaien dit principe om, met 
de gedachte dat een 
lidmaatschap niet zomaar 
beëindigd wordt. Het 
Landelijk Bestuur hecht er 
waarde aan dat mensen aan 
de voorkant tegengehouden 
kunnen worden, of dat er 
voorwaarde verbonden 
kunnen worden aan de 
wedertoelating zoals 
bijvoorbeeld het betalen van 
een achterstallige 
contributie. 

Voorstel 18 2.2 Landelijk Bestuur Het besluit tot niet-toelating als 
lid als bedoeld in artikel 5, 
tweede lid, van de Statuten, tot 
opzegging of ontzetting als lid, 
zoals bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, sub c en d van de Statuten, 
alsmede tot opschorting als 
bedoeld in artikel 8.2, eerste lid, 
dient onder vermelding van de 
gronden onverwijld, doch in elk 
geval binnen één maand aan het 
desbetreffende lid te worden 
bekendgemaakt. Het besluit tot 
niet-toelating als lid en tot 
ontzetting worden met bericht 
van ontvangst en onder 
vermelding van de 

Het besluit tot niet-toelating als 
lid dient onder vermelding van 
de gronden in elk geval binnen 
één maand aan het 
desbetreffende lid worden 
bekendgemaakt onder 
vermelding van de 
beroepsmogelijkheid.  
  

We vereenvoudigen dit 
artikel en focussen hierbij 
enkel op de toelating als lid. 
De disciplinaire 
maatregelen, zoals de 
schorsing of ontzetting uit 
de partij, worden elders 
geplaatst.   
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

beroepsmogelijkheid, aan de 
betrokkene bekendgemaakt.  

Voorstel 19 2.3 lid 1 
sub b 

Landelijk Bestuur zijn stem uit te brengen bij de 
aanwijzing van kandidaten die 
door de Partij gesteld worden bij 
de verkiezing voor een 
vertegenwoordigend lichaam; 

een stem uit te brengen bij 
interne verkiezingen over enige 
vertegenwoordigende functie 
namens de Partij, bijzondere 
organen, commissies en raden 
van de partij en bestuursfuncties 
van de partij; 

Dit is een verduidelijking van 
het huidige artikel.  

Voorstel 20 2.3 lid 1 
sub a 

Landelijk Bestuur […] een lid is stemhebbend in 
slechts een binnen- en 
buitenlandse afdeling en in 
slechts een regio. 

Een lid is slechts stemhebbend 
in de afdeling of regio waar dit 
lid woonachtig is en is 
stemhebbend in maximaal één 
binnen- of buitenlandse afdeling 
de daar bijbehorende regio.  

We verduidelijken dit artikel.  

Voorstel 21 2.3 lid 2 
2.3 lid 3 

Landelijk Bestuur 2. De rechten aan het 
lidmaatschap verbonden, 
kunnen worden uitgeoefend 
zodra aan de 
contributieverplichting is 
voldaan. Een lid kan deelnemen 
aan besluitvorming als hij 
voorafgaand aan de opening van 
de ledenvergadering, dan wel 
digitale of poststemming aan 
zijn contributieverplichtingen 
heeft voldaan. 

De aan het lidmaatschap 
verbonden rechten zijn niet 
overdraagbaar en kunnen 
worden uitgeoefend zodra aan 
de contributieverplichting is 
voldaan.  

We vereenvoudigen dit 
artikel en voegen het samen 
met een artikel dat elders 
staat (huidige artikel 2.3 lid 
3).   
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3. De rechten verbonden aan 
het lidmaatschap zijn niet 
overdraagbaar. 

Voorstel 22 2.5 lid 8 Landelijk Bestuur Het bestuur als geheel kan niet 
worden aangemerkt als 
verkiezingscommissie binnen de 
eigen bestuurseenheid. 

De verkiezingscommissie kan 
niet in het geheel uit leden van 
het bestuur uit de eigen 
bestuurseenheid bestaan. 

Het doel van dit artikel is dat 
de verkiezingscommissie 
niet geheel uit 
bestuursleden bestaat. In 
het oorspronkelijke artikel 
staat dit omgekeerd en mag 
het bestuur niet als geheel 
in de verkiezingscommissie 
plaatsvinden.  

Voorstel 23 2.5 lid 9 Landelijk Bestuur Indien een lid van een bestuur 
zich kandideert voor een 
vertegenwoordigend orgaan op 
hetzelfde niveau, worden zijn 
werkzaamheden als bestuurslid 
opgeschort.  

 

Indien een lid van een bestuur 
zich kandideert voor een 
vertegenwoordigend orgaan op 
hetzelfde niveau, worden de 
werkzaamheden van het 
bestuurslid opgeschort 
gedurende de interne 
verkiezing. 

Hiermee wordt het doel van 
dit artikel verduidelijkt. 
Namelijk dat bestuursleden 
gedurende de interne 
verkiezing geen voordelen 
hebben ten opzichte van 
andere kandidaten. 

Voorstel 24 2.5 lid 5 Landelijk Bestuur Indien een lid tevens lid is van 
een gemeentelijke politieke partij 
of groepering terwijl de Partij in 
de raad van die gemeente is 
vertegenwoordigd of aan de 
verkiezingen voor die raad 
beoogt deel te nemen, zijn de 
lidmaatschapsrechten op het 
betreffende afdelingsniveau 
opgeschort. Deze bepaling is 
van overeenkomstige 

<schrappen> Deze bepaling is een dode 
letter in het HR. Toepassing 
hiervan heeft al meer dan 10 
jaar niet plaatsgevonden. 
Om die reden kan het komen 
te vervallen. Een eventuele 
uitzondering kan altijd nog 
gegeven worden via de 
dispensatiebevoegdheid van 
het Landelijk Bestuur. 
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toepassing op de 
vertegenwoordigende organen 
met betrekking tot het 
deelafdelingsniveau. 

Verder wordt dit geregeld in 
de statuten.  

Voorstel 25  Landelijk Bestuur <toevoegen> 1. Met inachtneming van de 
redelijkheid en billijkheid, kan 
het Landelijk Bestuur besluiten 
een lid te schorsen of 
lidmaatschapsrechten 
gedeeltelijk op te schorten, 
indien: 

a) het lid in strijd handelt 
met de verplichtingen 
verbonden aan het 
lidmaatschap; 

b) het lid de vereniging in 
serieuze mate schaadt 
dan wel heeft geschaad; 
of 

c) bijzondere 
omstandigheden hiertoe 
aanleiding geven. 

2. Gedurende de periode dat het 
lid geschorst is, kunnen de aan 
het lidmaatschap verbonden 
rechten niet worden 
uitgeoefend.  
3. Gedurende de periode dat 
lidmaatschapsrechten 
gedeeltelijk zijn opgeschort 
kunnen die specifieke 

Op dit moment kan het 
Landelijk Bestuur qua 
sancties enkel besluiten tot 
opzegging of ontzetting 
(/royement). Er kunnen zich 
soms ook situaties voor 
doen waarbij opzegging of 
ontzetting een te zwaar 
middel is. Een lid tijdelijk 
schorsen of bepaalde 
lidmaatschapsrechten 
opschorten kunnen in zo’n 
geval denkbaar zijn. 
Bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om gedurende een bepaalde 
periode intern geen 
kandidaat te kunnen zijn.  
Ook kan een onderzoek op 
het gebied van integriteit 
leiden tot een advies waarbij 
een van de 
lidmaatschapsrechten 
tijdelijk kan worden 
opgeschort. Door deze 
toevoeging heeft het 
Landelijk Bestuur 
mogelijkheden tot het 
besluiten van sancties, 
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lidmaatschapsrechten niet 
worden uitgeoefend. 
4. Het besluit tot schorsing of 
opschorting van 
lidmaatschapsrechten zoals 
bedoeld in artikel xx.1 dient 
onder vermelding van de 
gronden en de duur van de 
schorsing dan wel opschorting 
van lidmaatschapsrechten 
onverwijld, maar uiterlijk binnen 
één maand aan het 
desbetreffende lid te worden 
bekendgemaakt. 
5. Tegen het besluit tot 
schorsing of opschorting van 
lidmaatschapsrechten, zoals 
bedoeld in artikel xx.xx, staat 
beroep open bij het 
Geschillencollege. Gedurende 
de beroepstermijn blijft de 
maatregel in stand. 

anders dan ‘We doen niks’ 
(lid blijft lid) of ‘We doen 
alles’ (lidmaatschap 
opzeggen/ontzetten uit 
lidmaatschap). 
 
We maken tevens gelijk 
duidelijk wat de 
consequentie is van een 
schorsing of (gedeeltelijke) 
opschorting van de 
lidmaatschapsrechten.   

Voorstel 26 Art. 2.2 Landelijk Bestuur Het besluit tot niet-toelating als 
lid bedoeld in artikel 5, tweede 
lid, van de Statuten, tot 
opzegging of ontzetting als lid, 
zoals bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, sub c van de Statuten 
alsmede tot opschorting als 
bedoeld in artikel 8.2, dient 
onder vermelding van de 
gronden onverwijld, doch in elk 

Het besluit tot opzegging of 
ontzetting als lid, zoals bedoeld 
in artikel 6, eerste lid, sub c en d 
van de Statuten dient onder 
vermelding van de gronden 
onverwijld, doch in elk geval 
binnen één maand aan het 
desbetreffende lid te worden 
bekendgemaakt.  

In dit artikel wordt 
duidelijker de knip gemaakt 
tussen opzegging/ontzetting 
door de Partij en het niet-
toelaten van een lid in het 
lidmaatschap van de Partij. 
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geval binnen een maand aan het 
desbetreffende lid te worden 
bekendgemaakt. Het besluit tot 
niet-toelating als lid en tot 
ontzetting worden met bericht 
van ontvangst en onder 
vermelding van de 
beroepsmogelijkheid, aan de 
betrokkene bekendgemaakt.  

Het besluit tot ontzetting 
worden met bericht van 
ontvangst en onder vermelding 
van de beroepsmogelijkheid, 
aan de betrokkene 
bekendgemaakt.  
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Wijzigingsvoorstellen Congres en Besluitvorming  
Voorstellen 27 – 58 
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Voorstel 27  3.1 lid 1 Landelijk Bestuur “gewone leden” “leden” Bij D66 wordt géén 
onderscheid gemaakt 
tussen leden en ‘gewone 
leden’ in de reglementen. 
Daarnaast impliceert deze 
term dat sommige leden 
uitgesloten zijn. Door deze 
aanpassing zorgen we dat 
dit wordt opgelost. 

Voorstel 28 3.1 lid 2 
sub c 

Landelijk Bestuur het kiezen van de lijsttrekker bij 
landelijke en Europese 
verkiezingen; 

<schrappen> Dit gebeurt via een digitale 
stemming en daarmee niet 
óp het congres. Op een 
andere plaats in het HR 
staat hoe deze stemming 
verloopt. Dit artikel is 
daarmee overbodig. 

Voorstel 29 3.1 lid 2 
sub e 

Landelijk Bestuur het kiezen van de leden van het 
Geschillencollege op een wijze 
als nader bij of krachtens dit 
reglement geregeld; 

het kiezen van de leden van het 
Geschillencollege, de Financiële 
Commissie, de Landelijke 
Verkiezingscommissie, de 
Besluitvormingscommissie en 
enig andere commissie van de 
ledenvergadering, als nader bij 
of krachtens dit reglement 
geregeld; 

Enkel het Geschillencollege 
hier noemen doet de overige 
commissies van de 
ledenvergadering tekort.  
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Voorstel 30 3.4 lid 1 
sub c 

Landelijk Bestuur ten minste vijf procent van de 
stemgerechtigde leden, of 
indien zulks minder is, ten 
minste zevenhonderdvijftig 
leden; 

ten minste vijf procent van de 
stemgerechtigde leden, of als 
dit aantal meer is dan 750 leden, 
ten minste 750 leden;  

We vereenvoudigen het 
artikel, maar de essentie 
blijft gelijk. Leden kunnen bij 
D66 een congres 
bijeenroepen. Hiervoor heb 
je handtekeningen nodig 
van ten minste 5% van de 
stemgerechtigde leden. Het 
aantal handtekeningen hoeft 
echter nooit hoger te zijn 
dan 750. 

Voorstel 31 3.5 Landelijk Bestuur Indien deze termijn is verstreken 
en geen beroep is aangetekend, 
dan is het besluit van het 
congres nietig verklaard. 

Indien de termijn, als bedoeld in 
artikel xx.xx, is verstreken en 
geen beroep is aangetekend, 
dan is het besluit van het 
congres nietig verklaard. 

We voegen de termijn toe. In 
het oorspronkelijke artikel 
wordt wél verwezen naar 
een termijn, maar niet wat 
die termijn dan is. 

Voorstel 32 3.8 lid 4 Landelijk Bestuur Congresvoorstellen kunnen 
behalve door het Landelijk 
Bestuur ook worden ingediend 
bij besluit van een 
(deel)afdeling, regio of 
geregistreerd thema-afdeling. 

Congresvoorstellen kunnen 
behalve door het Landelijk 
Bestuur ook worden ingediend 
bij besluit van een (deel)afdeling 
of regio of geregistreerd 
netwerk.  

We brengen dit artikel in lijn 
met de rest van het 
Huishoudelijk Reglement.   

Voorstel 33 3.9 lid 3 
sub a 
3.9 lid 3 
sub b 

Landelijk Bestuur a. bij besluit van de 
ledenvergadering van een regio, 
(deel)afdeling of geregistreerde 
thema-afdeling. Dit besluit dient 
in een vergadering of na digitale 
stemming tot stand te zijn 
gekomen. Een proces-verbaal 

a. bij besluit van een 
ledenvergadering van een regio, 
(deel)afdeling of geregistreerd 
netwerk. Dit besluit dient in een 
vergadering of na digitale 
stemming tot stand te zijn 
gekomen. Een proces-verbaal 
van de besluitvorming dient te 
worden overlegd. De opkomst 

Om een motie of 
amendement in te dienen 
namens een 
ledenvergadering, vragen 
we een minimale opkomst 
bij de stemming. Hiermee 
zorgen we dat het 
ingediende voorstel het 
mandaat heeft van de 
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van de besluitvorming dient te 
worden overlegd. 

b. door tenminste vijfentwintig 
individuele leden; 

tijdens deze stemming dient ten 
minste 10% van de 
stemgerechtigde leden van de 
betreffende regio, (deel)afdeling 
of geregistreerd netwerk te zijn, 
of indien dit aantal meer is dan 
het aantal zoals bedoeld in sub 
b, ten minste het aantal zoals 
bedoeld in sub b te zijn.  
 
b. door ten minste 0,25% van de 
stemgerechtigde leden; 
 
c. De peildatum voor het aantal 
stemgerechtigde leden en het 
daaruit voortvloeiende aantal 
benodigde 
ondersteuningsverklaringen, 
zoals bedoeld in artikel 3.9 lid 3 
sub b, wordt door de Landelijke 
Besluitvormingscommissie 
vastgesteld en gepubliceerd bij 
het overzicht van aangenomen 
en verworpen 
congresvoorstellen, moties en 
amendementen, zoals bedoeld 
in artikel 3.16 lid 2. 

ledenvergadering. Het 
opkomstpercentage wordt 
vastgesteld op 10% van het 
totale ledenaantal van het 
betreffende gremium. 
Echter, de opkomst hoeft 
nooit hoger te zijn dan het 
aantal stemgerechtigde 
leden dat nodig is om een 
motie namens individuele 
leden in te dienen.  
Bijvoorbeeld: 

- 0,25% van de 
stemgerechtigde 
leden is 75.  

- Jouw gremium heeft 
1500 leden. Je hebt 
dan een opkomst 
nodig van 75 leden 
om een motie of 
amendement in te 
dienen namens de 
ledenvergadering.  

- Jouw gremium heeft 
200 leden. Je hebt 
een opkomst nodig 
van 10%, ofwel 20 
leden, om een motie 
of amendement in te 
dienen namens de 
ledenvergadering.  

We brengen het 
democratische principe 
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‘One-person-one-vote’ 
hiermee meer naar de 
voorgrond.  
 
Je kunt deze stemming 
zowel op een fysieke 
ledenvergadering als via een 
digitale stemming laten 
verlopen.   
Tevens zorgen we ervoor 
dat de drempel realistischer 
is om de kwaliteit van de 
besluitvorming op peil te 
houden. Hierbij kijken we 
nadrukkelijk naar de 
mogelijkheid dat in de 
toekomst het ledenaantal 
verder kan stijgen of kan 
dalen, waardoor een 
percentage logischer is. 
Omdat we met een 
percentage willen gaan 
werken om de benodigde 
hoeveelheid 
handtekeningen voor het 
indienen van moties en 
amendementen te bepalen, 
moet ook op een moment 
vastgesteld worden hoeveel 
handtekeningen dat dan 
precies zijn. De 
Besluitvormingscommissie 
stelt dit aantal vast voor het 
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aankomende congres, op 
het moment dat de uitslagen 
van het voorgaande congres 
worden gepubliceerd. 

