
LIBERAAL DEMOCRATISCHE PARTIJ 

 

STATUTEN 

 

 

Artikel 1  

Naam en zetel 

1. De vereniging draagt de naam: Liberaal Democratische Partij, hierna aan te 

duiden als de partij. 

2. Zij kan worden aangeduid als LDP. Daarnaast kan zij tevens worden aangeduid 

als “LibDem”, “Liberaal Democraten”, “Liberaal-Democraten”, “Partij voor een 

Vrije Samenleving” of “PvVS” 

3. Zij heeft haar zetel te Haarlem en is een politieke partij. 

 

Artikel 2 

Doelstelling en Middelen 

1. De partij stelt zich als liberaal-democratische partij ten doel een politiek te 

bedrijven die streeft naar een samenleving waarin het individu en de vrijheid 

van het individu centraal staan en de mens in staat is zelfstandig richting te 

geven aan zijn leven. Zij staat voor een democratische, duurzame en open 

samenleving. Deze uitgangspunten worden nader omschreven in een door de 

algemene vergadering vastgesteld programma. houdende de Uitgangspunten. 

De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het 

politiek programma, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van de partij en 

zijn fracties in de vertegenwoordigende lichamen 

2. De partij streeft dit doel na door alle geëigende en wettige middelen die aan 

het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door:  

a.  het verder ontwikkelen, verdiepen en verbreiden van de liberale 

beginselen en het vergroten van hun invloed op onder ander de 

internationale, Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek; 

b. het bevorderen van verkiezing van partijleden in de vertegenwoordigende 

lichamen; 

c. het mogelijke lidmaatschap van een verwante Europese politieke partij.  

 

Artikel 3  

Huishoudelijk Reglement 

1. De algemene ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast, dat 

gewijzigd kan worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, 

genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. 

Bevoegdheden, die de statuten verlenen, worden nader uitgewerkt in het 

huishoudelijk reglement. Slechts die reglementen, die bij of krachtens deze 

statuten dan wel bij of krachtens het huishoudelijk reglement kunnen worden 

vastgesteld door enig partijorgaan, behoren tot de reglementen van de partij en 

hebben als zodanig rechtskracht binnen de partij. 

3. In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, en 

in spoedeisende onvoorziene gevallen beslist het landelijk bestuur, 



onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene 

ledenvergadering. 

 

Artikel 4                                                                      

Uitgangspunten voor het huishoudelijk reglement                                  

Het huishoudelijk reglement bevat regels omtrent de organisatie van de partij, 

met als uitgangspunten:                                                            

a. open kandidaatstelling, directe verkiezing van personen in partijfuncties, 

beperkte herkiesbaarheid in dezelfde partijfunctie en beperkte mogelijkheid om 

gelijktijdig meer dan één partijfunctie te bekleden; 

b. openbaarheid van vergaderingen en vergaderstukken; in het huishoudelijk 

reglement kan worden geregeld onder welke omstandigheden vergaderingen     

besloten kunnen zijn en wanneer bestuursstukken niet of beperkt openbaar zijn;   

c. alle overige vergaderingen kunnen niet besloten worden verklaard;              

d.  dat alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden slechts één stem 

mogen uitbrengen en dat in bepaalde gevallen geen stem mag worden 

uitgebracht bij volmacht; 

e. vaststelling van kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende organen via directe 

en geheime verkiezingen door alle terzake stemgerechtigde leden; 

f. dat besluiten, tenzij anders wordt vermeld, worden genomen met gewone 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; 

g. dat bepaalde besluiten aan een referendum zullen worden onderworpen.          

 

Artikel 5                                                                      

Leden                                                                        

De partij kent gewone leden en aspirant-leden                     

 

Artikel 6                                                                      

Gewone leden                                                                 

1. Slechts natuurlijke personen kunnen gewone leden van de partij zijn. 

2. Als gewoon lid van de partij kan worden toegelaten degene die:                 

a. de liberale beginselen is toegedaan,                  

b.  doel en middelen van de partij daadwerkelijk onderschrijft, 

c.  de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt of in het kalenderjaar van 

toelating bereikt en 

d. niet ten gevolge van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis het passief 

kiesrecht heeft verloren 

 

Artikel 7                                                                      

Aspirant-leden                                                                

1. Als aspirant-lid kunnen tot de partij worden toegelaten zij die nog niet de bij de 

wet vastgestelde leeftijd voor het actief kiesrecht hebben bereikt en die de 

liberale beginselen zijn toegedaan. 

