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Nummer Artikel Afkomstig vanuit
voorstel nummer

Huidige tekst

Voorstel

Toelichting

Toevoegen nieuw sub artikel:

Volgens artikel 6.6 sub c heeft de
LVC de bevoegdheid om een
peildatum te bepalen voor het
stemrecht, als ook voor de
toezending van stembiljetten. Door
het toevoegen van dit punt in art. 6.5
neemt de LVC dit besluit expliciet en
ruim vooraf.

Hoofdstuk 6
Kandidaatstellingen en Verkiezingen
Voorstel
1a

6.5 lid 2

Landelijke
Verkiezingscommissie
(LVC)

J. Peildatum voor het bepalen van het
stemrecht voor de betreffende verkiezing.

In verband met een mogelijke
strijdigheid wordt lid 4 van art. 6.16
geschrapt.
Voorstel
1b

6.16 lid 4 Landelijke
De leden die bij opening van de
<Schrappen>
Verkiezingscommissie stemming stemrecht hebben,
(LVC)
worden in de gelegenheid gesteld
hun stem uit te brengen.

Voorstel 2 6.16 lid 5 Landelijke
De verkiezing van de lijsttrekker
Verkiezingscommissie op decentraal niveau vindt plaats
(LVC)
middels een digitale stemming of
schriftelijk op de
ledenvergadering. De stemming
wordt niet langer dan veertien
dagen opengesteld en sluit
uiterlijk zeven maanden voor de
Dag der Kandidaatstelling. De
leden die bij opening van de
stemming stemrecht hebben,

De verkiezing van de lijsttrekker op
decentraal niveau vindt plaats middels een
digitale stemming of schriftelijk op de
ledenvergadering. De stemming wordt niet
langer dan veertien dagen opengesteld en
sluit uiterlijk zeven maanden voor de dag
van kandidaatstelling. De leden die één
maand voor de opening van de
stemming stemrecht hebben worden in de
gelegenheid gesteld hun stem uit te
brengen.

Zie bovenstaande toelichting.

Hiermee wordt ook op decentraal
niveau een peildatum voor het
stemrecht geregeld. Hier wordt de
peildatum centraal geregeld, om
differentiatie tussen afdelingen te
voorkomen.
Het vervroegen van de peildatum
vermindert de kans dat mensen last
minute lid worden om enkel voor de
ledenlijst lokaal te stemmen. Het
geeft afdelingen en regio's ook meer

tijd om hun stemmingen voor te
bereiden.

worden in de gelegenheid gesteld
hun stem uit te brengen.

Voorstel 3 6.17 lid 2 Landelijke
De stemming vindt plaats middels
Verkiezingscommissie een digitale stemming. De
(LVC)
stemming wordt niet langer dan
veertien dagen opengesteld en
sluit uiterlijk twee maanden voor
de Dag der Kandidaatstelling. De
leden die bij opening van de
stemming stemrecht hebben,
worden in de gelegenheid gesteld
hun stem uit te brengen.

Voorstel
4a

6.X

Landelijk Bestuur (LB) <Nieuw artikel>

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 nietverkiesbare kandidaten worden na
afloop van de digitale stemmingen onder
aan de kandidatenlijst geplaatst in
volgorde van het aantal stemmen. Beide
stemmingen worden niet langer dan
veertien dagen opengesteld en sluiten
uiterlijk twee maanden voor de dag van
kandidaatstelling. De stemming over nietverkiesbare kandidaten opent niet later
dan 3 dagen na sluiting van de stemming
over de verkiesbare kandidaten. Beide
stemmingen kunnen gelijktijdig
gehouden worden.
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
gelegenheid gesteld hun stem uit te
brengen.

Hiermee wordt ook op decentraal
niveau een peildatum voor het
stemrecht geregeld. Ook hier wordt
opnieuw de peildatum centraal
geregeld, om differentiatie tussen
afdelingen te voorkomen.

Kandidaatstelling voor het
Geschillencollege

Dit voorstel is ervoor bedoeld om het
Geschillencollege (GC) als bijzonder
orgaan binnen onze vereniging te
verstevigen. Het is zeer belangrijk
dat het College als bijzonder orgaan
binnen de partij in aanloop naar
GR2022 op volle sterkte is. En dit
ook voor langere duur kan blijven. In

1. Voor kandidaatstelling voor het
Geschillencollege dient een kandidaat
gedurende één jaar voor de sluiting van de
kandidaatstelling lid van de Partij te zijn en