Voorstel 34 3.9 lid 4 Landelijk Bestuur Moties en amendementen 
ingediend door individuele leden 
moeten door minimaal 
vijfentwintig leden worden 
ondertekend. 

<schrappen> Dit artikel is overbodig, 
aangezien dit in 3.9 
geregeld wordt.  

Voorstel 35 3.9 lid 5 Landelijk Bestuur Het maximum aantal woorden 
bedraagt driehonderd. 

Moties mogen niet langer zijn 
dan 300 woorden. De toelichting 
op een amendement mag niet 
langer zijn dan 100 woorden. 

Zoals het er nu staat, 
impliceert dat je 
amendementen ook maar 
300 woorden mogen zijn. 
Maar je moet ook hele 
stukken tekst kunnen 
amenderen. Met deze 
aanpassing zorgen we 
ervoor dat dit verhelderd 
wordt.  

Voorstel 36 3.9 lid 12 
3.9 lid 13 
3.9 lid 14 

Landelijk Bestuur 12. Deze werkwijze wordt dan 
vermeld in het 
congresreglement. 

13. De wijze van behandeling 
geschiedt conform artikel 3.18, 
waarbij: 

a. de congresvoorzitters 
optreden als sessiesvoorzitters, 

De werkwijze en nadere regels 
worden dan vermeld in het 
congresreglement.  

De afgelopen periode heeft 
veel gevraagd van ons allen, 
maar ook laten zien dat we 
soms flexibel moeten zijn. 
Het congresreglement wordt 
elk congres weer opnieuw 
vastgesteld door de 
Besluitvormingscommissie 
en het Landelijk Bestuur. 
Door deze aanpassing 
geven we de ruimte aan de 
flexibiliteit die nodig is en 
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danwel sessievoorzitters 
aanwijzen; 

b. de besluitvormingscommissie 
een afvaardiging per sessie 
stuurt; 

14. Na bespreking van de 
betreffende motie zal de 
sessievoorzitter de motie in 
stemming brengen. 

a. Indien de motie door meer 
dan 70% van de aanwezigen 
wordt gesteund, dan wordt aan 
de plenaire vergadering 
voorgesteld deze motie zonder 
verdere behandeling in 
stemming te brengen; 

b. Indien de motie door minder 
dan 30% van de aanwezigen 
wordt gesteund, dan wordt aan 
de plenaire vergadering 
voorgesteld deze motie zonder 
verdere behandeling in 
stemming te brengen; 

c. Indien meer dan 30% maar 
minder dan 70% van de 
aanwezigen de motie steunt, 
dan zal de motie in de plenaire 

kunnen we per congres 
bekijken welke regels en 
afspraken noodzakelijk zijn.  
 
In navolging van de positief 
beoordeelde pilot waarbij er 
de hele dag een zaal voor 
de besluitvorming 
beschikbaar is op het 
congres, alsmede ook de 
flexibele ruimte die de 
wijziging hierboven biedt, is 
dit lid 14 overbodig. 



 24 

Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

sessie behandeld worden, 
voordat deze in stemming wordt 
gebracht. 

Voorstel 37 3.9 lid 15 Landelijk Bestuur Het Landelijk Bestuur kan, 
beargumenteerd, voorstellen om 
een motie in de plenaire sessie 
alsnog te behandelen. 

Het Landelijk Bestuur bepaalt, in 
overeenstemming met de 
Landelijke 
Besluitvormingscommissie, 
welke moties in de plenaire 
sessie worden behandeld. 
Hierbij geldt dat: 

a) moties die zeer bepalend 
zijn voor de koers van de 
Partij;  

b) actueel politieke moties, 
zoals bedoeld in artikel 
xx.xx; 

c) organisatorische moties 
zoals bedoeld in artikel 
3.9 lid 8; en 

d) amendementen op 
congresvoorstellen zoals 
bedoeld in artikel 3.8; 

altijd in een plenaire sessie 
worden behandeld. Over moties 
die niet in de plenaire sessie 
worden behandeld kan digitaal 
worden gestemd voorafgaand 
aan het Congres. De moties die 
via een digitale stemming aan de 
leden worden voorgelegd 
worden door het Landelijk 

Om de kwaliteit van 
besluitvorming op een 
congres op peil te houden 
willen we het mogelijk 
maken dat een deel van de 
ingediende moties niet 
plenair behandeld worden 
maar via een digitale 
stemming worden beslist. 
Het Landelijk Bestuur kan, in 
overeenstemming met de 
Landelijke 
Besluitvormingscommissie, 
ook altijd beslissen om álle 
moties en amendementen 
plenair te behandelen.  
Tevens regelen we dat 
moties digitaal in stemming 
gebracht mogen worden en 
dat deze moties voorzien 
worden van een advies 
vanuit het Landelijk Bestuur, 
en dat de indiener de 
mogelijkheid krijgt om een 
motivatie én reactie op het 
preadvies te kunnen geven.  
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Bestuur voorzien van een 
advies. Dit advies kan worden 
voorzien van een motivatie van 
maximaal 100 woorden. De 
indieners kunnen in maximaal 
100 woorden een reactie geven 
op het advies. De 
Besluitvormingscommissie stelt 
termijnen vast waarbinnen deze 
toelichtingen dienen te worden 
ingediend. 

Voorstel 38 3.9 lid 16 Landelijk Bestuur In het congresreglement kunnen 
nadere regels gesteld worden 
omtrent de behandeling in 
deelsessies. 

<schrappen> Dit is elders geplaatst en 
daarmee een overbodig 
artikel in het Huishoudelijk 
Reglement.  

Voorstel 39 3.10 lid 3 
3.10 lid 4 

Landelijk Bestuur 3. Na sluiting van deze termijn 
beoordeelt de 
Besluitvormingscommissie de 
ontvangen amendementen 
conform artikel 3.9. De 
geaccepteerde amendementen 
worden vervolgens door de 
Besluitvormingscommissie in 
categorieën ingedeeld: 

a. amendementen die alleen 
tekstueel van aard zijn; 

b. amendementen op 
punten die zeer bepalend 
zijn voor de Partij, dan 
wel de koers van het 

Na sluiting van deze termijn 
beoordeelt de 
Besluitvormingscommissie de 
ontvangen amendementen 
conform artikel 3.9. De 
geaccepteerde amendementen 
worden door de 
Besluitvormingscommissie, in 
overeenstemming met de 
Programmacommissie, 
gecategoriseerd in technisch 
(tekstueel) dan wel politiek-
inhoudelijk, waarbij: 

a. de technische 
amendementen door het 
Landelijk Bestuur worden 
voorzien van een bindend 

In navolging van het 
aangenomen 
congresvoorstel 
‘Categorisering 
amendementen’ op Congres 
111, passen we met deze 
wijziging het Huishoudelijk 
Reglement hierop aan.  
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programma ingrijpend 
wijzigen; 

c. amendementen die 
inhoudelijk zijn van aard, 
maar niet op punten die 
zeer bepalend zijn voor 
de Partij, dan wel de 
koers van het programma 
ingrijpend wijzigen. 

4. De amendementen die alleen 
tekstueel van aard zijn worden 
aan de programmacommissie 
aangeboden. De 
programmacommissie verwerkt 
deze amendementen met 
inachtneming van artikel 3.9, lid 
10. Amendementen op punten 
die zeer bepalend zijn voor de 
Partij, dan wel de koers van het 
programma ingrijpend wijzigen, 
worden ter behandeling aan het 
congres voorgelegd. Overige 
amendementen worden eerst 
via een e-voting aan de leden 
voorgelegd. 

pre-advies 
(overnemen/verwerpen) 
en verder niet worden 
behandeld; 

b. de politiek-inhoudelijke 
amendementen door het 
Landelijk Bestuur verder 
worden verdeeld in 
amendementen ter 
bespreking op het 
Congres of ter 
vaststelling in een digitale 
stemming; 

Voorstel 40 3.10 lid 5 Landelijk Bestuur De Besluitvormingscommissie 
maakt binnen zeven dagen na 
sluiting van de periode om 
amendementen in te dienen aan 
de indieners bekend in welke 

De Besluitvormingscommissie 
maakt binnen 14 dagen na 
sluiting van de periode om 
amendementen in te dienen aan 
de indieners bekend in welke 

De termijn van zeven dagen 
is niet in alle gevallen 
realistisch omdat het gaat 
om een hoop 
amendementen op het 
Conceptprogramma. Door 
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categorie hun amendementen 
vallen. 

categorie hun amendementen 
vallen. 

deze termijn naar 14 dagen 
te zetten, heeft de 
Besluitvormingscommissie 
genoeg tijd om haar taak uit 
te voeren.  

Voorstel 41 3.10 lid 6 Landelijk Bestuur Tegen het besluit, zoals bedoeld 
in lid 5, is alleen op procedurele 
gronden beroep mogelijk bij het 
Geschillencollege. De termijn 
hiervoor bedraagt 48 uur na 
bekendmaking van de categorie 
bij de indiener. 

<schrappen> Een keuze om een categorie 
toe te plaatsen is per 
definitie een inhoudelijke 
keus.  

Voorstel 42 3.10 lid 8 Landelijk Bestuur In de e-voting wordt de leden 
gevraagd of zij voor of tegen het 
betreffende amendement zijn, 
waarbij geldt dat: 

a. minimaal 1% van de 
stemgerechtigde leden 
aan de stemming op het 
specifieke amendement 
hebben deelgenomen; 

b. indien het amendement 
door meer dan 70% van 
de stemmers wordt 
gesteund, dan wordt het 
amendement geacht te 
zijn aangenomen; 

c. indien het amendement 
door minder dan 30% van 
de stemmers wordt 
gesteund, dan wordt 

In de digitale stemming wordt de 
stemgerechtigde leden 
gevraagd of zij voor of tegen het 
betreffende amendement zijn, 
waarbij geldt dat minimaal 1% 
van de stemgerechtigde leden 
aan de stemming op het 
specifieke amendement moet 
hebben deelgenomen. Indien de 
opkomst van 1% bij een 
specifiek amendement niet 
gehaald wordt, vervalt het 
amendement. Er wordt gestemd 
met een gewone meerderheid.  

De opkomstdrempel is 
bedoeld om te voorkomen 
dat een zeer klein deel van 
de leden de koers van de 
partij kunnen bepalen als het 
gaat om amendementen. 
Door een minimale opkomst 
te vragen, wordt tevens de 
relevantie van een 
amendement gemeten.  
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deze geacht te zijn 
verworpen; 

d. indien meer dan 30% 
maar minder dan 70% van 
de stemmers het 
amendement steunt, dan 
zal het amendement 
alsnog voor behandeling 
aan het congres worden 
voorgelegd. in de 
plenaire sessie 
behandeld worden, 
voordat deze in 
stemming wordt 
gebracht. 

Voorstel 43 3.10 lid 9 Landelijk Bestuur Het Landelijk Bestuur kan, 
beargumenteerd, voorstellen om 
een amendement alsnog te 
behandelen op het congres. 

<schrappen> Dit zou betekenen dat er 
twee keer over een 
amendement gestemd kan 
worden of dat het Landelijk 
Bestuur kan bepalen een 
amendement nogmaals in 
stemming te brengen als de 
uitslag niet bevalt. Eerder is 
al bepaald welke 
amendementen in een evote 
geplaatst worden (in 
samenspraak met de BVC), 
waardoor dit artikel 
overbodig wordt.  
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Voorstel 44 3.10 lid 11 Landelijk Bestuur Indieners kunnen tot maximaal 
48 uur na sluiting van de e-
voting beroep instellen bij het 
geschillencollege, indien er 
sprake is van procedurele 
onvolkomenheden die tot een 
aanmerkelijk andere uitslag 
zouden kunnen leiden. 

Indieners kunnen tot maximaal 
24 uur na bekendmaking van de 
uitslag beroep instellen bij het 
Geschillencollege als er sprake 
is van procedurele 
onvolkomenheden die tot een 
aanmerkelijk andere uitslag 
zouden kunnen leiden. Overige 
leden kunnen tot maximaal 24 
uur na sluiting van de digitale 
stemming beroep instellen bij 
het Geschillencollege als er 
sprake is van procedurele 
onvolkomenheden die tot een 
aanmerkelijk andere uitslag 
zouden kunnen leiden. 

Hiermee trekken we dit 
gelijk met digitale 
stemmingen voor personen 
en zijn de beroepstermijnen 
voor alle digitale 
stemmingen binnen de Partij 
hetzelfde.  

Voorstel 45 3.11 lid 2 Landelijk Bestuur Indien een motie of 
amendement door de 
Besluitvormingscommissie 
wordt geweigerd, ontvangen de 
indieners hiervan binnen twee 
weken na de in artikel 3.9, 
zevende lid vermelde 
sluitingsdatum schriftelijk 
bericht.  

 

Indien een motie of 
amendement door de 
Besluitvormingscommissie 
wordt geweigerd, ontvangen de 
indieners hiervan na de in artikel 
3.9 lid 7 vermelde 
sluitingsdatum schriftelijk 
bericht. Uiterlijk 72 uur na 
verzending van het bericht van 
weigering van een motie of 
amendement kan beroep 
worden ingesteld bij het 
Geschillencollege, dat uiterlijk 
binnen zeven werkdagen 
uitspraak doet.  

We voegen een 
beroepstermijn toe.  
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Voorstel 46 3.11 lid 3 
sub a 

Landelijk Bestuur het Landelijk Bestuur te 
adviseren amendementen, die 
zich in dezelfde richting uitlaten, 
voor een verantwoorde 
besluitvorming op het congres 
ineen te voegen  

 

indieners van moties en 
amendementen met gelijke 
strekking of die zich in dezelfde 
richting uitlaten, de opdracht 
geven deze moties en 
amendementen ineen te voegen 
ten behoeve van een 
verantwoorde besluitvorming. 
De Besluitvormingscommissie 
kan een termijn stellen aan het 
vervullen van deze opdracht. 
Indien niet aan deze opdracht 
wordt voldaan, mag de 
Besluitvormingscommissie de 
betreffende amendementen en 
moties op eigen initiatief 
technisch ineenvoegen.   

We geven de BVC hiermee 
iets meer mogelijkheden om 
moties en amendementen 
met gelijke strekking samen 
te voegen.  

Voorstel 47 3.11 lid 3 
sub d 

Landelijk Bestuur te bepalen welke moties en 
amendementen met betrekking 
tot verkiezingsprogramma’s tot 
hoofdpunten van de 
besluitvorming tijdens het 
congres moeten leiden, waarbij 
de overige moties en 
amendementen aan de 
programmacommissie ter 
beoordeling worden 
meegegeven; 

<schrappen> Dit staat elders in het 
Huishoudelijk Reglement en 
is daarmee een overbodig 
artikel.  

Voorstel 48 3.13 lid 2 Landelijk Bestuur Een actuele politieke motie dient 
te worden ondersteund door 
tenminste vijftien 
stemgerechtigde leden van de 

Actueel Politieke Moties kunnen 
worden ingediend: 

a. bij besluit van de 
ledenvergadering van 

We brengen dit in lijn met 
het indienen van andere 
voorstellen die ingediend 
kunnen worden op het 
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Partij of te zijn aangenomen 
door een afdelings- of regionale 
ledenvergadering. 

een regio, (deel)afdeling 
of geregistreerd netwerk. 
Dit besluit dient in een 
vergadering of na digitale 
stemming tot stand te 
zijn gekomen. Een 
proces-verbaal van de 
besluitvorming dient te 
worden overlegd. De 
opkomst tijdens deze 
stemming dient ten 
minste 5% van de 
stemgerechtigde leden 
van de betreffende regio, 
(deel)afdeling of het 
netwerk te zijn, maar 
hoeft nooit hoger te zijn 
dan het aantal zoals 
bedoeld in sub b.  

b. door ten minste de helft 
van het aantal individuele 
leden dat nodig is om een 
Algemeen 
Organisatorische Motie, 
een Politieke Motie of een 
amendement in te 
dienen, zoals bedoeld in 
artikel 3.9 lid 4.  

c. het Landelijk Bestuur. 

congres. Om een motie of 
amendement in te dienen 
namens een 
ledenvergadering, vragen 
we een minimale opkomst 
bij de stemming. Hiermee 
zorgen we dat het 
ingediende voorstel het 
mandaat heeft van de 
ledenvergadering. Het 
opkomstpercentage wordt 
vastgesteld op 5% van het 
totale ledenaantal van het 
betreffende gremium (dit is 
de helft van wat nodig is 
voor Algemeen Politieke 
Moties, Algemeen 
Organisatorische Moties en 
Amendementen). Echter, de 
opkomst hoeft nooit hoger 
te zijn dan het aantal 
stemgerechtigde leden dat 
nodig is om een APM 
namens individuele leden in 
te dienen.  
Bijvoorbeeld: 

- 0,25% van de 
stemgerechtigde 
leden is 75. Hiervan 
heb je de helft nodig 
als je een APM 
indient, dus in dit 
geval 38.  
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- Jouw gremium heeft 
1500 leden. Je hebt 
dan een opkomst 
nodig van 38 leden 
om een motie of 
amendement in te 
dienen namens de 
ledenvergadering.  