2. Een aspirant-lid heeft geen stemrecht en kan niet worden benoemd in een 

bestuursfunctie; overigens heeft hij overeenkomstige rechten en verplichtingen 

als een gewoon lid. 



3. Aspirant-leden worden bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar 

automatisch gewoon lid. 

 

Artikel 8                                                                      

Lidmaatschap                                                                 

1. Het lidmaatschap vangt aan door schriftelijke aanmelding bij het landelijk 

bestuur, tenzij het landelijk bestuur binnen twee maanden na aanmelding - 

gehoord het afdelingsbestuur van de afdeling waar de betrokkene woont - beslist 

dat betrokkene geen lid kan worden. In dat laatste geval wordt de betrokkene 

geacht nooit lid te zijn geweest van de partij. 

2. 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 - gehoord het afdelingsbestuur van de 

afdeling waar de betrokkene woont. Deze bepaling is van overeenkomstige 

toepassing op degene die het lidmaatschap door opzegging beëindigt nadat een 

vergadering als bedoeld in artikel 9.4 onder a , b of c is bijeengeroepen. 

3. Het lidmaatschap wordt ten minste voor het kalenderjaar aangegaan. 

4. Een lid behoort tot de afdeling, in de gemeente waaronder zijn woonplaats 

ressorteert, behoudens het in artikel 8.5 bepaalde 

5. Op diens verzoek kan een lid behoren tot een andere afdeling dan die in de 

gemeente waaronder zijn woonplaats ressorteert, dan wel niet tot een afdeling 

behoren. Op zodanig verzoek beslist het landelijk bestuur, dat aan de inwilliging 

voorwaarden kan verbinden 

6. Tegen een afwijzend besluit op grond van artikel 8.1 en 8.5 staat voor de 

betrokkene beroep open bij het geschillencollege. 

 

Artikel 9                                                                      

Einde van het lidmaatschap                                                     

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. De dood van het lid; 

b. Schriftelijke opzegging door het lid; 

c. Schriftelijke opzegging door het landelijk bestuur; 

d. Ontzetting door het landelijk bestuur. 

2. Opzegging door het lid kan alleen plaatsvinden per het einde van het 

kalenderjaar, tenzij het lid verklaart de opzegging op kortere termijn te willen 

doen ingaan. De schriftelijke opzegging dient derhalve vóór één januari door het 

landelijk bestuur te zijn ontvangen. In geval van opzegging door een lid blijft de 

contributie tot en met de lopende contributietermijn verschuldigd, er vindt in 

geen van deze gevallen verrekening van de betaalde contributie plaats. 

3. Opzegging door het landelijk bestuur heeft plaats met onmiddellijke ingang 

behoudens schorsende werking door beroep (het bepaalde in 8.6): 

a. Wegens nalatigheid de contributie te voldoen; 

b. Na het in kracht van gewijsde gaan van een vonnis, dat ten gevolge heeft, 

dat het actief en/of passief kiesrecht van het betrokken lid verloren gaat; 

c. Wanneer een lid op andere wijze heeft opgehouden aan de in artikel 6 

gestelde vereisten te voldoen; 



d. Wanneer van de partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Tot ontzetting is het landelijk bestuur bevoegd: 

a. Op een gemotiveerd schriftelijk voorstel van de ledenvergadering van de 

afdeling, waartoe het lid behoort; 

b. Op een gemotiveerd schriftelijk voorstel van het bestuur van de regio 

waartoe de afdeling behoort waarbij het lid is geregistreerd; 

c. Op eigen voorstel. 

5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met 

de statuten, de door de algemene vergadering vastgestelde reglementen of 

besluiten of wanneer hij de partij op onredelijke wijze benadeelt. 

6. Tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 staat voor het 

betreffende lid het geschillencollege. Tijdens de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. 

 

Artikel 10                                                                     

Rechten van leden                                                             

1. De gewone leden en aspirant-leden hebben toegang tot: 

a. de ledenvergadering van de afdeling (en van de deelafdeling) waartoe zij 

behoren; 

b. de ledenvergadering van de regio (en subregio), waartoe hun afdeling 

behoort; 

c. de algemene vergaderingen. 

Zij zijn bevoegd in deze vergaderingen het woord te voeren.   