De stemming over verkiesbare en
niet-verkiesbare kandidaten wordt
gescheiden van elkaar. Dit betekent
twee losse stemmingen, die
overigens in één systeem en in één
keer open kunnen staan. Hiermee
kan een Lijstadviescommissie zich
volledig richten op bijv. verkiesbare
kandidaten en gaat een stemming
ook alleen over deze kandidaten. Het
neemt een prikkel tot strategisch
stemmen weg. Bovendien maakt het
voor leden ook duidelijker welke
kandidaten voor een verkiesbare of
niet-verkiesbare plaats gaan.
Het toevoegen van lijstduwers door
het bestuur blijft - indien mandaat
van de ledenvergadering - achteraf
nog steeds mogelijk.

aanloop naar de GR2018
verkiezingen zag het GC
verschillende, soms complexe,
zaken voorbijkomen. Ook in het
proces voor de Tweede
Kamerverkiezing wordt er af en toe
2. Het lidmaatschap van het
beroep ingesteld bij het GC.
Geschillencollege is onverenigbaar met:
a) een bestuurlijke functie binnen de Partij; Tegelijkertijd is het verloop in het GC
groot. Om de kwaliteit en kennis te
b) een lidmaatschap van enige landelijke
kunnen waarborgen is het enerzijds
commissie;
goed als meerdere leden van het GC
c) een kandidaatstelling voor en het
in ieder geval twee keer een GRlidmaatschap van een landelijke politieke
vertegenwoordigende of benoemde functie cyclus en twee keer een TK-cyclus
meemaken. Op die manier is
namens de Partij.
ervaring en continuïteit gewaarborgd.
Anderzijds moeten zo veel mogelijk
3. De leden van het Geschillencollege
leden van het GC inzetbaar zijn als
worden voor een periode van drie jaar
er beroep wordt ingesteld. Als een
gekozen, en zijn tweemaal als zodanig
deel van de GC-leden ambities heeft
aansluitend herkiesbaar. De periode van
voor een vertegenwoordigend
drie jaar wordt met ten hoogste drie
orgaan, kan dat het functioneren van
maanden verlengd, indien in de periode
het GC beperken. Deze leden zijn
gelegen drie maanden voor het einde van
deze periode geen ledenvergadering heeft immers niet inzetbaar voor het GC
op dat moment. Daarom is het
plaatsgevonden en het lid aansluitend
voorstel om voor het GC als
herkiesbaar is.
bijzonder orgaan ook wat
aanvullende eisen te stellen, zodat
4. Het lidmaatschap van het
de continuïteit gewaarborgd blijft en
Geschillencollege eindigt:
het GC met de volle 15 leden
a) door verloop van de zittingsduur als
(inclusief voorzitter) inzetbaar is voor
bedoeld in het derde lid;
de processen rond GR2022 die
b) doordat het lid voor het lidmaatschap van vanaf het voorjaar 2021 gaan spelen.
het Geschillencollege bedankt;
c) doordat het lidmaatschap van de Partij
De belangrijkste wijzigingen bevatten
eindigt of wordt opgeschort;
het verlengen van de minimale
d) door de kandidaatstelling voor enige
lidmaatschapstermijn naar één jaar;
functie die op grond van het tweede lid
de onverenigbaarheid met
onverenigbaar is met het lidmaatschap van kandidaatstellingen en andere
het Geschillencollege.
functies op landelijk niveau; de
uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling
aan de contributieverplichting te hebben
voldaan. Artikel 6.1 lid 5 en 6 zijn van
overeenkomstige toepassing.

zittingstermijn als bijzonder orgaan

5. Het Geschillencollege doet een
verlengen met een derde termijn van
schriftelijke en gemotiveerde aanbeveling
drie jaren (maximaal negen jaren).
aan de ledenvergadering met betrekking tot
de vervulling van vacatures.
Voor zittende leden van het
Geschillencollege geldt ten aanzien
van de voorgestelde
6. De wijze van het verkiezen van de
onverenigbaarheid een
voorzitter en leden van het
Geschillencollege vindt altijd plaats op de in overgangsbepaling tot 1 januari
artikel 6.21 tot en met 6.24 voorgeschreven 2021.
wijze.
Voorstel
4b

6.2 lid 1

Landelijk Bestuur (LB) De leden van besturen,
<Schrappen>
bijzondere organen en
permanente commissies van de bijzondere organen
ledenvergadering worden voor de
tijd van drie jaar gekozen, […]

Het Geschillencollege is een
bijzonder orgaan. De
kandidaatstelling hiervoor wordt in
voorstel 4a aangescherpt in een
apart voorstel. Daarmee kan deze
term in artikel 6.2 lid 1 van het HR
komen te vervallen.