- Jouw gremium heeft 
200 leden. Je hebt 
een opkomst nodig 
van 5%, ofwel 10 
leden, om een motie 
of amendement in te 
dienen namens de 
ledenvergadering.  

We brengen het 
democratische principe 
‘One-person-one-vote’ 
hiermee meer naar de 
voorgrond. Je kunt deze 
stemming zowel op een 
fysieke ledenvergadering als 
via een digitale stemming 
laten verlopen.   
Tevens zorgen we ervoor 
dat de drempel realistischer 
is om de kwaliteit van de 
besluitvorming op peil te 
houden. Hierbij kijken we 
nadrukkelijk naar de 
mogelijkheid dat in de 
toekomst het ledenaantal 
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verder kan stijgen of kan 
dalen, waardoor een 
percentage logischer is. 

Voorstel 49 3.14 lid 2 Landelijk Bestuur Op voorstel van de voorzitters 
kan het congres zich ter 
voorbereiding van de plenaire 
discussie in secties splitsen 
onder leiding van de door de 
voorzitters aangewezen 
sectievoorzitters en op een 
wijze als in het 
congresreglement is geregeld. 

<schrappen> Dit impliceert dat er staande 
het congres besloten kan 
worden tot deelsessies. Dit 
wordt elders geregeld, 
onder andere in het 
congresreglement. Het 
instellen van deelsessies 
tijdens het congres geeft 
bovendien andere 
problemen, zoals dat 
inhoudelijke subsessies 
moeten vervallen ten 
behoeve van besluitvorming. 
De 
Besluitvormingscommissie 
en het Landelijk Bestuur 
komen onderling overeen op 
welke wijze de 
besluitvorming tijdens het 
congres plaatsvindt, 
voorafgaand aan het 
publiceren van het 
congresreglement. Dit wordt 
opgenomen in het 
congresreglement. Dit 
artikel is hiermee overbodig.  
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Voorstel 50 3.15 lid 1 Landelijk Bestuur Met inachtneming van het 
gestelde in artikel 6.1 geschiedt 
stemming over personen altijd 
schriftelijk op een wijze 
vastgesteld door de Landelijke 
Verkiezingscommissie.  

Met inachtneming van het 
gestelde in artikel 6.1 geschiedt 
stemming over personen op een 
wijze vastgesteld door de 
Landelijke 
Verkiezingscommissie.  

We brengen dit meer in lijn 
met het de rest van het 
Huishoudelijk Reglement.  

Voorstel 51 3.15 lid 3 Landelijk Bestuur Een congres begint met de 
aanwijzing van een 
stemcommissie op voordracht 
van de voorzitters. 

<schrappen> Hier hebben we de 
Besluitvormingscommissie 
en Landelijke 
Verkiezingscommissie voor. 
Deze zijn reeds door de 
leden verkozen. Het 
aanwijzen van een 
stemcommissie is daarmee 
overbodig.  

Voorstel 52 3.15 lid 4 Landelijk Bestuur De stemcommissie registreert 
de uitgebrachte stemmen, 
beslist zonder beroep over de 
geldigheid daarvan, constateert 
de uitslag van de stemming en 
legt de uitslag van de stemming 
vast in een proces-verbaal. De 
fungerend voorzitter kan 
besluiten tot herstemming over 
te gaan ook indien de 
stemcommissie daartoe niet 
heeft besloten 

De besluitvormingscommissie 
registreert de uitgebrachte 
stemmen, beslist zonder beroep 
over de geldigheid van de 
uitgebrachte stemmen, 
constateert de uitslag van de 
stemming en legt de uitslag van 
de stemming vast in een proces-
verbaal. De 
besluitvormingscommissie kan 
besluiten tot herstemming over 
te gaan. 

We verduidelijken hiermee 
het artikel. Tevens brengen 
we het meer in lijn met hoe 
het georganiseerd is binnen 
de vereniging, namelijk dat 
de 
Besluitvormingscommissie 
de uitgebrachte stemmen 
registreert.   

Voorstel 53 3.16 lid 1 Landelijk Bestuur Een geluidsopname van het 
congres is een week na het 
congres beschikbaar en kan 
worden opgevraagd en via het 

Een geluidsopname van het 
congres is een week na het 
congres beschikbaar en kan op 
het Landelijk Bureau ter 

We verduidelijken dit artikel. 
De tapes zijn altijd in te zien 
/ te beluisteren op het 
Landelijk Bureau. Het 
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Landelijk Bureau ter raadpleging 
op een bereikbare plaats 
worden nageluisterd. 

raadpleging worden 
nageluisterd. 

Landelijk Bureau is goed 
bereikbaar.    

Voorstel 54 3.16 lid 2 Landelijk Bestuur <toevoegen> De Landelijke 
Verkiezingscommissie publiceert 
een overzicht van de vervulde 
vacatures en de uitslag van de 
stemming bij deze betreffende 
vacatures. 

We voegen hiermee de 
verplichting van de LVC ook 
toe aan de publicatie van 
uitslagen. 

Voorstel 55 3.17 lid 1 Landelijk Bestuur Het congres behandelt in de 
eerste plaats de geagendeerde 
congresvoorstellen en de 
daarop ingediende moties en 
amendementen, die door de 
Besluitvormingscommissie zijn 
goedgekeurd. 

<schrappen> De wijze van behandeling is 
incorrect zoals het 
beschreven staat in het 
oorspronkelijke artikel. 
Daarnaast verschilt dit per 
congres, waardoor we 
voorstellen dit artikel te 
schrappen.   

Voorstel 56 3.17 lid 2 Landelijk Bestuur “in overleg met het Landelijk 
Bestuur” 

<schrappen> Ook zonder het LB te horen 
kan de indiener besluiten 
een motie aan te passen. 
We halen deze verplichting 
er dan ook uit.  

Voorstel 57 3.18 lid f Landelijk Bestuur de stemcommissie brengt op 
verzoek van de congresleiding 
de amendementen in stemming 
in volgorde van hun 
ingrijpendheid zoals door de 
Besluitvormingscommissie in het 
congresboek aangegeven 

de congresleiding brengt de 
amendementen in stemming op 
volgorde van hun ingrijpendheid 
zoals door de 
Besluitvormingscommissie in het 
congresboek aangegeven 

We verhelderen dit stuk en 
vereenvoudigen dit ook. 
Tevens halen we het 
verouderde ‘Stemcommissie’ 
eruit.  
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Voorstel 58 3.18 lid g Landelijk Bestuur de stemcommissie brengt op 
verzoek van de congresleiding 
de moties en/of resoluties met 
betrekking tot een bepaald 
agendapunt in de door de 
Besluitvormingscommissie in het 
congresboek vermelde volgorde 
in stemming 

de congresleiding brengt de 
moties en/of resoluties met 
betrekking tot een bepaald 
agendapunt in de door de 
Besluitvormingscommissie in het 
congresboek vermelde volgorde 
in stemming 

Idem als hierboven.  
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Voorstel 59  4.1 lid 4 Landelijk Bestuur De voorzitter wordt middels een 
digitale stemming onder alle 
stemgerechtigde leden in 
functie gekozen. Bij de 
aanmelding legt de kandidaat 
voorzitter 
ondersteuningsverklaringen 
voor van tenminste 100 
stemgerechtigde leden. De 
ondersteuningsverklaringen 
bestaan uit een naam, een 
lidnummer en handtekening en 
dienen in één keer bij de 
kandidaatstelling gevoegd te 
worden. 

De voorzitter wordt middels een 
digitale stemming onder alle 
stemgerechtigde leden in 
functie verkozen. Hierbij geldt: 

a. bij de aanmelding legt de 
kandidaat-voorzitter 
ondersteuningsverklaring
en, zoals bedoeld in 
artikel 1.1 lid 4 sub m, 
voor van tenminste 0,5% 
van de stemgerechtigde 
leden.  

b. de peildatum voor het 
aantal stemgerechtigde 
leden en het daaruit 
voortvloeiende aantal 
benodigde 
ondersteuningsverklaring
en wordt uiterlijk bij 
openstelling van de 
kandidaatstelling door de 
Landelijke 
Verkiezingscommissie 
bekendgemaakt.   

We vereenvoudigen het 
artikel. Tevens maken we 
het mandaat gebaseerd op 
een percentage, wat het 
beter laat meegroeien met 
de grootte van de partij.  
 
Als je een percentage hebt, 
moet je ook een peildatum 
hebben. Door middel van 
deze toevoeging regelen we 
dat er een peildatum is en 
het aantal benodigde 
ondersteuningsverklaringen 
wordt vastgelegd. 

Voorstel 60 4.1 lid 5 Landelijk Bestuur Om te zorgen dat een lid van het 
Landelijk Bestuur voldoende 
draagvlak heeft voor zijn 
kandidaatstelling, wordt 

Bij de kandidaatstelling voor de 
overige vacatures voor het 
Landelijk Bestuur:  

De 
ondersteuningsverklaringen 
trekken we gelijk met hoe 
dit geformuleerd is voor 
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voorgesteld om bij kandidering 
ondersteuningsverklaringen te 
overleggen. Voor de voorzitter is 
dit reeds geregeld en het aantal 
op 100 gesteld. Voor de overige 
Landelijk Bestuursleden wordt 
het aantal op 50 gesteld. 

a. legt de kandidaat 
ondersteuningsverklaring
en, zoals bedoeld in 
artikel 1.1 lid 4 sub m, 
voor van tenminste 
0,25% van de 
stemgerechtigde leden.  

b. de peildatum voor het 
aantal stemgerechtigde 
leden en het daaruit 
voortvloeiende aantal 
benodigde 
ondersteuningsverklaring
en wordt uiterlijk bij 
openstelling van de 
kandidaatstelling door de 
Landelijke 
Verkiezingscommissie 
bekendgemaakt.   

voorzitter in het voorstel. 
Hierbij is het percentage de 
helft van het benodigde 
aantal dat voor de 
partijvoorzitter nodig is, 
zoals in het oorspronkelijke 
artikel ook het geval was.  
Als je een percentage hebt, 
moet je ook een peildatum 
hebben. Door middel van 
deze toevoeging regelen we 
dat er een peildatum is en 
het aantal benodigde 
ondersteuningsverklaringen 
wordt vastgelegd. 

Voorstel 61 4.1 lid 6 Landelijk Bestuur De penningmeester(s) wordt 
door het congres in functie 
gekozen. De overige leden van 
het Landelijk Bestuur worden 
door het congres per te 
vervullen vacature gekozen. 

De verkiezing van de leden van 
het Landelijk Bestuur vindt 
plaats middels een digitale 
stemming of op het Congres. De 
voorzitter en penningmeester 
worden in functie verkozen.  

We maken het mogelijk om 
ook andere bestuursleden 
digitaal te verkiezen. 
Hiermee moderniseren we 
het Huishoudelijk 
Reglement. In de coronatijd 
hebben we enkele 
bestuursleden digitaal 
verkozen onder de vlag van 
de Coronanoodwet, maar 
deze noodwet vervalt op 
den duur. Door deze 
aanpassing regelen we dat 
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we de mogelijkheid 
behouden om bestuursleden 
digitaal te verkiezen.  

Voorstel 62 4.1 lid 7 Landelijk Bestuur Bij een vervroegde Tweede 
Kamerverkiezing en de 
beëindiging van een termijn van 
een Landelijk Bestuurslid kan 
het congres op verzoek van het 
Landelijk Bestuur de 
lidmaatschapstermijn van dit 
bestuurslid verlengen tot het 
volgende congres. De vacature 
dient op het volgende congres 
te worden opengesteld.  

Bij de beëindiging van een 
termijn van een Landelijk 
Bestuurslid kan het congres op 
verzoek van het Landelijk 
Bestuur de termijn van dit 
bestuurslid verlengen tot het 
volgende congres. De vacature 
dient op het volgende congres 
te worden opengesteld. 

Het verlengen van een 
termijn hoeft niet enkel te 
zijn als het gaat om 
vervroegde Tweede 
Kamerverkiezingen, maar 
kan ook bijvoorbeeld 
noodzakelijk zijn bij reguliere 
Tweede Kamerverkiezingen 
of een andere reden 
hebben. We maken het 
mogelijk deze termijn te 
verlengen tot het volgende 
congres. Uiteraard moet het 
Congres hiermee 
instemmen.   

Voorstel 63 4.4 lid 1 Landelijk Bestuur Het Landelijk Bestuur voorziet in 
het secretariaat van het 
Geschillencollege, het bestuur 
van de Bestuurdersvereniging, 
de landelijke 
programmacommissie, de 
redactieraad van het partijblad 
en – indien ingesteld – de 
redactieraad van de website 
alsmede de door het congres 
benoemde permanente organen 
door aan deze organen een van 
de medewerkers van het 

Het Landelijk Bestuur voorziet in 
het secretariaat van het 
Geschillencollege, het bestuur 
van de Bestuurdersvereniging, 
de Landelijke 
Verkiezingscommissie en de 
Landelijke 
Besluitvormingscommissie, 
alsmede voor ambtelijke 
ondersteuning van de Landelijke 
Programmacommissie, de 
redactieraad van het partijblad 
en de door het congres of het 

Door deze wijziging voegen 
we meerdere (landelijke) 
commissies toe waardoor 
dit artikel meer in lijn wordt 
gebracht met de praktijk.   
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Landelijk Bureau als “ambtelijk 
secretaris” beschikbaar te 
stellen. 

Landelijk Bestuur benoemde 
permanente organen, door aan 
deze organen een of meerdere 
van de medewerkers van het 
Landelijk Bureau als “ambtelijk 
secretaris” beschikbaar te 
stellen.  

Voorstel 64 4.4 lid 3 Landelijk Bestuur Met inachtneming van het 
bepaalde inzake de kosten van 
enig geschil komen de kosten 
van de in het eerste lid 
genoemde organen voor 
rekening van het Landelijk 
Bestuur, onder het uitdrukkelijke 
voorbehoud van goedkeuring 
vooraf door de penningmeester. 

Met inachtneming van het 
bepaalde in lid 10.1 lid 3 komen 
de kosten van de in het eerste 
lid genoemde organen voor 
rekening van het Landelijk 
Bestuur, onder het uitdrukkelijke 
voorbehoud van goedkeuring 
vooraf door de penningmeester. 

We verduidelijken het 
artikel. .  

Voorstel 65 4.4 lid 4 Landelijk Bestuur Van de vergaderingen van de in 
het eerste lid genoemde 
organen worden door de 
toegevoegd secretaris 
verslagen gemaakt, die aan de 
leden van deze organen, 
alsmede aan hun 
contactpersoon van het 
Landelijk Bestuur worden 
toegezonden 

Van de vergaderingen van de in 
het eerste lid genoemde 
organen worden door de 
toegevoegd secretaris 
verslagen gemaakt, die aan de 
leden van deze organen worden 
toegezonden. Het overzicht van 
de genomen besluiten worden 
gedeeld met het Landelijk 
Bestuur.  

Het Landelijk Bestuur krijgt 
een overzicht van de 
besluitenlijsten van de 
verschillende 
partijcommissies. De 
volledige verantwoording 
doen deze commissies op 
het Congres (art. 3.2 lid 1).  

Voorstel 66 4.5 lid 3 Landelijk Bestuur Ten aanzien van de verplichte 
lidmaatschapstermijn 
voorafgaand aan 
kandidaatstelling kan het 
Landelijk Bestuur op verzoek 

Ten aanzien van de verplichte 
lidmaatschapstermijn 
voorafgaand aan de 
kandidaatstelling kan het 
Landelijk Bestuur onder 

Dispensatie verlenen is een 
uitzondering geven op een 
regel. Het Landelijk Bestuur 
hecht daarom veel waarde 
aan een goede toelichting 



 41 

Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

van de betrokken kandidaat 
dispensatie verlenen. 

vermelding van uitzonderlijke 
redenen de betrokken kandidaat 
dispensatie verlenen.  

om welke uitzonderlijke 
redenen de betrokken 
kandidaat dispensatie krijgt. 
Dit verhelderen we met 
deze aanpassing.  