2. De gewone leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering en bij een 

ledenraadpleging. Dit recht gaat in op de eerste peildatum na aanvang van het 

lidmaatschap. 

Peildata zijn één januari en één juli. 

3. Bij huishoudelijk reglement kan worden geregeld dat: 

a. leden die willen deelnemen aan een algemene ledenvergadering zich tot een 

bepaalde termijn voor de aanvang van die vergadering dienen aan te melden; 

b. leden die zich niet hebben aangemeld het recht om aan die vergadering deel 

te nemen verliezen; 

c. leden die na aanmelding toch niet aan de vergadering deelnemen voor hun 

eerstvolgende registratie inschrijfgeld verschuldigd zijn. 

4. Een lid kan één ander lid volmacht verlenen namens hem te stemmen in de 

algemene ledenvergadering. Een lid kan niet meer dan twee volmachtstemmen 

uitbrengen. Het verlenen en intrekken van een volmacht geschiedt volgens door 

het landelijk bestuur voor te schrijven modellen. Een verleende volmacht is niet 

overdraagbaar. 

5. Het stemrecht bij ledenraadplegingen is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

6. De gewone leden hebben stemrecht in de ledenvergadering van de afdeling 

waartoe zij behoren. Dit stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

7. In door de algemene vergadering vast te stellen reglementen op de 

kandidaatstelling voor leden van de vertegenwoordigende lichamen kan worden 

bepaald, dat in vergaderingen waarin een kandidatenlijst wordt vastgesteld in 



specifiek te omschrijven situaties aan eveneens aan te duiden leden geen 

stemrecht toekomt. 

8. Voorzover de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten en verplichtingen van 

de leden niet worden geregeld in de statuten, worden zij geregeld in het 

huishoudelijk reglement en in andere door de algemene vergadering vast te 

stellen reglementen van de partij. 

 

Artikel 11                                                                     

Onverenigbaarheden                                                           

1. Het lidmaatschap van de partij is onverenigbaar met kandidaatstelling voor 

enige andere politieke partij of groepering voor een vertegenwoordigend orgaan, 

indien de partij vertegenwoordigd is of deelneemt aan de verkiezingen voor dat 

vertegenwoordigend orgaan, en tevens op die niveaus onverenigbaar met 

vertegenwoordiging van enige andere politieke partij of groepering in een 

vertegenwoordigend orgaan, indien de partij vertegenwoordigd is in dat 

vertegenwoordigend orgaan. 

2. Het kandidaat zijn voor en vertegenwoordigen van de partij in enig 

vertegenwoordigend orgaan is onverenigbaar met het lidmaatschap van enige 

andere landelijke politieke partij dan wel van enige politieke partij of 

groepering, specifiek voor dat vertegenwoordigend orgaan. 

3. Het kandidaat zijn voor en het lidmaatschap van enig bestuursorgaan binnen de 

partij is onverenigbaar met het lidmaatschap van enige andere landelijke 

politieke partij dan wel van enige politieke partij of groepering, specifiek voor 

het vertegenwoordigend orgaan op overeenkomstig niveau. 

4. Het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen en besturen op Europees, 

landelijk en provinciaal niveau is op het overeenkomstig niveau onverenigbaar. 

5. Het lidmaatschap van het Europees Parlement, de Eerste en Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, provinciale staten, openbare lichamen, gemeenteraden en 

stadsdeel/deelgemeente-raden, dan wel elke andere direct gekozen 

vertegenwoordigende functie namens de partij is onderling onverenigbaar. 

6.  Indien een lid tevens lid is van een gemeentelijke politieke partij of groepering 

terwijl de partij in de raad van die gemeente i 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 toepassing op deelgemeenteraden met betrekking tot het 

deelafdelingsniveau. 

7. Overige onverenigbaarheden met betrekking tot het lidmaatschap van andere 

vertegenwoordigende lichamen en bestuursfuncties binnen de partij worden bij 

huishoudelijk reglement geregeld. 

 

 

Artikel 12                                                                     

Uitgangspunten van de partijorganisatie                                          

1. De partijorganisatie kent drie algemene niveaus: 

a. het landelijke niveau; 

b. het regionale niveau; 

c. het afdelingsniveau. 



Een regio kan besluiten (een) subregio(‘s) in te stellen. Een afdeling kan 

besluiten (een) deelafdeling(en) in te stellen. Het huishoudelijk reglement regelt 

de voorwaarden waaronder dat kan gebeuren. Leden kunnen overgaan tot de 

vorming van een al dan niet virtueel platform. Bij of krachtens het huishoudelijk 

reglement worden nadere regels gesteld. 

