
Bijlage - statutenwijziging 

Het bestuur stelt voor de statuten aan te passen als volgt: 

Artikel 5 leden 5 en 6 worden vervangen door: 
“5. Schorsing of royement vindt plaats door het partijbestuur wanneer een lid in strijd met de 

statuten, het huishoudelijk reglement, overige reglementen en/of besluiten van de partij 
handelt en/of de partij op onredelijke wijze benadeelt. 

6. Een lid dat is geschorst of is geroyeerd, kan tegen die beslissing in beroep gaan bij de 
Commissie van Beroep. Deze kan de schorsing of het royement herroepen of 
bevestigen.” 

Artikel 5 lid 7 wordt toegevoegd, luidende: 
“7. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld over de 

royementsprocedure, schorsing en de beroepsprocedure.” 

Artikel 8 lid 2 (*) wordt vervangen door: 
2. De leden van het partijbestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een 

voordracht van een of meer kandidaten die wordt opgesteld door het bestuur of door de 
algemene vergadering.  
Bij bestuursbenoemingsreglement worden de voorwaarden en bedingen waaronder de 
respectieve voordrachten dienen te geschieden, nader bepaald. 

Artikel 9 lid 1 sub l wordt toegevoegd, luidende: 
“l.  de vaststelling van de in te dienen kandidatenlijst voor de verkiezing der leden van 

Provinciale Staten behoudens de lijsttrekker, gemeenteraden, het algemeen bestuur van 
waterschappen en eventueel andere democratische decentrale overheden. 

Nadere procedure voor de kandidaatstelling wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.” 

Artikel 13 lid 2 sub b wordt vervangen door: 
“b. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken, zowel over vraagstukken van 

politiek beleid als over organisatorische zaken. Een voorstel voor een resolutie of 
uitspraak moet ten minste drie weken voor de dag van aanvang van de algemene 
vergadering schriftelijk worden ingediend bij het partijbestuur. Het partijbestuur doet hier 
zo spoedig mogelijk melding van aan de leden.” 

Artikel 13 lid 2 sub o wordt vervangen door: 
“o.  de vaststelling van de in te dienen kandidatenlijst voor de verkiezing der leden van: 

a. de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
b. de Eerste Kamer der Staten-Generaal;  
c. het Europees Parlement; 
d. Provinciale Staten enkel voorzover het betreft de lijsttrekker; 

Nadere procedure voor de kandidaatstelling wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.” 

Artikel 23 lid 4 wordt toegevoegd, luidende: 
“4. Daar waar in deze statuten wordt gesproken over “huishoudelijk reglement” kan 

daaronder tevens worden verstaan een voor een specifiek doel vastgesteld separaat 
reglement. 

    

(*) Het oude artikel 8 lid 2 luidt: 
2. De leden van het partijbestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht 

van één of meer kandidaten, die wordt opgesteld door het partijbestuur. De algemene vergadering kan aan die 
voor- dracht het bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de 
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.