Voorstel 67 4.5 lid 6 Landelijk Bestuur Het Landelijk Bestuur maakt 
binnen tien werkdagen na het 
verzoek zijn beslissing bekend 
aan de kandidaat, het betrokken 
bestuur en de betrokken 
verkiezingscommissie. Indien 
het verzoek wordt afgewezen 
door het Landelijk Bestuur, is dit 
grond voor de betrokken 
verkiezingscommissie om de 
kandidaatstelling alsnog af te 
wijzen. 

Het Landelijk Bestuur maakt 
binnen tien werkdagen na het 
verzoek zijn beslissing bekend 
aan de kandidaat en het 
betrokken bestuur. Indien het 
verzoek wordt afgewezen door 
het Landelijk Bestuur, is dit 
grond voor de betrokken 
verkiezingscommissie om de 
kandidaatstelling alsnog af te 
wijzen. 

Het is onwerkbaar om alle 
verkiezingscommissies op 
de hoogte te stellen. Hier is 
de kandidaat zelf 
verantwoordelijk voor in de 
ogen van het Landelijk 
Bestuur.  
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Wijzigingsvoorstellen afdelingen, regio’s en 
(thema)netwerken  
Voorstellen 68 - 81 

Nummer  
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Artikel  
nummer  
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Voorstel 68  5.1 lid 14 Landelijk Bestuur Bij een afdeling bestaande uit twee 
of meer gemeente hebben bij de 
verkiezingen voor de 
kandidatenlijst en het vaststellen 
van het programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen alleen 
de leden woonachtig in die 
gemeente stemrecht.  

Bij een afdeling bestaande uit 
twee of meer gemeenten 
hebben bij de voorbereidingen 
van de 
Gemeenteraadsverkiezingen 
enkel die leden stemrecht die 
woonachtig zijn in de 
betreffende gemeente. Dit 
betreft: 

a. het vaststellen van het 
deelnamebesluit inclusief 
instellingsbesluiten en alle 
andere besluiten aangaande 
deelname; 

b. de verkiezingen voor de 
kandidatenlijst; en 

c. het vaststellen van het 
programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.  

De kern is dat bij alle 
besluiten aangaande 
deelname aan verkiezingen 
alleen de leden woonachtig 
in die gemeente 
stemgerechtigd zijn. Door 
deze aanpassing 
verduidelijken we deze 
kern van het artikel, en 
maken we de bedoeling 
van het oorspronkelijke 
artikel duidelijker.  

Voorstel 69 5.1 lid 16 Landelijk Bestuur De voorzitter, secretaris en 
penningmeester worden in functie 
verkozen. De voorzitter kan 
verkozen worden door middel van 
een digitale stemming. Het bestuur 
verdeelt onderling minimaal de 

De voorzitter, secretaris en 
penningmeester worden in 
functie verkozen. Het bestuur 
regelt de onderlinge 
taakverdeling van de 
bestuursleden en stelt de 

We brengen dit meer in lijn 
met het Landelijk Bestuur. 
Afdelingen kunnen 
specifieke behoeftes 
hebben. Door deze 
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volgende 
verantwoordelijkheidsgebieden: 

a. communicatie en 
campagne; 
b. politieke afstemming en 
verkiezingsprogramma; 
c. ledenwerving; 
d. talentontwikkeling en 
opleiding. 

functieaanduiding van de 
bestuursleden leden vast.  

aanpassing faciliteren we 
meer in deze behoefte.  

Voorstel 70 5.2 lid 2 Landelijk Bestuur Per afdelingsreglement worden de 
taken en bevoegdheden van de 
deelafdelingen geregeld.  

 

Per afdelingsreglement worden 
de voorwaarden voor 
oprichting en opheffing, alsook 
de taken en bevoegdheden 
van de deelafdelingen 
geregeld.  

We stellen dat de 
voorwaarde van opheffing 
of oprichting van een 
deelafdeling ook in 
afdelingsreglementen moet 
worden geregeld.  

Voorstel 71 5.3 Landelijk Bestuur <toevoegen> Bij een regio bestaande uit 
twee of meer provincies 
hebben bij de voorbereidingen 
van de Provinciale 
Statenverkiezingen enkel die 
leden stemrecht die 
woonachtig zijn in de 
betreffende provincie. Dit 
betreft: 

a. het vaststellen van het 
deelnamebesluit inclusief 
instellingsbesluiten en alle 
andere besluiten aangaande 
deelname; 

We lossen door middel van 
deze wijziging op dat een 
regio bestaande uit 
meerdere provincies ook 
per provincie de 
deelnamebesluiten en 
andere besluiten 
aangaande de Provinciale 
Statenverkiezingen, 
worden genomen. Dit 
trekken we hierdoor in lijn 
met hoe dit voor 
afdelingen bestaande uit 
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b. de verkiezingen voor de 
kandidatenlijst; en 

c. het vaststellen van het 
programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

meerdere gemeenten is 
geregeld.   

Voorstel 72 5.3 Landelijk Bestuur <toevoegen> Indien een afdeling 
geografisch over meerdere 
provincies verspreid is, kun de 
leden op provinciaal niveau 
hun lidmaatschapsrechten 
uitoefenen in de provincie waar 
zij woonachtig zijn, bij de 
voorbereidingen van de 
Provinciale Statenverkiezingen. 
Dit betreft: 

a. het vaststellen van het 
deelnamebesluit inclusief 
instellingsbesluiten en alle 
andere besluiten aangaande 
deelname; 

b. kandidaat staan en (indien van 
toepassing) 
ondersteuningsverklaringen 
afgeven; 

c. de verkiezingen voor de 
kandidatenlijst; en 

d. het vaststellen van het 
programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Het kan voorkomen dat 
een afdeling geografisch 
onder meerdere provincies 
valt. In zo’n geval kunnen 
leden die in provincie A 
wonen enkel stemmen in 
provincie A rondom 
besluiten ter voorbereiding 
van de Provinciale 
Statenverkiezingen. Idem 
voor provincie B. Hiermee 
lossen we een praktisch 
probleem en zorgen we 
ervoor dat ALLE leden van 
D66 in hun provincie mee 
kunnen beslissen over 
zaken richting de 
Provinciale 
Statenverkiezingen.  

Voorstel 73 5.3 Landelijk Bestuur <toevoegen> Twee of meer regio’s kunnen 
fuseren door middel van 
besluiten van de 

Regio’s moeten, net als 
afdelingen, de mogelijkheid 
hebben om te fuseren. Dit 



 45 

Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

ledenvergadering van ieder 
van de bij de fusie betrokken 
regio’s. Hiervan wordt door de 
betrokken besturen melding 
gedaan aan het Landelijk 
Bestuur.  

was echter nergens 
geregeld in het 
Huishoudelijk Reglement. 
Door deze wijziging leggen 
we dit vast.   

Voorstel 74 5.3 lid 9 
5.3 lid 10 

Landelijk Bestuur 9. De voorzitter, secretaris en 
penningmeester worden in functie 
verkozen. De voorzitter kan 
verkozen worden door middel van 
een digitale stemming.  

10. Het bestuur verdeelt onderling 
minimaal de volgende 
verantwoordelijkheidsgebieden: 

a. communicatie en 
campagne; 
b. politieke afstemming en 
verkiezingsprogramma; 
c. ledenwerving; 
d. talentontwikkeling en 
opleiding 

De voorzitter, secretaris en 
penningmeester worden in 
functie verkozen. Het bestuur 
regelt de onderlinge 
taakverdeling van de 
bestuursleden en stelt de 
functieaanduiding van de 
bestuursleden leden vast. 

We brengen dit meer in lijn 
met het Landelijk Bestuur. 
Regio’s  kunnen specifieke 
behoeftes hebben. Door 
deze aanpassing faciliteren 
we meer in deze behoefte.  

Voorstel 75 5.4 lid 1 Landelijk Bestuur In geval van het ontstaan van een 
onwerkbare bestuurlijke situatie op 
regionaal of afdelingsniveau, is het 
Landelijk Bestuur bevoegd op 
desbetreffend niveau:  

In het geval van het ontstaan 
van een onwerkbare 
bestuurlijke situatie op 
decentraal niveau of in een 
(thema)netwerk, is het 
Landelijk Bestuur bevoegd op 
betreffend niveau:  

We voegen 
(thema)netwerken toe aan 
deze opsomming, omdat 
nu nergens geregeld is dat 
het Landelijk Bestuur kan 
ingrijpen bij 
themanetwerken of 



 46 

Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

netwerken mocht daar 
bestuurlijk een onwerkbare 
situatie plaatsvinden. Dit 
artikel wordt weinig 
gebruikt. Toch hecht het 
Landelijk Bestuur eraan dat 
deze optie nadrukkelijk 
vrijgehouden wordt, mocht 
dit noodzakelijk zijn.  

Voorstel 76 5.4 lid 1 
sub a 

Landelijk Bestuur een ledenvergadering bijeen te 
roepen. De agenda van die 
ledenvergadering bevat uitsluitend 
voorstellen van het Landelijk 
Bestuur om een werkbare situatie 
te bewerkstelligen. Indien de 
betreffende ledenvergadering niet 
leidt tot een werkbare situatie, 
heeft het Landelijk Bestuur het 
recht dwingend een maatregel op 
te leggen. De beroepstermijn 
tegen deze maatregel bedraagt 
achtenveertig uur na 
bekendmaking van de maatregel. 
Het beroep kan slechts worden 
ingesteld op de grond dat de 
maatregel van het Landelijk 
Bestuur kennelijk onredelijk is. 

een ledenvergadering bijeen te 
roepen. De agenda van die 
ledenvergadering bevat 
uitsluitend voorstellen van het 
Landelijk Bestuur om een 
werkbare situatie te 
bewerkstelligen. Indien de 
betreffende ledenvergadering 
niet leidt tot een werkbare 
situatie, heeft het Landelijk 
Bestuur het recht dwingend 
een maatregel op te leggen. De 
beroepstermijn tegen deze 
maatregel bedraagt 
achtenveertig uur na 
bekendmaking van de 
maatregel. Het beroep kan 
slechts worden ingesteld op de 
grond dat de maatregel van 
het Landelijk Bestuur kennelijk 
onredelijk is. Het 
Geschillencollege doet binnen 
7 dagen uitspraak. 

We voegen een 
uitspraaktermijn toe voor 
het Geschillencollege. 
Hierdoor is het duidelijk 
aan welke termijnen de 
partijen én het college 
moeten voldoen.  
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Voorstel 77 5.4 lid 1 
sub b 

Landelijk Bestuur dwingend een maatregel op te 
leggen, indien door tijdsdruk of bij 
een voor D66 schadelijke situatie 
geen ledenvergadering meer 
bijeen geroepen kan worden. De 
betrokken leden worden daarvan 
direct in kennis gesteld. De 
beroepstermijn tegen deze 
maatregel bedraagt achtenveertig 
uur na bekendmaking van de 
maatregel. Het beroep kan slechts 
worden ingesteld op de grond dat 
de maatregel van het Landelijk 
Bestuur kennelijk onredelijk is. 

dwingend een maatregel op te 
leggen. De betrokken leden 
worden daarvan direct in 
kennis gesteld. De 
beroepstermijn tegen deze 
maatregel bedraagt 
achtenveertig uur na 
bekendmaking van de 
maatregel. Het beroep kan 
slechts worden ingesteld op de 
grond dat de maatregel van 
het Landelijk Bestuur kennelijk 
onredelijk is. Het 
Geschillencollege doet binnen 
7 dagen uitspraak.  

Soms is een dwingende 
maatregel voldoende en 
hoeft hier niet per definitie 
een ledenvergadering voor 
bijeengeroepen te worden. 
De twee 
uitzonderingsgronden voor 
het niet-organiseren van 
een ledenvergadering maar 
het opleggen van een 
dwingende maatregel 
schrappen we dan ook. 
Daarnaast voegen we een 
uitspraaktermijn toe voor 
het Geschillencollege. 
Hierdoor is het voor beide 
partijen én het college 
duidelijk aan welke 
termijnen ze moeten 
voldoen.  

Voorstel 78 5.4 lid 4 Landelijk Bestuur “de regio- of 
afdelingspenningmeester” 

het regio- of afdelingsbestuur Alleen de penningmeester 
décharge verlenen 
impliceert dat de rest van 
het bestuur nog wél 
verantwoordelijk gehouden 
kan worden voor het 
afgelopen financiële beleid.  

Voorstel 79 5.5 Landelijk Bestuur 1. Leden van de Partij kunnen 
een (aspirant) thema-afdeling 
vormen. De thema-afdeling kent 
tenminste als organen de 
ledenvergadering en het bestuur. 

1. D66 kent netwerken en 
themanetwerken.  
2. Een (thema)netwerk 
wordt opgericht door een 
besluit van het Landelijk 

We vereenvoudigen het 
artikel. Tevens worden 
thema-afdelingen 
hernoemd naar 
themanetwerken waardoor 
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Slechts leden van de Partij die 
stemgerechtigd zijn binnen de 
Partij zijn stemgerechtigd in de 
ledenvergadering en kunnen 
gekozen worden tot lid van het 
bestuur van de thema-afdeling. 
2. Ten minste 75 
stemgerechtigde leden, of indien 
zulks minder is 0,5% van de 
stemgerechtigde leden van de 
Partij, kunnen een aspirant thema-
afdeling oprichten.  
3. Een aspirant thema-
afdeling krijgt deze status voor 12 
maanden. Het Landelijk Bestuur 
kan besluiten de aspirant status 
met een zelfde periode eenmalig 
te verlengen.  
4. Na deze periode kan de 
aspirant thema-afdeling het 
Landelijk Bestuur verzoeken om 
hun status om te zetten naar een 
thema-afdeling. Het Landelijk 
Bestuur kan besluiten om de 
aspirant thema-afdeling de status 
van thema-afdeling te verlenen 
indien:  

a. de aspirant thema-afdeling 
een door haar leden vastgesteld 
oprichtingsplan heeft overlegd, die 
voldoet aan door het Landelijk 

Bestuur. Dit besluit wordt 
genomen op basis van ten 
minste een oprichtingsplan. 
Dit oprichtingsplan kan op 
initiatief van leden van de 
Partij worden ingediend als 
ook op initiatief van het 
Landelijk Bestuur volgens een 
door het Landelijk Bestuur 
vastgesteld model. 
3. Een (thema)netwerk 
kent ten minste als orgaan een 
bestuur. Slechts leden die lid 
zijn van de Partij kunnen 
worden gekozen tot lid van 
het bestuur van het 
(thema)netwerk.  
4. Het bestuur van een 
(thema)netwerk wordt 
verkozen door de leden op de 
door in het Huishoudelijk 
Reglement voorgeschreven 
wijzen. Het bestuur bestaat 
ten minste uit een voorzitter 
en een penningmeester, welke 
in functie worden verkozen. 
Het bestuur van een 
(thema)netwerk wordt, bij het 
oprichten van dit 
(thema)netwerk, benoemd 
door het Landelijk Bestuur 

de bestuurlijke werkdruk 
van thema-afdelingen 
omlaag gaat, en we 
voegen de 
gremiumcategorie 
‘netwerk’ toe als 
formalisering van de reeds 
bestaande netwerken ‘Els 
Borst Netwerk’, Pride 
Netwerk’ en ‘Caribisch 
Netwerk’. Hiermee geven 
we de thema-afdelingen 
(als themanetwerken) een 
betere positie binnen de 
partij die beter aansluit bij 
de wens vanuit de thema-
afdelingen zelf, en het 
oorspronkelijke idee van de 
thema-afdelingen.  
 