2. Op ieder organisatieniveau bestaan tenminste twee algemene organen, te weten: 

a. de ledenvergadering als het hoogste orgaan voor het betreffende 

organisatieniveau; 

b. het bestuur, dat rechtstreeks door de bij dat organisatieniveau behorende 

leden wordt gekozen. 

3. De algemene ledenvergadering, de ledenvergadering op landelijk niveau, is het 

hoogste orgaan voor de partij als geheel, het landelijk bestuur is het hoogste 

bestuursorgaan voor de partij als geheel. 

4. De partij kent als bijzonder orgaan het geschillencollege. 

5. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement wordt de nadere inrichting van elk 

organisatieniveau geregeld, waarbij: 

a. Het landelijk bestuur een het gehele land dekkende indeling in regio’s 

vaststelt op basis van in het huishoudelijk reglement vastgelegde criteria ten 

behoeve van het bestuurlijke middenniveau;                  

b. ieder regiobestuur een het gehele gebied dekkende indeling in afdelingen 

vaststelt op basis van in het huishoudelijk reglement vastgelegde criteria ten 

behoeve van het bestuurlijke basisniveau en eventuele subregio’s voor delen 

van de regio; 

c. ieder afdelingsbestuur de bevoegdheid heeft een het gehele gebied dekkende 

indeling in deelafdelingen vast te stellen op basis van in het huishoudelijk 

reglement vastgelegde criteria. 

6. Partijfuncties zijn alle functies binnen de in dit artikel genoemde algemene en 

bijzondere organen, alsmede binnen alle overige bij of krachtens deze statuten 

dan wel het huishoudelijk reglement ingestelde organen, met uitzondering van 

de ledenvergaderingen. 

7. Leden van enig bestuur of orgaan van de ledenvergadering worden gekozen 

voor een periode van drie jaar en zijn éénmaal herkiesbaar. Elk jaar treedt één 

derde of nagenoeg één derde af aan de hand van een op te maken rooster van 

aftreden. Bij een onafgebroken zittingsduur van ten minste zes jaar zijn de leden 

van enig bestuur of orgaan van de ledenvergadering gedurende één jaar niet 

herkiesbaar. 

 

Artikel 13                                                                     

Vertegenwoordiging in rechte                                                   

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd, behalve door alle bestuursleden 

tezamen, door twee bestuurders tezamen, waaronder de voorzitter, met dien 

verstande dat het landelijk bestuur de penningmeester kan machtigen 

betalingsopdrachten namens de partij te ondertekenen. Waar het betreft het 

tekenen van de machtiging om kandidatenlijsten onder de naam van de partij 

aan verkiezingen te laten deelnemen, is bevoegd de voorzitter. De voorzitter kan 

deze bevoegdheid mandateren aan het hoofd van het landelijk secretariaat. 



2. Geen enkel bij of krachtens deze statuten of het huishoudelijk reglement in te 

stellen orgaan heeft zelfstandige rechtspersoonlijkheid, tenzij dit nadrukkelijk in 

deze statuten is vermeld. 

 

Artikel 14                                                                     

De ledenvergadering                                                           

1. De ledenvergadering op elk niveau komt zo vaak bijeen als bij of krachtens in 

het huishoudelijk reglement is geregeld, doch tenminste eens per jaar. Aan haar 

komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere 

organen zijn opgedragen. De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over 

onderwerpen, waarbij in de tevoren aan alle leden toegezonden agenda is 

opgenomen dat besluitvorming zal plaatsvinden. 

2. Het bestuur roept de ledenvergadering regelmatig bijeen, doch in elk geval 

indien tenminste vijf percent van de stemgerechtigde leden, of op landelijk 

niveau, indien zulks minder is, tenminste vierhonderd stemgerechtigde leden 

daarom verzoekt. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement worden nadere 

regels gesteld omtrent bijeenroeping, aankondiging, agenda, leiding van de 

vergadering en de wijze waarop besluiten worden genomen, met dien verstande 

dat bijeenroeping in ieder geval geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de 

leden. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement kan worden bepaald dat de 

bijeenroeping eveneens per e-mail kan geschieden op een door de leden 

opgegeven e-mail adres. 

