
Voorzitter en leden Geschillencollege (GC) 
 
De huidige voorzitter zit aan het einde van haar termijn en is niet meer herkiesbaar. Daarnaast 
zijn er drie vacatures voor lid van het Geschillencollege. Twee van de drie zittende leden zijn 
herkiesbaar.  
 
Wie kan zich kandideren? 
Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een halfjaar lid zijn, kunnen zich kandideren via 
het kandidaatstellingsformulier. Kandideren kan tot uiterlijk maandag 9 november, 12.00 
uur. Leden die korter dan een halfjaar lid zijn, kunnen tot uiterlijk tien werkdagen vóór sluiting 
van de kandidaatstellingstermijn een gemotiveerd dispensatieverzoek indienen bij het 
Landelijk Bestuur via bestuur@d66.nl.  
 
Over het college 
Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun 
rechtspositie door een besluit van een partijorgaan geschaad wordt. Het Geschillencollege 
bestaat uit vijftien leden. Het Geschillencollege komt in wisselende samenstelling (Kamers van 
telkens drie leden) bijeen om een bindende uitspraak te doen. De frequentie is afhankelijk van 
het aantal beroepen. Het college heeft op dinsdagavond en zaterdagochtend zitting. We 
verwachten dat er in 2021 relatief veel beroepen zullen worden ingesteld als gevolg van de 
interne verkiezingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat betekent dat GC-
leden er rekening mee moeten houden dat ze zeker in de periode augustus-december 2021 
voldoende tijd hebben om regelmatig deel te nemen aan Kamers van het Geschillencollege. 
 
Over de functie: Lid 
Na het instellen van een beroep wordt op korte termijn een kamer bijeengeroepen. Een lid van 
het Geschillencollege is hierin flexibel en bereid om tijd in zijn/haar agenda vrij te maken. 
 
Een lid van het Geschillencollege: 

• heeft bij voorkeur een juridische achtergrond; 
• heeft politieke sensitiviteit; 
• is besluitvaardig; 
• beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
• weet snel tot de kern door te dringen; 
• beschikt over een goed analytisch vermogen; 
• heeft uitgebreide kennis van het reilen en zeilen van de vereniging; 
• heeft geen ambitie om in de komende zittingsperiode van drie jaar een politieke of 

bestuurlijke functie op landelijk niveau binnen D66 te vervullen. 
 
Voorzitter van het Geschillencollege 
De voorzitter is het aanspreekpunt richting het Landelijk Bestuur en zit de vergadering van 
de College voor. Verder bepaalt de voorzitter bij ontvangst van een beroep of deze in 
behandeling genomen dient te worden. De voorzitter kan eventueel nog een 
bemiddelingspoging ondernemen. Verder is de voorzitter belast met het beoordelen van 
beroepen tegen uitspraken van het Geschillencollege. 

De voorzitter van het Geschillencollege heeft affiniteit met reglementen en ervaring opgedaan 
binnen de vereniging. Bij voorkeur heeft de voorzitter een juridische achtergrond en ervaring 
als lid van het Geschillencollege. 

Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze kun je contact opnemen met het 
Geschillencollege via geschillencollege@d66.nl.  