We vereenvoudigen de 
bestuurlijke structuur van 
(thema)netwerken ten 
opzichte van hoe het nu 
geregeld is bij thema-
afdelingen. We willen de 
(thema)netwerken echt de 
positie teruggeven van 
inhoudsvorming binnen de 
partij en hen alle 
mogelijkheden geven om 
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Bestuur nader geformuleerde 
criteria;  
b. er ten minste 75 
stemgerechtigde leden, of indien 
zulks minder is 0,5% van de 
stemgerechtigde leden van de 
Partij lid te zijn geworden van de 
aspirant thema- afdeling;  
c. er een bestuur van ten 
minste drie personen door de 
leden van de aspirant thema-
afdeling is verkozen;  
d. er een thema-
afdelingsreglement door de 
ledenvergadering is vastgesteld 
dat in ieder geval bepalingen bevat 
inzake de bevoegdheden van het 
bestuur. Het thema-
afdelingsreglement mag niet in 
strijd zijn met de Statuten en/of 
het Huishoudelijk Reglement. In 
het bijzonder kan van de 
hoofdstukken 1, 2 en 10 niet 
worden afgeweken.  
5. Het Landelijk Bestuur kan 
besluiten de aspirant thema-
afdeling geen permanente status 
te verlenen indien het thema 
geheel of grotendeels onder een 
bestaande thema- afdeling valt.  
6. Indien niet aan de in de 
voorwaarden van lid 4, gestelde 

voor een periode van ten 
hoogste 1 jaar. 
5. Ten aanzien van de 
ledenvergadering van een 
thema-afdeling is artikel 1.2, 
vierde lid, van 
overeenkomstige toepassing.  
6. Een (thema)netwerk 
zendt het Landelijk Bestuur 
jaarlijks een jaarplan en 
jaarverslag toe op een door 
het Landelijk Bestuur 
vastgestelde wijze en kan 
hierdoor aanspraak maken op 
een door het Landelijk Bestuur 
vastgesteld budget.  
7. Een (thema)netwerk kan 
door het Landelijk Bestuur 
worden opgeheven indien 
deze minimaal één jaar 
achtereen géén jaarplan en 
jaarverslag heeft ingediend, 
zich niet houdt aan de door 
het Landelijk Bestuur 
vastgestelde regels, dan wel 
geen activiteiten heeft 
ondernomen. Het Landelijk 
Bestuur neemt deze beslissing 
nadat het bestuur van het 
(thema)netwerk hierover is 
gehoord. 

ook écht met de inhoud 
aan de slag te gaan. 
 
We vinden het belangrijk 
dat elk (thema)netwerk ten 
minste een voorzitter (als 
gezicht) en een 
penningmeester (omdat er 
geld omgaat in het 
(thema)netwerk) heeft. 
Hoe het (thema)netwerk 
verder het bestuur inricht, 
daar halen we de 
verplichting vanaf.   
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voorwaarden wordt voldaan kan 
het Landelijk Bestuur besluiten om:  

a. de aspirant status eenmalig 
te verlengen met een maximum 
van nog eens zes maanden;  
b. de aspirant thema-afdeling 
niet de status van thema-afdeling 
te verlenen. Het Landelijk Bestuur 
brengt de initiatiefnemers 
schriftelijk op de hoogte van dit 
besluit.  
7. De thema-afdeling kent 
tenminste als organen de 
ledenvergadering en het bestuur. 
Slechts leden van de partij die 
stemgerechtigd zijn binnen de 
partij zijn stemgerechtigd in de 
ledenvergadering en kunnen 
gekozen worden tot lid van het 
bestuur van het thema-afdeling.  
8. Ten aanzien van de 
ledenvergadering van een thema-
afdeling is artikel 1.2, vierde lid, 
van overeenkomstige toepassing.  
9. De thema-afdeling zendt 
het Landelijk Bestuur jaarlijks een 
jaarplan en een jaarverslag toe en 
kan hierdoor aanspraak maken op 
een door het Landelijk Bestuur 
vastgesteld budget.  
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10. Een thema-afdeling kan 
door het Landelijk Bestuur worden 
opgeheven indien deze thema-
afdeling minimaal één jaar 
achtereen geen jaarplan en 
jaarverslag heeft ingediend bij het 
Landelijk Bestuur dan wel geen 
activiteiten heeft ondernomen. 
Het Landelijk Bestuur neemt deze 
beslissing uitsluitend nadat het 
bestuur van de thema- afdeling 
hierover gehoord is.  

Voorstel 80  Landelijk Bestuur <toevoegen> 1. D66 kent 
projectgroepen. 
Projectgroepen worden 
ingesteld door een 
besluit van het Landelijk 
Bestuur. Projectgroepen 
houden zich bezig met 
een specifiek project of 
het ontwikkelen van een 
specifiek product. 

2. Het Landelijk Bestuur 
stelt nadere regels vast 
waarbinnen deze 
projectgroep kan en 
mag opereren. In deze 
regels wordt ten minste 
ingegaan op de datum 
dat het project wordt 
afgesloten of het 

We voegen de 
mogelijkheid van 
‘Projectgroepen’ toe, als 
groepen leden met een 
bepaalde interesse, die 
écht aan een project of 
product gaan werken. 
Hiermee verbinden we 
spelregels aan het 
mandaat dat het Landelijk 
Bestuur reeds heeft 
conform het huidige artikel 
4.3 lid 1 sub c.  
Per projectgroep kunnen 
andere afspraken gemaakt 
worden, waaronder de 
periode waarin aan een 
project of product gewerkt 
wordt. Deze afspraken 
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product wordt 
afgeleverd. 

worden gemaakt bij de 
oprichting van de 
projectgroep. Door deze 
passage in het 
Huishoudelijk Reglement 
toe te voegen, creëren we 
die mogelijkheid. 

Voorstel 81  Landelijk Bestuur <toevoegen> 1. Bestuursleden van een 
decentraal orgaan 
kunnen worden 
verkozen middels een 
digitale stemming. 
Artikel 6.2 lid 8 is van 
overeenkomstige 
toepassing.  

2. Besluiten aangaande de 
interne organisatie van 
het gremium kunnen 
worden genomen 
middels een digitale 
stemming. Artikel 1.2 is 
van overeenkomstige 
toepassing. 

3. Besluiten over 
verkiezingsdeelname en 
het 
verkiezingsprogramma 
kunnen worden 
genomen middels een 
digitale stemming. 
Artikel 1.2 is van 

Dit verheldert het een en 
ander ten aanzien van 
verkiezingen en 
besluitvorming op 
decentraal niveau.  

 
Daarnaast maken we het 
mogelijk dat álle 
bestuursleden digitaal 
kunnen worden verkozen, 
maar ook besluiten digitaal 
kunnen worden genomen.  
Ook ná corona kunnen er 
situaties zijn waarbij een 
digitale stemming de 
meest praktische oplossing 
is. Door deze aanpassing 
maken we het mogelijk dat 
er digitaal gestemd wordt. 
Het Landelijk Bestuur 
hecht er wel waarde aan 
dat fysiek stemmen over 
bestuursleden en/of 
besluiten nog steeds de 
voorkeur is van zowel het 
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overeenkomstige 
toepassing. 

Landelijk Bestuur als de 
Landelijke 
Verkiezingscommissie, als 
de Landelijke 
Besluitvormingscommissie. 
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Wijzigingsvoorstellen kandidaatstellingen en verkiezingen 
Voortellen 82 - 132 
Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 82 6.1 lid 1 
6.1 lid 2 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

1. Het passief kiesrecht 
namens D66 bij deelname 
aan verkiezingen voor 
vertegenwoordigende 
lichamen staat slechts 
open voor leden die 
volgens de Kieswet het 
passief kiesrecht hebben 
voor de desbetreffende 
verkiezingen.  

2. Onverminderd het 
bepaalde in het eerste lid 
kan ieder gewoon lid zich 
kandidaatstellen voor een 
plaats op een 
kandidatenlijst voor de 
verkiezingen voor 
vertegenwoordigende 
lichamen en/of het 
lidmaatschap van een 
bestuur, bijzonder orgaan 
of commissie van de 
ledenvergadering, indien 
hij/zij aan de in de 
Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement 
gestelde voldoet, door 
zich aan te melden door 

1. De Landelijke 
Verkiezingscommissie 
stelt een model-
kandidaatstellingsformuli
er vast.  

2. Het orgaan dat een 
kandidaatstellingsformuli
er ontvangt bevestigt de 
ontvangst per omgaande.  

3. Het bestuur op 
overeenkomstig niveau 
heeft inzage in de 
kandidaatstellingen.  

Het oorspronkelijke eerste 
lid poogt te regelen dat 
iedereen die in Nederland 
passief kiesrecht heeft, zich 
mag kandideren, waarbij het 
tweede lid (eerste deel) een 
uitzondering geeft op 
diezelfde regel. Dit is in de 
ogen van het bestuur 
daardoor tegenstrijdig met 
elkaar. We vereenvoudigen 
de bepalingen in het tweede 
lid, en schrappen de 
passages in het eerste lid en 
tweede lid die overbodig 
zijn. Daarnaast worden deze 
zaken geregeld in artikel 
6.18.  
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middel van een 
kandidaatstellingsformuli
er. De Landelijke 
Verkiezingscommissie 
stelt daartoe een model 
vast. Het orgaan dat het 
formulier ontvangt 
bevestigt de ontvangst 
per omgaande. Het door 
de verkiezingscommissie 
bijgehouden register van 
aanmeldingen en de 
kandidaatgegevens staan 
vanaf binnenkomst ter 
inzage van het bestuur.  

Voorstel 83 6.1 lid 5 Landelijk Bestuur 
& LVC 

een aantal persoonlijke 
gegevens (naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, e-
mailadres, websiteadres, 
geboortedatum en -plaats, 
beroep en maatschappelijke 
functies) en gegevens over 
huidige en vorige partijfuncties 
te verstrekken. De Landelijke 
Verkiezingscommissie stelt de 
wijze waarop de toelichting kan 
worden gegeven vast. Deze 
toelichting mag geen 
verklaringen bevatten, die 
strijdig zijn met de overige bij de 
kandidaatstelling gevraagde 

een aantal persoonlijke 
gegevens en gegevens over 
huidige en vorige partijfuncties 
te verstrekken. De Landelijke 
Verkiezingscommissie stelt de 
wijze waarop de toelichting kan 
worden gegeven vast. Deze 
toelichting mag geen 
verklaringen bevatten, die 
strijdig zijn met de overige bij de 
kandidaatstelling gevraagde 
verklaringen en hierin mogen 
geen namen van andere leden 
of van partijorganen als 
referentie worden vermeld;  

Het aantal persoonlijke 
gegevens is minder 
gespecifieerd. Dit maakt het 
artikel leesbaarder en 
moderner.  



 56 

Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

verklaringen en hierin mogen 
geen namen van andere leden 
of van partijorganen als 
referentie worden vermeld;  

 

Voorstel 84 6.1 lid 5 
sub e  

Landelijk Bestuur 
& LVC 

bij te voegen een ontslagbrief 
uit de huidige functie per datum 
van benoeming in de nieuwe 
(met de huidige onverenigbare) 
functie. Deze brief wordt 
verzonden door de 
verkiezingscommissie op de dag 
dat de benoeming is geschied;  

 

<schrappen> Het feit dat een 
verkiezingscommissie een 
ontslagbrief kan verzenden, 
gaat in tegen het principe 
van een 
volksvertegenwoordiger 
zonder last.  
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Voorstel 85 6.1 lid 5 
sub k 

Landelijk Bestuur 
& LVC  

te verklaren of kandidaat 
betrokkene lid is dan wel op de 
kandidatenlijst staat van 
vertegenwoordigende lichamen, 
en zo ja, van welke en op welke 
plaats(en);  

 

<schrappen> Dit artikel is dubbel ten 
opzichte van artikel 6.5 lid 
sub f.  

Voorstel 86 6.1 lid 5 
sub l 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs mee te sturen;  

 

<schrappen> Zoals het er nu staat, zou 
het een reden zijn om een 
kandidaatstelling af te 
wijzen. Die grond halen we 
eruit. Het staat 
verkiezingscommissies 
uiteraard vrij om wel bij de 
kandidaatstellingen alsnog 
een paspoort te vragen. Dit 
is dan alleen géén grond 
meer om een kandidaat af te 
wijzen. De LVC zal 
verkiezingscommissies 
wijzen op deze mogelijkheid 
in de verschillende 
handboeken.  
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Voorstel 87 6.1 lid 6 Landelijk Bestuur 
& LVC 

<toevoegen aan lid 6 na bullet 
c> 

Voorts kan de 
verkiezingscommissie een 
kandidaat weigeren indien:  

1. de kandidaat niet 
heeft voldaan aan 
de contributieplicht;  

2. de kandidaat niet 
heeft voldaan aan 
de gestelde 
lidmaatschapstermij
n op het moment 
van de sluiting van 
de kandidaatstelling; 

3. (indien van 
toepassing) een 
kandidaat niet 
voldoende 
ondersteuningsverkl
aringen heeft 
aangeleverd; 

4. (indien van 
toepassing) een 
kandidaat langer dan 
twaalf 
aaneengesloten 
jaren zitting heeft 
gehad in het politiek 
vertegenwoordigend 
orgaan waarvoor de 
kandidaatstelling 
aan de orde is. In het 

In dit artikel wordt 
verduidelijkt op welke 
gronden een 
verkiezingscommissie 
kandidaten kan afwijzen. Dit 
stond niet eenduidig in één 
artikel in het HR en nu wel.  
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geval van een 
gemeentelijke 
herindeling geldt de 
nieuwe gemeente 
als hetzelfde 
politieke orgaan als 
de oorspronkelijke 
gemeenten. 

Voorstel 88 6.1 lid 7 Landelijk Bestuur <toevoegen> Toevoegen na “orgaan”: 
 
In het geval van een 
gemeentelijke herindeling geldt 
de nieuwe gemeente als 
hetzelfde politieke orgaan als de 
oorspronkelijke gemeenten. 

We verduidelijken hiermee 
het artikel.  
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Voorstel 89 6.1 lid 9 Landelijk Bestuur Een persoon als bedoeld in lid 7 
kan een gemotiveerd 
dispensatieverzoek indienen bij 
het Landelijk Bestuur indien hij 
zwaarwegende redenen heeft 
om zich alsnog opnieuw te 
kandideren. Dit verzoek dient 
uiterlijk één maand voor de 
sluiting van de kandidaatstelling 
ontvangen te zijn.  

Een persoon als bedoeld in lid 7 
kan een gemotiveerd 
dispensatieverzoek indienen bij 
het Landelijk Bestuur indien hij 
zwaarwegende redenen heeft 
om zich alsnog opnieuw te 
kandideren. Dit verzoek dient 
uiterlijk tien werkdagen voor de 
sluiting van de kandidaatstelling 
ontvangen te zijn.  

We trekken hiermee de 
termijnen gelijk voor het 
indienen van dispensatie 
met betrekking tot 
kandidaatstellingen.  

Voorstel 90 6.1 lid 14 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Indien de kandidatenopgave en 
stembiljetten reeds gedrukt zijn, 
blijft betrokkene als kandidaat 
gehandhaafd, maar wordt bij de 
uitslagbepaling buiten 
beschouwing gelaten.  

<schrappen>  Kandidaten die zich hebben 
teruggetrokken worden wel 
degelijk meegeteld in de 
uitslagbepaling en worden 
ook vermeld op de proces 
verbaal als ‘teruggetrokken’. 
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Voorstel 91 6.2 lid 8 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Tijdens de ledenvergadering 
welke dient te voorzien in de 
ontstane vacature(s) worden de 
kandidaten in staat gesteld hun 
kandidatuur persoonlijk te 
ondersteunen op een door de 
verkiezingscommissie nader te 
bepalen wijze. Individuele leden 
hebben het recht na de 
presentatie van de kandidaten 
mondelinge stemadviezen te 
geven. De voorzitter distribueert 
de spreektijd.  

Kandidaten krijgen de 
mogelijkheid zich te presenteren 
aan de leden, voorafgaand of 
tijdens de stemmingsperiode. 
Leden krijgen de mogelijkheid 
om kandidaten te bevragen.  

 

De kern is volgens de LVC 
dat kandidaten de 
mogelijkheid hebben zich te 
presenteren aan de leden 
als zij zich gekandideerd 
hebben. Dit hoeft niet per 
definitie op een 
ledenvergadering, omdat 
stemmingen steeds vaker 
digitaal plaatsvinden. Er 
dient dat wel een moment 
georganiseerd te worden 
waarop de kandidaten zich 
kunnen presenteren, maar 
waar leden ook de 
mogelijkheid hebben om de 
kandidaten te bevragen.  

Voorstel 92 6.2 lid 11 Landelijk Bestuur Leden zijn slechts één maal als 
zodanig onmiddellijk 
herbenoembaar.  

 

Leden zijn slechts tweemaal als 
zodanig onmiddellijk 
herbenoembaar.  

 

Dit artikel biedt het Landelijk 
Bestuur commissies ook 
voor 3x3 jaar te benoemen. 
Dit gebeurt in de praktijk al 
bij commissies waar de 
continuïteit belangrijk is, 
bijvoorbeeld de Commissie 
Integriteitsonderzoeken. Let 
op bij de LTC heeft het LB 
besloten het maar op 1 
termijn te houden. Dit blijft 
een keuze van het LB.  
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Voorstel 93 6.3 lid 6 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De commissie draagt tevens 
zorg voor de indiening van de 
overeenkomstig het 
Huishoudelijk Reglement, 
samengestelde 
kandidatenlijsten voor de 
verkiezingen voor de landelijke 
vertegenwoordigende lichamen 
op de wijze als door de Kieswet 
is voorgeschreven.  