3. Indien er naar het oordeel van het landelijk bestuur een onwerkbare situatie is 

ontstaan op (sub)regionaal of afdelingsniveau, is het landelijk bestuur bevoegd 

op desbetreffend niveau een ledenvergadering bijeen te roepen. Het landelijk 

landelijk bestuur heeft tevens de mogelijkheid om deze afdeling op te heffen dan 

wel samen te voegen met een andere afdeling. Van een dergelijk besluit legt zij 

verantwoording af op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 15                                                                     

De commissies van de ledenvergadering                                          

Voorzover niet tredend in de bevoegdheden van de algemene en bijzondere organen 

genoemd in artikel 12, kan de ledenvergadering op elk niveau commissies dan wel 

advies- en/of overlegraden instellen ter uitvoering van de door deze 

ledenvergadering nader omschreven opdrachten. Iedere ledenvergadering stelt in elk 

geval al dan niet permanent een financiële commissie en een verkiezingscommissie 

in. Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van de commissies van de 

ledenvergadering en raden van de ledenvergadering worden geregeld bij of 

krachtens het huishoudelijk reglement dan wel in het instellingsbesluit. Ten aanzien 

van de duur van het lidmaatschap van deze organen kan niet worden geregeld dat 

deze de termijn van drie jaren overschrijdt, met uitzondering van de mogelijkheid 

van de eenmalige aansluitende herverkiezing. 

 

Artikel 16                                                                     

De landelijke besluitvormingscommissie                                         

1. De landelijke besluitvormingscommissie bereidt de besluitvorming voor de 

algemene ledenvergadering voor, bewaakt daarbij de overeenstemming met de 



statuten en het huishoudelijk reglement. De besluitvormingscommissie beslist 

ter vergadering, indien wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld 

voorstel, over de formulering daarvan. De besluitvormingscommissie stelt de 

notulen van het algemene ledenvergadering of de uitkomst van het referendum 

vast. 

2. De landelijke besluitvormingscommissie is belast met de bewaking van de 

statuten en het huishoudelijk reglement voor de gehele partij. 

 

Artikel 17                                                                     

De verkiezingscommissie                                                       

1. Een verkiezingscommissie is belast met de organisatie van de verkiezing van 

leden van besturen en commissies en vertegenwoordigers. 

2. De verkiezingscommissie beslist bindend omtrent de uitslag van verkiezingen 

voor leden van besturen en commissies en vertegenwoordigers, die tijdens 

ledenvergaderingen worden gehouden. 

3. Op afdelingsniveau kan het bestuur worden aangewezen als 

verkiezingscommissie, met dien verstande dat kandidaat stelling voor een 

bestuursfunctie of de (deel)gemeenteraad, het bestuurslidmaatschap van die 

kandidaat in die hoedanigheid opschort. 

4. De landelijke verkiezingscommissie is belast met de bewaking van de 

verkiezingsprocedures voor de gehele partij. 

 

Artikel 18                                                                     

Het bestuur                                                                   

1. De leden van de partij op elk niveau kiezen rechtstreeks het bestuur op dat 

niveau op een nader bij het huishoudelijk reglement te bepalen wijze. 

2. Ontslag van de leden van het bestuur geschiedt door de ledenvergadering op 

nader in het huishoudelijk reglement te bepalen wijze. 

3. Het bestuur bestaat, zo mogelijk, uit een oneven aantal leden. De samenstelling 

en het aftreden van het bestuur geschiedt op bij huishoudelijk reglement vast te 

stellen wijze. 

 

Artikel 19                                                                     

Taken en bevoegdheden bestuur                                                 

1. Het bestuur op elk niveau heeft, naast het in algemene zin leiding geven aan de 

partij, in elk geval de verantwoordelijkheid dat aan de ledenvergadering worden 

voorgelegd: 

a. voorstellen met betrekking tot de begroting; 

b. de jaarrekening; 

c. voorstellen met betrekking tot reglementen; 

d. voorstellen met betrekking tot het politiek programma. 

2. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld 

omtrent taak en omvang van elk bestuur, alsmede de wijze waarop de taak wordt 

uitgeoefend, en hoe en wanneer omtrent de taakuitoefening verantwoording aan 

de leden wordt afgelegd; in ieder geval gaat de jaarlijks in te dienen begroting 

vergezeld van beleidsvoornemens. 

 



Artikel 20                                                                     

Bijzondere taken landelijk bestuur                                               

1. Het landelijk bestuur is belast met de algemene leiding van de partij en met de 

uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering. 

2. Het landelijk bestuur is bevoegd aanvullende reglementen vast te stellen voor 

huishoudelijke en politieke vergaderingen, mits deze niet in strijd zijn met de 

statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 21                                                                     

Verenigingsjaar                                                                

Het verenigings- en boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 22                                                                     

Geldmiddelen                                                                 

1. De geldmiddelen van de partij bestaan uit: 

a. contributies; 

b. donaties; 

c. erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden 

aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten; 

d. schenkingen; 

e. subsidies van overheidswege; 

f. alle overige baten. 

2. Het landelijk bestuur weigert een financiële bijdrage wanneer, naar inzicht van 

tenminste eenderde van de landelijk bestuursleden, daardoor de politieke 

onafhankelijkheid van de partij in gevaar kan worden gebracht. 

3. De contributieverplichtingen worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering op voorstel van het landelijk bestuur. 

 

Artikel 23                                                                     

De financiële commissie                                                        

1. Een financiële commissie is belast met het financiële toezicht op het bestuur. 

2. De ledenvergadering verleent aan de penningmeester, al of niet voorwaardelijk, 

décharge over het gevoerde beheer, zoals een en ander nader is geregeld in het 

huishoudelijk reglement; de ledenvergadering gaat hiertoe niet eerder over dan 

nadat de financiële commissie, aan wie het financiële toezicht op het bestuur is 

opgedragen, daarover heeft gerapporteerd. 

3. De landelijke financiële commissie kan richtlijnen uitvaardigen ten behoeve van 

de financieel toezichthoudende taak voor de gehele partij. 

 

Artikel 24                                                                     

Kandidaatstelling en interne verkiezingen                                         

1. Het lidmaatschap van de partij is vereist om kandidaat te staan voor en de partij 

te vertegenwoordigen in enig vertegenwoordigend orgaan, en is tevens vereist 

om kandidaat te staan voor en lid te zijn van enig bestuursorgaan binnen de 

partij. 

2. Leden, die voor enige partijfunctie binnen de partij of namens de partij voor een 

lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in aanmerking wensen te 



komen, moeten een door het landelijk bestuur opgestelde verklaring 

ondertekenen, waaruit blijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij handelingen, 

uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische of racistische gezindheid blijkt. 

3. De in het tweede lid bedoelde leden moeten: 

a. gedurende 6 maanden voor de sluiting van de interne kandidaatstelling 

gewoon lid, landelijk lid (alleen op landelijk niveau) of lokaal lid zijn van de 

partij en 

b. uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan hun 

contributieverplichtingen hebben voldaan. 

4. Het landelijk bestuur kan dispensatie verlenen van de in dit lid genoemde 

lidmaatschapstermijnen. Het doet dit niet dan op basis van een deugdelijk 

gemotiveerd voorstel van het bestuur op welk niveau de kandidaat zich 

aanmeldt. 

5. Van kandidaten voor vertegenwoordigende functies kan verwacht worden dat zij 

verklaren bereid te zijn een van toepassing zijnde afdrachtregeling toe te passen 

en bereid te zijn toepassing te geven aan een bij of krachtens het huishoudelijk 

reglement voorziene voorkeurs stemregeling.        

6. Overige vereisten inzake lidmaatschapstermijnen bij kandidaatstellingen worden 

geregeld in het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 25                                                                     

De Bestuurdersvereniging                                                      

De bestuurdersvereniging heeft als doel het ten behoeve van de bij haar aangesloten 

leden bevorderen van:                                     

a. de kennis van het openbaar bestuur in Nederland en Europa en het functioneren 

daarin als politiek vertegenwoordiger of bestuurder; 

b. een beleidsmatig samenhangend optreden van de verschillende politieke 

vertegenwoordigers op de onderscheiden niveaus; 

c. de contacten tussen politieke vertegenwoordigers en bestuurders onderling; 

d. de externe belangenbehartiging bij onder andere het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. 