 

De commissie draagt tevens 
zorg voor de indiening van de 
kandidatenlijst(en) voor de 
verkiezingen voor de landelijke 
vertegenwoordigende lichamen 
op de wijze als door de Kieswet 
is voorgeschreven.  

Vereenvoudiging van de 
tekst.  

Voorstel 94 6.4 lid 1 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie heeft op 
ieder niveau de bevoegdheid om 
ambtshalve dan wel op verzoek 
van het betrokken bestuur 

 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie heeft op 
ieder niveau de bevoegdheid 
om ambtshalve dan wel op 
verzoek van het betrokken 
bestuur, de betrokken 
ledenvergadering, een 
belanghebbende of het 
Landelijk Bestuur 

Hiermee wordt de tekst 
makkelijker geschreven, 
omdat op deze wijze alle 
gremia op één plek 
genoemd worden. Dat 
maakt de verwijzing 
verderop in artikel 6.4 lid 4 
gemakkelijker.  
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Voorstel 95 6.4 lid 1 
sub a 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

een besluit tot herstemming ten 
aanzien van de lijstvolgorde en 
de verkiezing van de lijsttrekker 
te nemen;  

een besluit tot herstemming te 
nemen;  

Het besluit tot herstemming 
kan worden genomen bij alle 
interne verkiezingen binnen 
de Partij, niet alleen bij 
lijsttrekkersverkiezingen en 
de verkiezingen voor 
overige kandidaten.  

Voorstel 96 6.4 lid 2 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Toevoegen na ‘Landelijke 
Verkiezingscommissie’.  

Publicatie van de uitslag dient in 
dit geval te worden opgeschort.  

 

 

Toegevoegd dat de 
publicatie van de uitslag 
wordt opgeschort als er 
bezwaar is aangetekend. Dit 
was niet geregeld.  
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Voorstel 97 6.4 lid 4 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie neemt 
een besluit als bedoeld in lid 1 
ambtshalve of op verzoek van 
de ledenvergadering, een 
belanghebbende of het Landelijk 
Bestuur. De beroepstermijn 
bedraagt 24 uur nadat de 
beslissing per e-mail aan de 
betrokken kandidaten is kenbaar 
gemaakt.  

 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie kan een 
besluit als bedoeld in lid 1 
nemen. De beroepstermijn 
bedraagt 24 uur nadat de 
beslissing per e-mail aan de 
betrokkenen is kenbaar 
gemaakt. Het Geschillencollege 
doet binnen 72 uur uitspraak.  

 

De verwijzing wordt 
vergemakkelijkt en de 
termijn waarop het 
Geschillencollege uitspraak 
dient te doen in het geval 
van een beroep wordt 
toegevoegd. Er stond nog 
geen termijn voor een 
uitspraak. Dat betekende 
dat het GC zes weken de 
tijd kon nemen voor een 
uitspraak, terwijl er een 
uitslag was opgeschort. Dan 
is duidelijkheid zo snel als 
mogelijk gepast.  

Voorstel 98 6.4 lid 5 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie is tevens 
belast met het geven van 
aanwijzingen met betrekking tot 
de uitleg en de toepassing van 
de reglementen en het houden 
van toezicht op de verkiezingen. 
Tegen een aanwijzing is beroep 
mogelijk.  

 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie is tevens 
belast met het geven van 
dwingende aanwijzingen met 
betrekking tot de uitleg en de 
toepassing van de reglementen 
en het houden van toezicht op 
de verkiezingen. Tegen een 
dwingende aanwijzing is beroep 
mogelijk. Het Geschillencollege 
doet binnen 72 uur uitspraak.  

De termijn waarop het 
Geschillencollege uitspraak 
dient te doen in het geval 
van een beroep wordt 
toegevoegd. Er stond nog 
geen termijn voor een 
uitspraak. Dat betekende 
dat het GC zes weken de 
tijd kon nemen voor een 
uitspraak, terwijl dit speelt 
als er een interne verkiezing 
loopt. Dan heeft het geen 
zin als het GC pas nadat de 
verkiezing allang geweest is 
pas uitspraak doet. Een 
snelle uitspraak is hier op de 
plaats.  
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Voorstel 99 6.4 lid 6 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Indien een beroep wordt 
ingesteld tegen een beslissing 
die verband houdt met de 
kandidaatstelling, is de 
Landelijke 
Verkiezingscommissie niet 
bevoegd tot het nemen van 
besluiten als bedoeld in het 
eerste en derde lid, totdat het 
Geschillencollege uitspraak 
heeft gedaan.  

 

Indien een beroep wordt 
ingesteld tegen een beslissing 
die verband houdt met de 
kandidaatstelling, is de 
Landelijke 
Verkiezingscommissie niet 
bevoegd tot het nemen van 
besluiten als bedoeld in het 
eerste lid, totdat het 
Geschillencollege uitspraak 
heeft gedaan.  

 

Dit artikel is makkelijker 
opgeschreven.  

Voorstel 
100 

6.4 lid 8 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Van een zodanige aanbeveling 
wordt de kandidaat terstond 
schriftelijk kennis gegeven 
onder opgave van de redenen 
voor die aanbeveling.  

 

Van het besluit tot schrapping 
van een kandidaat van de 
kandidatenlijst wordt de 
kandidaat schriftelijk op de 
hoogte gesteld met opgave van 
reden.  

Dit verduidelijkt dit artikel. 
Het gaat namelijk om de 
schrapping van een 
kandidaat van de 
kandidatenlijst en niet om de 
aanbeveling daartoe.  
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Voorstel 101 6.4 lid 9  Landelijk Bestuur De Landelijke 
Verkiezingscommissie heeft tot 
uiterlijk eenentwintig dagen vóór 
de “Dag der Kandidaatstelling” 
ingevolge de Kieswet de 
bevoegdheid kandidaten van de 
kandidatenlijst voor 
vertegenwoordigende lichamen 
te schrappen uitsluitend op 
aanbeveling van het 
verantwoordelijke bestuur.  

 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie heeft tot 
uiterlijk eenentwintig dagen vóór 
de Dag van Kandidaatstelling 
ingevolge de Kieswet de 
bevoegdheid kandidaten van de 
kandidatenlijst voor 
vertegenwoordigende lichamen 
te schrappen op aanbeveling 
van het verantwoordelijke 
bestuur of het Landelijk Bestuur.  

 

Het Landelijk Bestuur kan de 
LVC ook vragen een 
kandidaat te schrappen van 
lijst. Soms heeft het 
Landelijk Bestuur een reden 
om een kandidaat te willen 
schrappen en dan dienen zij 
hierover een aanbeveling te 
kunnen doen.  

Voorstel 
102 

6.5 lid 2 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie neemt bij 
voorkeur tien maanden voor de 
verkiezingen op landelijk of 
Europees niveau de navolgende 
besluiten. 

 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie legt bij 
voorkeur tien maanden voor de 
verkiezingen op landelijk of 
Europees niveau de volgende 
concept-besluiten ter 
goedkeuring voor aan het 
Congres. Het Congres neemt de 
volgende besluiten.  

De Landelijke 
Verkiezingscommissie wil de 
besluiten aangaande 
verkiezingen op landelijk 
niveau graag ter 
goedkeuring voorleggen aan 
het Congres.  
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Voorstel 
103 

6.5 lid 2 
sub a 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

de vaststelling van het 
conceptprofiel als bedoeld in 
artikel 6.7;  

 

<schrappen> De Landelijke 
Verkiezingscommissie heeft 
niets van doen met het 
concept-profiel. Het 
concept-profiel wordt 
samengesteld door het 
Landelijk Bestuur en de 
fractie. De LVC wordt hier 
niet in betrokken. Het 
concept-profiel wordt 
volgens artikel 6.7 
vastgesteld door het 
Congres.  

Voorstel 
104 

6.5 lid 2 
sub d 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

de datum van vaststelling van 
de definitieve kandidaatstelling; 

het aanvangs- en 
sluitingstijdstip voor de 
stemming voor de overige 
kandidaten;  

Dit verduidelijkt de tekst en 
is hiermee gelijk aan de 
tekst in artikel 6.11 waar het 
ook gaat over deelname aan 
verkiezingen en de 
bijbehorende besluiten.  
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Voorstel 
105 

6.5 lid 2 
sub e 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

de datum van de verkiezing van 
de lijsttrekker als bedoeld in 
artikel 6.16;  

het aanvangs- en 
sluitingstijdstip van de 
stemming voor de lijsttrekker;  

Dit verduidelijkt de tekst en 
is hiermee gelijk aan de 
tekst in artikel 6.11 waar het 
ook gaat over deelname aan 
verkiezingen en de 
bijbehorende besluiten. 

Voorstel 
106 

6.5 lid 2 
sub f 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

f. het minimaal te behalen 
percentage vermeldingen 
bij de poststemming voor 
plaatsing op de 
kandidatenlijst ingevolge 
de Kieswet;  

 

Het minimaal te behalen 
percentage vermeldingen bij de 
stemming voor de overige 
kandidaten voor plaatsing op de 
definitieve kandidatenlijst;  

Het gaat niet alleen om de 
poststemming, maar ook om 
de digitale stemming.  
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
107 

6.5 lid 2 
sub i  

Landelijk Bestuur 
& LVC 

het aanvangs- en 
sluitingstijdstip voor het 
inzenden van de stembiljetten;  

 

<schrappen> Dit artikel is dubbelop ten 
opzichte van de artikel 6.5 
lid 2 sub d en e.  

Voorstel 
108 

6.5 lid 2  Landelijk Bestuur 
& LVC 

<toevoegen>  Het aantal lijstduwers dat door 
het Landelijk Bestuur wordt 
toegevoegd aan de 
kandidatenlijst;  

Alle besluiten aangaande 
deelname aan landelijke 
verkiezingen legt de LVC in 
één voorstel ter 
goedkeuring voor aan het 
Congres. Hier hoort ook het 
voorstel tot het toevoegen 
van lijstduwers bij. Het 
Landelijk Bestuur krijgt 
mandaat van het Congres 
om lijstduwers toe te 
voegen. Dat is nu ook al het 
geval, alleen was dit nu een 
los congresbesluit.  
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
109 

6.6 lid c Landelijk Bestuur 
& LVC 

(ledenvergaderingen en 
toezending stembiljetten);  

 

<schrappen> Het is onduidelijk waar de 
tekst in de tussenhaakjes op 
slaat.  

Voorstel 110 6.6 lid i Landelijk Bestuur 
& LVC 

(indien van toepassing) het 
aantal stemgerechtigde leden 
op de dag van de opening van 
de kandidaatstelling en het 
daaruit voortvloeiende 
benodigde aantal 
ondersteuningsverklaringen 
voor de kandidatuur.  

(indien van toepassing) het 
aantal benodigde 
ondersteuningsverklaringen;  

De LVC kan het aantal 
ondersteuningsverklaringen 
ook bepalen op een andere 
dag dan de opening van de 
kandidaatstelling. Zie artikel 
6.16 lid 2 sub b.  
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 111 6.9 lid 2 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De Landelijke 
Verkiezingscommissie bepaalt 
het maximaal aantal te plaatsen 
kandidaten op de kieslijsten 
welk aantal kandidaten van de 
definitieve landelijke lijst op alle 
in te dienen kandidatenlijsten 
voor de Tweede Kamer op de 
overeenkomstig genummerde 
plaatsen worden geplaatst.  

 

<schrappen> Dit artikel is onduidelijk. De 
Landelijke 
Verkiezingscommissie 
neemt het maximaal aan te 
plaatsen kandidaten al mee 
in het besluit dat ter 
goedkeuring wordt 
voorgelegd aan het 
Congres.  

Voorstel 112 6.9 lid 3 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Op de kandidatenlijsten voor de 
Tweede Kamer worden de 
resterende plaatsen bezet door 
de nog niet geplaatste 
kandidaten naar 
woonplaatsprincipe in volgorde 
waarin zij op de definitieve 
landelijke ranglijst zijn geplaatst.  

 

<schrappen> Dit artikel werd nooit 
gebruikt. De leden bepalen 
de definitieve volgorde van 
de kandidatenlijst. Dit gaat 
nooit op 
woonplaatsprincipe. Dit 
artikel is verouderd en wordt 
nu dan ook geschrapt.  
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 113 6.12 lid g  Landelijk Bestuur 
& LVC 

g. het minimaal te behalen 
percentage vermeldingen 
bij de stemming voor de 
overige kandidaten voor 
plaatsing op de 
definitieve 
kandidatenlijst;  

 

 <schrappen> Dit wordt vastgelegd in het 
HR, zodat het voor alle 
verkiezingen hetzelfde is.  

Voorstel 114 6.12 lid h Landelijk Bestuur 
& LVC 

h. het maximaal aantal 
kandidaten dat geplaatst 
wordt op een 
kandidatenlijst;  

 

<schrappen> Dit wordt vastgelegd in het 
HR, zodat het voor alle 
verkiezingen hetzelfde is. 
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 115 6.12 lid l Landelijk Bestuur 
& LVC 

de benoeming van een 
verkiezingscommissie.  

 

het instellen van een 
verkiezingscommissie.  

De verkiezingscommissie 
wordt niet benoemt, maar 
ingesteld door de leden.  

Voorstel 116 6.12  Landelijk Bestuur 
& LVC 

<toevoegen> De verkiezingscommissie 
bepaalt het minimaal en het 
maximaal aantal te vermelden 
kandidaten op het stembiljet.   

 

Dit was nog niet geregeld, 
terwijl dit vaak voor 
onduidelijkheid zorgt bij 
verkiezingscommissies op 
decentraal niveau.  
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 117 6.12 Landelijk Bestuur 
& LVC 

<toevoegen> het aantal lijstduwers dat door 
het bestuur wordt toegevoegd 
aan de kandidatenlijst; 

Het mandaat voor het 
bestuur om lijstduwers toe 
te voegen werd vaak 
vergeten door besturen. 
Door dit onderdeel te maken 
van het deelnamebesluit 
komt dat niet meer voor. 
Bovendien leg je alle 
spelregels voor de 
verkiezingen vast in het 
deelnamebesluit. Het is dan 
ook logisch om het aantal 
lijstduwers daar ook direct in 
mee te nemen.  

Voorstel 118 6.12  Landelijk Bestuur 
& LVC 

<toevoegen> Voorts geldende de volgende 
regels voor deelname aan de 
verkiezing op decentraal niveau:  

a. het minimaal te behalen 
percentage vermeldingen 
bij de stemming voor de 
overige kandidaten voor 
plaatsing op de 
definitieve kandidatenlijst 
is 5%;  

b. het maximaal aantal 
kandidaten dat geplaatst 
wordt op een 
kandidatenlijst is gelijk 
aan het wettelijk 
bepaalde maximum;  

Hiermee wordt 
eenduidigheid tussen 
afdelingen en regio’s 
gecreëerd.  
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 119 6.13 lid1  Landelijk Bestuur 
& LVC 

De ledenvergadering stelt vast 
op welke wijze een lijstadvies 
wordt opgesteld, middels het 
vaststellen van een 
instellingsbesluit. 

 

De ledenvergadering stelt een 
lijstadviescommissie in middels 
een instellingsbesluit.  

Dit verduidelijkt de tekst.  

Voorstel 
120 

6.13 lid 2  Landelijk Bestuur In het instellingsbesluit is 
opgenomen:  

1. de samenstellers van het 
lijstadvies;  

2. de wijze van opstelling 
van het advies, waarbij 
gekozen kan worden uit 
een individuele volgorde 
of tranches.  

 

Het lijstadvies wordt opgesteld 
middels een individuele 
lijstvolgorde. In het 
instellingsbesluit is opgenomen:  

1. de samenstellers van het 
lijstadvies  

2. de opdracht aan de 
lijstadviescommissie  

Het is niet meer mogelijk om 
een lijstadvies in tranches te 
maken. Enkel een lijstadvies 
op individuele volgorde is 
nog mogelijk. De voordelen 
van tranches wegen niet op 
tegen de nadelen en de 
onduidelijkheid bij leden 
over een stemming in 
tranches.  
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 121 6.15 lid 2 
sub a 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

het informeren van de leden 
over de wijze waarop de 
kandidaatstellingsprocedure 
verloopt, alsmede het 
beschikbaar stellen van het 
kandidaatstellingsformulier;  

 

het informeren van de leden 
over de wijze waarop de 
kandidaatstellingsprocedure 
verloopt, alsmede het 
beschikbaar stellen van het 
kandidaatstellingsformulier 
conform het door de LVC 
beschikbaar gestelde model;  

 

De LVC stelt een model 
beschikbaar voor de 
kandidaatstellingsformuliere
n. Dit wordt nu verduidelijkt.  