Nadere uitwerking hiervan geschiedt bij of krachtens het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 26                                                                     

Beroep op het geschillencollege                                                 

Tegen beslissingen van of namens partijorganen, anders dan de algemene 

ledenvergadering, die de rechtspositie van een lid of een ander partijorgaan raken, 

staat voor leden en partijorganen beroep open bij het geschillencollege. Onder lid 

wordt mede verstaan de kandidaat die door een beslissing als bedoeld in artikel 21, 

vierde lid, in zijn belangen is getroffen alsmede degene die niet als lid is toegelaten 

Met een beslissing wordt gelijkgesteld de al dan niet uitdrukkelijke weigering een 

beslissing te nemen. Bij of krachtens het huishoudelijk reglement worden nadere 

regels gesteld, waarin ook de beslechting van andere geschillen aan het 

geschillencollege kan worden opgedragen. 

 

 

 



Artikel 27                                                                     

Informatiebeheer                                                              

1. Binnen de partij bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt 

voor de activiteiten van de partij en statutair specifiek met de partij verbonden 

organisaties. Zij worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor 

bedoelde activiteiten over die gegevens moeten beschikken.  

2. Het landelijk bestuur kan leden mogelijkheden bieden voor digitale 

communicatie en hieraan nadere voorwaarden verbinden. 

3. Daar waar in of krachtens de statuten, het huishoudelijk reglement of door de 

algemene vergadering vastgestelde reglementen schriftelijke informatie-

uitwisseling is voorgeschreven, kan het landelijk bestuur bepalen dat door haar 

aan te wijzen vormen van digitale communicatie als aanvullende mogelijkheid 

hieraan worden gelijkgesteld. 

 

Artikel 28                                                                     

Wijziging van de statuten                                                       

1. Wijziging van deze statuten is mogelijk door een besluit van de algemene 

ledenvergadering waarin tenminste vierhonderd leden of, indien zulks minder is, 

drie percent, indien dit tenminste gelijk is aan vijftig leden, van de 

stemgerechtigde leden bijeen is, genomen met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Voor een wijziging van artikel 29, eerste lid, is een 

tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk. 

2. Een wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat een notariële akte is 

opgemaakt. 

 

Artikel 29                                                                     

Ontbinding van de partij                                                        

1. Een besluit tot ontbinding van de partij wordt door de algemene 

ledenvergadering waarin tenminste vijftig percent van de stemgerechtigde leden 

bijeen is, genomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

2. Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel liquidatiesaldo een met het doel 

van de partij strokende bestemming. 

3. Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie door het landelijk bestuur. 

 

Artikel 30                                                                     

Quorum bij wijziging van de statuten of ontbinding van de partij                    

1. Een besluit als bedoeld in artikel 28 of artikel 29 kan alleen worden genomen 

indien de algemene ledenvergadering is bijeengeroepen met de mededeling dat 

aldaar een dergelijk besluit zal worden voorgesteld. Indien aan de 

quorumvereisten bij die algemene ledenvergadering niet wordt voldaan, wordt 

in het geval van artikel 28 de besluitvorming verdaagd naar een eerstvolgende 

algemene ledenvergadering en in het geval van artikel 29 op een termijn van 

dertig dagen een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven met dezelfde 

agenda, waarbij aan de stemgerechtigde leden wordt gemeld dat het vereiste 

quorum dan niet aanwezig behoeft te zijn voor het nemen van rechtsgeldige 

beslissingen. 



2. De termijn voor bijeenroeping tot een zodanige algemene ledenvergadering 

bedraagt tenminste dertig dagen, onder bijvoeging van het betreffende voorstel. 

3. De letterlijke tekst van een voorstel tot wijziging van statuten of huishoudelijk 

reglement of tot ontbinding der partij wordt: 

a. tenminste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering bij het 

landelijk secretariaat ter inzage gelegd en aan de regiobesturen toegezonden, 

dan wel op de website van de partij gepubliceerd en; 

b. op de algemene ledenvergadering beschikbaar gesteld. 

 

Artikel 31                                                                     

Overgangsbepalingen                                                          

1. Het landelijk bestuur doet zo spoedig mogelijk een voorstel aan de algemene 

vergadering voor het vaststellen van het huishoudelijk reglement. 

2. Het landelijk bestuur kan bepalen dat in bijzondere omstandigheden, die zich 

met name voordoen na de oprichting van de partij, van het in deze statuten en in 

het huishoudelijk reglement bepaalde dispensatie wordt verleend en in het 

bijzonder dat de in de statuten en in het huishoudelijk reglement genoemde 

termijnen verkort worden tot gelet op de omstandigheden redelijke termijnen. 

Van een dergelijk besluit doet het landelijk bestuur mededeling aan de leden en 

legt daarover verantwoording af in de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering. 

 

 

 