Voorstel 
122 

6.3 lid 3 
en 6.15 lid 
2 sub b 

Landelijk Bestuur 
& LVC 

de controle en verificatie van de 
informatie van de kandidaten en 
de informatieverstrekking over 
de kandidaten aan de leden;  

 

de controle en verificatie van de 
feitelijke gegevens van de 
kandidaten ten behoeve van de 
beoordeling zoals bedoeld in 
artikel 6.1 lid 6 en de 
informatieverstrekking over de 
kandidaten aan de leden;  

De verkiezingscommissie 
doet een formele check op 
kandidaten en kijkt daarbij 
niet naar de inhoud die 
kandidaten aanleveren. 
Hiermee wordt verduidelijkt 
dat het gaat om de controle 
van feitelijke gegevens.  
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Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
123 

6.16 lid 5 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De verkiezing van de lijsttrekker 
op decentraal niveau vindt 
plaats middels een digitale 
stemming of schriftelijk op de 
ledenvergadering.  

 

De verkiezing van de lijsttrekker 
op decentraal niveau vindt 
plaats middels een digitale 
stemming.  

Alle stemmingen voor de 
kandidatenlijst verlopen 
digitaal. Hiermee wordt alle 
stemgerechtigde leden de 
kans geboden hun stem uit 
te brengen.  

Voorstel 
124 

6.17 lid 2 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De stemming vindt plaats 
middels een digitale stemming. 
Er vinden twee aparte digitale 
stemmingen plaats: een 
stemming over de verkiesbare 
kandidaten en een stemming 
over de niet-verkiesbare 
kandidaten. De niet- verkiesbare 
kandidaten worden na afloop 
van de digitale stemmingen 
onder aan de kandidatenlijst 
geplaatst in volgorde van het 
aantal stemmen. Beide 
stemmingen wordt niet langer 
dan veertien dagen opengesteld 
en sluiten uiterlijk twee 
maanden voor de Dag der 
Kandidaatstelling. De stemming 

De stemming vindt plaats 
middels een digitale stemming. 
De stemming wordt niet langer 
dan veertien dagen opengesteld 
en sluit uiterlijk twee maanden 
voor de Dag van 
Kandidaatstelling.  

a. Op landelijk niveau is 
artikel 6.6 sub c van 
toepassing.  

b. Op decentraal niveau 
worden de leden die een 
maand voor de opening 
van de stemming 
stemrecht hebben in de 

De LVC wil de mogelijkheid 
voor niet-verkiesbare 
kandidaten schrappen. Alle 
kandidaten op de lijst zijn 
volgens de Kieswet 
verkiesbaar en dus is de 
term niet-verkiesbaar 
verwarrend. Je kunt je 
aanmelden als kandidaat of 
je melden als lijstduwer bij 
het betreffende bestuur. Het 
bestuur bepaalt zelf welke 
personen als lijstduwer op 
de lijst worden geplaatst. 
 
Twee aparte stemmingen 
zijn dan ook niet meer van 
toepassing.  
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

over niet- verkiesbare 
kandidaten opent niet later dan 
3 dagen na sluiting van de 
stemming over de verkiesbare 
kandidaten. Beide stemmingen 
kunnen gelijktijdig gehouden 
worden.  

1. Op landelijk niveau is 
artikel 6.6 sub c van 
toepassing.  

2. Op decentraal niveau 
worden de leden die een 
maand voor de opening 
van de stemming 
stemrecht hebben in de 
gelegenheid gesteld hun 
stem uit te brengen.  

 

gelegenheid gesteld hun 
stem uit te brengen.  
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
125 

6.18 lid 2 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Een kandidaat die bij de 
aanmelding als kandidaat heeft 
aangegeven niet beschikbaar te 
zijn voor een zetel wordt na 
afloop van de interne 
verkiezingen door de 
betreffende 
verkiezingscommissie onder aan 
de kandidatenlijst in volgorde 
van het aantal stemmen 
geplaatst.  

 

<schrappen> De LVC wil de mogelijkheid 
voor niet-verkiesbare 
kandidaten schrappen. Alle 
kandidaten op de lijst zijn 
volgens de Kieswet 
verkiesbaar en dus is de 
term niet-verkiesbaar 
verwarrend. Je kunt je 
aanmelden als kandidaat of 
je melden als lijstduwer bij 
het betreffende bestuur. Het 
bestuur bepaalt zelf welke 
personen als lijstduwer op 
de lijst worden geplaatst.  

Voorstel 
126 

6.20 lid 1 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Het houden van voorkeursacties 
ten gunste van één of meer 
kandidaten voor 
vertegenwoordigende functies 
namens de Partij is toegestaan, 
onder de voorwaarden dat:  

1. er op geen enkele 
wijze ten nadele 
van de overige 
kandidaten wordt 
gesproken of 
gehandeld in 
woord en 
geschrift;  

2. indien sprake is 
van landelijke 
verkiezingen, het 

<schrappen> 

 

Alles staat al in de Regeling 
Voorkeursacties. Alle extra 
tekst in artikel 6.20 vervaagt 
de kern.  
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Landelijk Bureau 
ten minste 
éénmaal als 
‘verzendhuis’ 
optreedt, waarbij 
alle leden in één 
communicatie- 
uiting op de 
hoogte worden 
gesteld van de 
deelnemende 
kandidaten aan de 
verkiezingen, van 
welke 
mogelijkheid het 
de kandidaten 
vrijstaat wel of 
geen gebruik te 
maken;  

3. actievoerders 
geen gebruik 
maken van 
adressenbestande
n, dan wel 
mailbestanden van 
de Partij;  

4. voorkeursacties 
niet in strijd zijn 
met de regels 
opgesteld door 
het Landelijk 
Bestuur in het 
“regeling 
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voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

voorkeursacties” 
zoals vastgelegd 
in lid 2.  

 

Voorstel 
127 

6.20 lid 2 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Deze richtlijnen worden 
vastgesteld door het Landelijk 
Bestuur in een zogeheten 
“Regeling Voorkeursacties” 
welke bekend wordt gemaakt 
voor opening van de 
kandidaatstellingstermijn. 

Het houden van voorkeursacties 
ten gunste van één of meer 
kandidaten voor functies binnen 
of namens de Partij is 
toegestaan onder de 
voorwaarde dat de 
voorkeursacties niet in strijd zijn 
met de zogeheten “Regeling 
Voorkeursacties”. Het Landelijk 
Bestuur stelt, in samenspraak 
met de Landelijke 
Verkiezingscommissie, de 
Regeling Voorkeursacties op, 
welke bekend wordt gemaakt 
voor opening van de 
kandidaatstellingstermijn.  

De Landelijke 
Verkiezingscommissie werkt 
met de Regeling 
Voorkeursacties en heeft 
zicht op de ervaringen 
daarmee. Om die reden is 
het logisch dat de LVC 
betrokken is bij de 
vaststelling van de Regeling 
Voorkeursacties. 
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Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
128 

6.20 lid 3 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Daarnaast zijn kandidaten 
gerechtigd de eigen kandidatuur 
op ledenvergaderingen kenbaar 
te maken.  

 

<schrappen> Alles staat al in de Regeling 
Voorkeursacties. Alle extra 
tekst in artikel 6.20 vervaagt 
de kern. 

Voorstel 
129 

6.20 lid 4 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De sluiting van de stemming is 
niet later dan veertien dagen na 
openstelling.  

 

<schrappen> Dit artikel heeft niets van 
doen met de Regeling 
Voorkeursacties. Lijkt op de 
verkeerde plaats in het HR 
te staan.  
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Voorstel 
130 

6.20 lid 5 Landelijk Bestuur 
& LVC 

Het uitbrengen van schriftelijke 
stemadviezen door andere 
partijorganen of fracties in 
vertegenwoordigende lichamen 
is niet toegestaan.  

 

<schrappen> Alles staat al in de Regeling 
Voorkeursacties. Alle extra 
tekst in artikel 6.20 vervaagt 
de kern. 

Voorstel 131 6.22 lid 2 Landelijk Bestuur 
& LVC 

De stemgerechtigden stemmen 
door op het stembiljet tenminste 
een minimum en ten hoogste 
een maximum, door het 
verantwoordelijke bestuur te 
bepalen, aantal namen van 
verschillende kandidaten te 
noteren in volgorde van hun 
voorkeur.  

 

De stemgerechtigden stemmen 
door op het stembiljet tenminste 
een minimum en ten hoogste 
een maximum, door de 
verkiezingscommissie te 
bepalen, aantal namen van 
verschillende kandidaten te 
noteren in volgorde van hun 
voorkeur.  

 

Het bestuur is niet 
verantwoordelijk voor de 
verkiezingen. Dat is de 
verkiezingscommissie. De 
verkiezingscommissie 
bepaalt het aantal op te 
geven kandidaten op het 
stembiljet. De 
verkiezingscommissie is 
hiervoor ingesteld. Zo wordt 
de onafhankelijkheid 
gewaarborgd.  
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Voorstel 
132 

6.22 lid 6 Landelijk Bestuur 
& LVC 

In een zitting binnen 48 uur na 
sluiting van deze poststemming 
bepaalt de 
verkiezingscommissie de uitslag 
van de poststemming. Van deze 
zitting wordt proces- verbaal 
opgemaakt. Bij het bepalen van 
de uitslag van de stemming 
worden slechts die stembiljetten 
in aanmerking genomen, die 
voor de sluitingsdatum van de 
digitale stemming zijn 
ontvangen. De commissie maakt 
de uitslag door toezending van 
het proces-verbaal “bepaling 
uitslag digitale stemming” 
bekend aan de kandidaten en 
het Landelijk Bestuur.  

In een zitting binnen 48 uur na 
sluiting van een stemming stelt 
de verkiezingscommissie de 
uitslag vast. Van de uitslag 
wordt een proces verbaal 
gemaakt volgens een door de 
Landelijke 
Verkiezingscommissie 
vastgesteld model. Bij het 
bepalen van de uitslag van de 
stemming worden slechts die 
stembiljetten in aanmerking 
genomen, die voor de 
sluitingsdatum van de stemming 
zijn ontvangen. Het proces 
verbaal wordt binnen 24 uur na 
de zitting met de kandidaten 
gedeeld.   

Dit artikel is verouderd, 
omdat het enkel over de 
poststemming gaat. 
Daarnaast staat dit artikel 
slechts bij één type 
stemming. Het artikel slaat 
echter op alle type 
stemmingen.  
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Wijzigingsvoorstel politiek programma  
Voorstel 133 
Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
133  

7.1 lid 1 Landelijk bestuur Alleen het eerste inleidende 
hoofdstuk, de eerste inleidende 
paragrafen per hoofdstuk en de 
financiële verantwoording 
kunnen door het Landelijk 
Bestuur als niet amendeerbaar 
worden aangemerkt. 

Het eerste inleidende hoofdstuk, 
de eerste inleidende paragrafen 
per hoofdstuk en de financiële 
verantwoording zijn niet 
amendeerbaar, tenzij anders 
besloten door het Landelijk 
Bestuur. 

In het huidige artikel staat 
dat het Landelijk Bestuur het 
besluit moet nemen dat 
sommige delen niet 
amendeerbaar zijn. Dit 
besluit wordt altijd 
genomen. We draaien de 
redenatie daarom om, 
waarbij het Landelijk 
Bestuur moet besluiten dat 
deze onderdelen wél 
amendeerbaar zijn als zij dat 
wenst.  
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Wijzigingsvoorstellen financiën  
Voorstellen 134- 151 
Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
134 

8.1 lid 1 Landelijk Bestuur Het contributiejaar vangt aan op 
de eerste dag van de maand na 
aanmelding. 

Het contributiejaar vangt aan op 
de startdatum van het 
lidmaatschap.   

Dit artikel passen we aan 
om het beter te laten 
overeenkomen met de 
werkelijkheid.  

Voorstel 
135 

8.1 lid 2 Landelijk Bestuur De contributies worden geïnd 
door de penningmeester van het 
Landelijk Bestuur, die ervoor 
zorg draagt dat de leden tijdig 
een verzoek tot betaling 
ontvangen en bij niet betaling 
eenmaal aan hun verplichting 
worden herinnerd.  

 

De contributies worden geïnd 
door de penningmeester van het 
Landelijk Bestuur, die ervoor 
zorgdraagt dat de leden tijdig 
een verzoek tot betaling 
ontvangen en bij het niet-
betalen ten minste eenmaal aan 
hun verplichting worden 
herinnerd.  

 

We voegen toe dat een lid 
ten minste éénmaal 
herinnerd wordt aan een 
contributieachterstand. De 
huidige tekst impliceert dat 
dit ten hoogste éénmaal 
hoeft. Hiermee brengen we 
dit artikel meer in lijn met de 
realiteit.  

Voorstel 
136 

8.2 lid 3 Landelijk Bestuur De termijn, bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, sub c van de Statuten 
wordt geacht te zijn verstreken, 
indien na een jaar na ontvangst 
van de factuur niet aan de 
contributieverplichting over het 
voorgaande jaar is voldaan. De 
betreffende leden ontvangen 
hiervan uiterlijk een maand 
tevoren schriftelijk bericht.  

De termijn wordt geacht te zijn 
verstreken, indien een jaar na 
ontvangst van het 
betalingsverzoek niet aan de 
contributieverplichting is 
voldaan. Het betreffende lid 
ontvangt hiervan uiterlijk een 
maand van tevoren schriftelijk 
bericht.  

Dit betreft een 
vereenvoudiging van de 
tekst. De essentie van het 
artikel blijft hetzelfde als dat 
het was; inhoudelijk 
verandert er niks.  
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Voorstel 
137 

8.5 lid 1 Landelijk Bestuur <toevoegen> Toevoegen na “ter vaststelling 
aan”: Jaarlijks biedt het Landelijk 
Bestuur het Congres een 
financieel meerjarenbeeld ter 
kennisgeving aan. 

Dit is staand beleid, we 
leggen dit hiermee vast.  

Voorstel 
138 

8.5 lid 2 Landelijk Bestuur verenigingsjaar kalenderjaar ‘Verenigingsjaar’ wordt 
nergens geduid in het 
Reglement. De termijn die 
bedoeld wordt is gelijk aan 
een kalenderjaar. Hiermee 
verduidelijken we de tekst. 

Voorstel 
139 

8.5 lid 3 Landelijk Bestuur Tijdens het congres wordt de 
jaarrekening van het afgelopen 
jaar ter goedkeuring 
aangeboden. Op het congres 
stelt het Landelijk Bestuur het 
exploitatieoverzicht over het 
afgelopen jaar, de balans en het 
accountantsrapport aan de orde 
en verzoekt het congres de 
penningmeester te déchargeren. 

Tijdens het congres wordt de 
jaarrekening aan het Congres 
aangeboden. Op het congres 
stelt het Landelijk Bestuur het 
exploitatieoverzicht over het 
afgelopen jaar en de balans aan 
de orde. Tevens verzoekt het 
Bestuur het Congres om, op 
advies van de Financiële 
Commissie, het Landelijk 
Bestuur décharge te verlenen 
over het gevoerde financiële 
beleid van het afgelopen jaar. 

Het accountantsrapport is 
een intern stuk, waar ook 
veel persoonsgegevens en 
vertrouwelijke 
accountantsverklaringen en 
gegevens van partners en 
leveranciers in staan. De 
Financiële Commissie 
gebruikt dit stuk wel om een 
advies te schrijven. Op deze 
manier doen we meer recht 
aan de rol van de financiële 
commissie en hebben we 
een aantal zaken uit dit 
artikel gehaald die eigenlijk 
niet-uitvoerbaar zijn.  

Voorstel 
140 

8.5 lid 4 Landelijk Bestuur De toelichting op de 
jaarrekening bevat onder meer 
een lijst van alle schenkingen 
aan de Partij, zonder vermelding 

De toelichting op de 
jaarrekening bevat onder meer 
een lijst van alle vrijwillige 
schenkingen aan de Partij boven 

Bij schenkingen boven een 
bepaald bedrag moet de 
naam van de schenker 
genoemd worden. Door 
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van de namen van de 
schenkers, boven het bedrag 
dat de wet financiering politieke 
partijen voorschrijft. 

het bedrag dat de wet 
financiering politieke partijen 
voorschrijft, op de manier die 
deze wet voorschrijft. Hierbij 
wordt opgemerkt als de gift is 
gegeven via een ander 
rechtspersoon of in natura.  

deze wijziging wordt dit ook 
in ons Huishoudelijk 
Reglement gefaciliteerd.  

Voorstel 141 8.6 Landelijk Bestuur Het Landelijk Bestuur betaalt de 
door het congres vastgestelde 
bijdrage uit de contributiegelden 
aan een regio of afdeling over 
enig jaar aan deze regio of 
afdeling niet eerder uit dan 
nadat een door de 
ledenvergadering van die regio 
of afdeling goedgekeurde 
jaarrekening over het daaraan 
voorafgaande jaar door het 
Landelijk Bestuur is ontvangen.  

Het Landelijk Bestuur betaalt de 
door het Congres vastgestelde 
bijdrage uit de contributiegelden 
aan een regio of afdeling over 
enig jaar aan deze regio of 
afdeling niet eerder uit dan: 

a) Het Landelijk Bestuur de 
door de 
ledenvergadering van de 
regio of afdeling 
goedgekeurde 
jaarrekening over het 
voorgaande jaar is 
ontvangen; en 

b) De afdeling of regio een 
bankrekening heeft 
binnen het Landelijk 
afgesloten bankpakket.   

Het geld dat het Landelijk 
Bestuur betaalt aan de regio 
of afdeling, blijft van de 
rechtspersoon D66.. Geld 
overmaken naar rekeningen 
buiten het pakket, gaat 
gepaard met meer risico’s. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld als 
er geld overgemaakt wordt 
naar een bankrekening 
buiten het D66-pakket (en 
dus niet in beheer is van 
D66 als rechtspersoon).  

Voorstel 
142 

8.7 lid 2 Landelijk Bestuur <toevoegen> meerjarenbeeld We brengen dit hiermee in 
lijn met de overige 
bepalingen uit dit hoofdstuk.  
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Voorstel 
143 

8.7 lid 3 Landelijk Bestuur De commissie vergadert ten 
minste eenmaal per kwartaal en 
verder zo vaak als twee of meer 
leden of de penningmeester dat 
nodig achten 

<schrappen> Dit is praktijk en onderdeel 
van werkafspraken tussen 
het Landelijk Bestuur en de 
Financiële Commissie.  

Voorstel 
144 

8.7 lid 4 Landelijk Bestuur Besluiten en adviezen van de 
commissie worden genomen 
met een gewone meerderheid, 
waarbij alle leden hun stem 
dienen uit te brengen. 

<schrappen> Dit geldt voor elke 
commissie en staat voor de 
Financiële Commissie 
dubbelop in het 
Huishoudelijk Reglement. Dit 
staat reeds in artikel 1.2.  

Voorstel 
145 

8.7 lid 6 Landelijk Bestuur “penningmeester”  “bestuur” Ledenvergaderingen 
verlenen het gehele bestuur 
décharge voor het gevoerde 
financiële beleid. Door enkel 
de mogelijkheid te geven 
aan de Financiële 
Commissie om een 
penningmeester te 
dechargeren ontstaan er 
mogelijk bijzondere 
situaties.  

Voorstel 
146 

8.8 lid 2 Landelijk Bestuur De penningmeester en de 
andere van het Landelijk 
Bestuur behoeven voor het 
aangaan van enige verbintenis 
of het doen van uitgaven, die 
niet expliciet in de begroting zijn 
vermeld of het in de begroting 
vermelde bedrag overschrijven, 

<schrappen> Dit is een loze letter in het 
Huishoudelijk Reglement. 
Het letterlijk opvolgen van 
dit lid zou onwerkbare 
situaties opleveren omdat 
dan ook bijvoorbeeld bij elke 
nieuwe medewerker op het 
Landelijk Bureau schriftelijk 
toestemming gegeven moet 
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schriftelijk goedkeuring van de 
commissie.  

worden door de financiële 
commissie, maar ook de 
aankoop van 
kantoorartikelen als dat 
buiten de begroting valt. De 
Financiële Commissie gaat 
over het controleren van de 
bedrijfsvoering van de partij 
én het financiële beleid van 
de Penningmeester en het 
Landelijk Bestuur. Dit artikel 
impliceert dat de Financiële 
Commissie toestemming 
moet verlenen vooraf.  

Voorstel 
147 

8.9 lid 3 
sub b 

Landelijk Bestuur Het bestuur zendt de 
meerjarenbegroting uiterlijk een 
maand na goedkeuring door de 
ledenvergadering naar het 
Landelijk Bureau. 

De meerjarenbegroting wordt 
ieder jaar tezamen met de 
verantwoording over het 
voorgaande jaar naar het 
Landelijk Bureau toegezonden. 

We verduidelijken dit artikel.  

Voorstel 
148 

8.8 lid 3 
sub c 

Landelijk Bestuur <toevoegen> Indien hiervan wordt afgeweken, 
moet de Ledenvergadering van 
de afdeling of regio, én de 
Landelijk Penningmeester, hier 
expliciet toestemming voor 
verlenen.  

In sommige situaties hebben 
afdelingen een negatief 
resultaat voor een periode 
langer dan 4 jaar. In dit 
soort uitzonderlijke situaties 
is hier toestemming van 
nodig van de 
ledenvergadering van het 
betreffende niveau, maar 
ook van de Landelijk 
Penningmeester omdat het 
diens verantwoordelijkheid 
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is richting bijvoorbeeld 
accountants.  

Voorstel 
149 

8.9 lid 5 Landelijk Bestuur verenigingsjaar kalenderjaar ‘Verenigingsjaar’ wordt 
nergens geduid in het 
Reglement. De termijn die 
bedoeld wordt is tevens 
gelijk aan een kalenderjaar. 
Hiermee verduidelijken we 
de tekst. 

Voorstel 
150 

8.9 lid 7 Landelijk Bestuur Afdelingen en regio’s hebben 
geen kasgeld. 

<schrappen> In de praktijk blijkt dat 
afdelingen en regio’s wél 
kasgeld hebben in de vorm 
van reserves voor 
bijvoorbeeld verkiezingen.  

Voorstel 151 8.9 lid 8 Landelijk Bestuur Facturen en/of declaraties 
boven de vijfhonderd euro 
worden naast de 
penningmeester ook door de 
voorzitter goedgekeurd. 

Facturen en declaraties van 
vijfhonderd euro of meer 
worden door zowel de 
penningmeester als de 
voorzitter voorzien van een 
handtekening ter goedkeuring. 

Verduidelijking van dit 
artikel.  
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Wijzigingsvoorstellen Geschillencollege  
Voorstellen 152 - 162 
Nummer  
voorstel  

Artikel  
nummer  

Afkomstig vanuit  Huidige tekst  Voorstel  Toelichting  

Voorstel 
152 

10.1 lid 1 Landelijk Bestuur  Zodra een beroep wordt 
ingediend, informeert de 
voorzitter van het College zo 
spoedig mogelijk de andere 
partij en het Landelijk Bestuur.  

 

 

Zodra een beroep wordt 
ingesteld, wordt de andere partij 
hier zo spoedig mogelijk over 
geïnformeerd. 

In de praktijk informeert de 
voorzitter van het 
Geschillencollege de andere 
partij en het Landelijk 
Bestuur niet. De andere 
partij wordt geïnformeerd 
door de ambtelijke 
ondersteuning van het 
Geschillencollege. Het 
Landelijk Bestuur wordt niet 
geïnformeerd over 
beroepen, tenzij het 
Landelijk Bestuur partij is.  

Voorstel 
153 

10.2 lid 2 
sub c 

Landelijk Bestuur c. besluit inzake 
kandidaatstelling voor 
besturen en commissie 
als bedoeld in artikel 6.1, 
lid 8: de beroepstermijn 
is drie dagen na de 
sluiting van de 
aanmeldingstermijn en 
het Geschillencollege 
doet uiterlijk 
vierentwintig uur voor de 
aanvang van 

<schrappen>  We brengen deze 
uitzondering in lijn met de 
kandidaatstelling in het 
algemeen (sub b). Dit hoeft 
niet anders te zijn voor 
besturen en commissies als 
dat dit is voor politiek 
vertegenwoordigende 
functies.  
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deledenvergadering 
uitspraak;  

 

Voorstel 
154 

10.2 lid 2 
sub d 

Landelijk Bestuur d. wijze van handelen bij de 
totstandkoming van het 
stemadvies als bedoeld 
in artikel 6.8: tot drie 
dagen nadat de 
adviesplek aan de 
kandidaat is 
medegedeeld, kan een 
beroep aanhangig 
worden gemaakt bij het 
Geschillencollege, dat 
binnen zeven dagen na 
de hiervoor bedoelde 
verzending een uitspraak 
doet;  

 

wijze van handelen bij de 
totstandkoming van het 
lijstadvies als bedoeld in artikel 
6.8: tot 72 uur nadat de 
adviesplek aan de kandidaat is 
medegedeeld, kan beroep 
worden ingesteld bij het 
Geschillencollege, dat binnen 
zeven dagen na de hiervoor 
bedoelde verzending een 
uitspraak doet;  

 

Van drie dagen 
beroepstermijn wordt 72 uur 
gemaakt. 72 uur is voor de 
controleerbaarheid van de 
beroepstermijn duidelijker. 
Daarnaast wordt de term 
beroep ingesteld gebruikt in 
plaats van aanhangig 
worden gemaakt. Dit is 
beter leesbaar en 
eenduidiger.  
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Voorstel 
155 

10.2 lid 2 
sub e 

Landelijk Bestuur e. afwijzing van het 
predikaat actuele 
politieke moties als 
bedoeld in artikel 3.13, lid 
1: 24 uur om tegen dit 
besluit in beroep te gaan, 
waarna het 
Geschillencollege binnen 
48 uur uitspraak dient te 
doen;  

 

 

afwijzing van actuele politieke 
moties als bedoeld in artikel 
3.13, lid 1: 24 uur om tegen dit 
besluit in beroep te gaan, 
waarna het Geschillencollege 
binnen 72 uur uitspraak dient te 
doen;  

 

We geven het 
Geschillencollege iets meer 
tijd om het beroep te 
behandelen. De oorsprong 
van dit artikel is dat de 
APM-indieningstermijn sloot 
een dag voor het congres. 
Deze termijn sluit inmiddels 
enkele dagen voor het 
congres, waardoor de 
noodzaak van de korte 
beroepstermijn wegvalt. 
Verder is het praktisch ook 
onhaalbaar.  

Voorstel 
156 

10.2 lid 2 
sub f 

Landelijk Bestuur f. indeling van een 
amendement in een 
categorie, zoals bedoeld 
in artikel 3.10, lid 3: Er 
geldt een termijn van 48 
uur om tegen dit besluit 
in beroep te gaan, 
waarna het 
Geschillencollege binnen 
48 uur uitspraak dient te 
doen;  

 

<schrappen> De beroepsmogelijkheid 
voor de indeling van 
amendementen wordt 
geschrapt uit hoofdstuk 3. 
Hiermee kan dit artikel ook 
worden geschrapt.  
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Voorstel 
157 

10.2 lid 2 
sub g 

Landelijk Bestuur g. procedurele 
onvolkomenheden bij e-
voting op 
amendementen, zoals 
bedoeld in artikel 3.10, lid 
7 t/m 11: Er geldt een 
termijn van 48 uur om 
tegen dit besluit in 
beroep te gaan, waarna 
het Geschillencollege 
binnen 48 uur uitspraak 
dient te doen.  

 

procedurele onvolkomenheden 
bij e-voting op amendementen, 
zoals bedoeld in artikel 3.10, lid 
7 t/m 11: Er geldt een termijn van 
24 uur om tegen dit besluit in 
beroep te gaan, waarna het 
Geschillencollege binnen 72 uur 
uitspraak dient te doen.  

 

We brengen dit in lijn met 
andere uitzonderingen op 
de beroeps- en 
uitsprakentermijn.  

Voorstel 
158 

10.2 lid 2 Landelijk Bestuur <toevoegen >  Besluit van de Landelijke 
Verkiezingscommissie als 
bedoelt in artikel 6.4 lid 1: Er 
geldt een beroepstermijn van 24 
uur, waarna het 
Geschillencollege binnen 72 uur 
uitspraak dient te doen.   

We brengen dit in lijn met 
andere uitzonderingen. 
Daarnaast heeft een besluit 
van de LVC vaak direct 
invloed op een proces dat al 
loopt en is snelheid hierbij 
geboden.  
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Voorstel 
159 

10.2  Landelijk Bestuur De Kamer doet uitspraak uiterlijk 
zes weken na ontvangst van het 
beroepsschrift.  

De Kamer doet uitspraak uiterlijk 
zes weken na ontvangst van het 
beroepsschrift. De Kamer heeft 
de mogelijkheid deze termijn 
met maximaal zes weken te 
verlengen indien het 
voorgelegde geschil dit vergt.  

In de meeste gevallen is zes 
weken voldoende tijd om 
een uitspraak te doen. 
Echter, sommige casussen 
vergen iets meer tijd om een 
uitspraak te doen. Hiermee 
maken we het mogelijk dat 
in deze uitzonderlijke 
gevallen de uitspraaktermijn 
verlengd kan worden.    

Voorstel 
160 

10.6 lid 1 
sub b  

Landelijk Bestuur  b. uiterlijk drie maanden na 
ontvangst van het 
beroepschrift tegen een 
beslissing van de 
landelijke 
Besluitvormingscommissi
e tot opschorting van een 
congresbesluit;  

<schrappen> 

 

Voor een besluit tot 
opschorting van een 
congresbesluit kan een 
termijn van vier weken 
beroep en zes weken 
uitspraak staan. Hier hoeft 
geen aparte termijn voor 
geregeld te zijn.  
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Voorstel 
161 

10.6 lid 1 
sub c 

Landelijk Bestuur c. uiterlijk zes weken in de 
overige gevallen.  

 

<schrappen> 

 

Is dubbelop ten opzichte 
van artikel 10.2 lid 1 HR.  

Voorstel 
162 

10.8 lid 3 Landelijk Bestuur Indien een ontzetting wordt 
vernietigd, doet het Landelijk 
Bestuur op verzoek van het 
betrokken lid mededeling van de 
uitspraak op de website.  

 

 

<schrappen> 

 

De verplichting dat het 
Landelijk Bestuur een 
uitspraak op de website 
moet plaatsen op verzoek 
kan ook schadelijk zijn voor 
de partij. Dit is niet 
wenselijk.  
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Voorstel 
163 

- Landelijk Bestuur  <toevoegen>  

 

1. De Commissie 
Integriteitsonderzoeken 
is een landelijke 
commissie, zoals 
omschreven in artikel 4.3 
lid 1 sub c. 

2. De Commissie 
Integriteitsonderzoeken 
is bevoegd meldingen 
van (mogelijke) 
integriteitsschendingen 
in ontvangst te nemen, te 
onderzoeken en daarover 
adviezen te verstrekken 
aan het Landelijk 
Bestuur. De commissie 
kan een melding over een 
(mogelijke) 
integriteitsschending ook 
niet-ontvankelijk 
verklaren. Tegen het 
besluit van (niet)-
ontvankelijkheid staat 
geen beroep open bij het 
Geschillencollege.  

3. De Commissie 
Integriteitsonderzoeken 
bestaat uit maximaal 

De Commissie 
Integriteitsonderzoeken is 
benoemd door het Landelijk 
Bestuur. Gezien de 
bijzonderheid van de 
commissie is het goed om 
deze commissie vast te 
leggen in het HR. Het is ook 
belangrijk om hierbij 
duidelijk te maken dat het 
een commissie van het 
Landelijk Bestuur is die 
volledig onafhankelijk 
fungeert.  
In grove lijnen is de taak 
van het Commissie 
Integriteitsonderzoeken 
meldingen van mogelijke 
integriteitsschendingen 
onderzoeken, indien een 
melding ontvankelijk wordt 
verklaard. 
Het Landelijk Bestuur heeft 
negen leden benoemd tot 
de Commissie 
Integriteitsonderzoeken. De 
negen leden zijn benoemd 
aan de hand van het profiel 
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negen leden. Zij worden 
door het Landelijk 
Bestuur benoemd voor 
een periode van drie jaar. 
Deze periode kan 
tweemaal met drie jaar 
worden verlengd. 

4. Meldingen van 
(mogelijke) 
integriteitsschendingen 
kunnen schriftelijk 
worden gedaan.  

 

voor de commissie. Een 
groep van maximaal negen 
leden is nodig om in het 
geval er bijvoorbeeld 
meerdere meldingen 
tegelijk binnenkomen de 
meldingen te kunnen 
onderzoeken of als er 
sprake is van een 
betrokkenheid van een lid 
van de commissie bij een 
gremium.  

 


