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Samenvatting 

Naar aanleiding van de recente ervaringen als gevolg van de COVID-19 pandemie, stelt het Landelijk 

Bestuur voor om het mogelijk maken van onlinecongressen, eventueel uitgesmeerd over meerdere 

dagen, reglementair mogelijk te maken. 

Tegelijkertijd worden enkele voorstellen gedaan om de huidige praktijk in overeenstemming te 

brengen met de reglementen, waar het gaat om inzendtermijnen en de ondersteuningseis voor moties 

en amendementen tijdens het partijcongres. 

Tenslotte worden een wijzigingsvoorstel gedaan die louter stilistisch van aard is. 

Het landelijk bestuur is van plan om na de verkiezingen een interne evaluatie te houden over de 

procedures, totstandkoming en behandeling van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. 

Tevens zal de campagne worden geëvalueerd. Het is mogelijk dat naar aanleiding van deze evaluatie 

er wijzigingen van reglementen zullen worden voorgesteld. Mochten die er komen dan zullen deze op 

een volgend congres worden behandeld. De nu voorliggende voorstellen moet hier los van worden 

gezien. 

Aanleiding 

De beperkende maatregelen vanwege de COVID-19 pandemie vormen de aanleiding van dit voorstel 

tot wijziging van het Reglement Partijcongres is. Het was in 2020 en ook in (minimaal) een deel van 

2021 niet toegestaan om een partijcongres te houden zoals we dat gewend waren: een fysieke 

ontmoeting op één plaats ergens in het land. De tijdelijke wet COVID-19 heeft toen mogelijk gemaakt 

om besluiten te nemen door Algemene Leden Vergaderingen, in ons geval partijcongressen, op een 

digitale manier, eventueel over meerdere dagen, ook al zou dat in strijd met eigen Statuten of 

Reglementen zijn. 

Om drie redenen heeft het Landelijk Bestuur zich gebogen over de vraag of een aanpassing van onze 

Statuten en Reglementen wenselijk zou zijn.  

1. Ten eerste weten we niet hoelang deze pandemie duurt en we niet op een ‘klassieke’ manier 

congressen kunnen houden. Ook zou er na COVID-19 een andere pandemie of omstandigheid kunnen 

gebeuren, die gewone, fysieke congressen bemoeilijken. 

2. Ten tweede blijkt het op afstand meedoen met congressen voor een deel van onze leden een prima 

vorm te zijn. 

3. Ook kan het besluiten nemen over meerdere dagen voor bepaalde onderwerpen een goede 

aanvulling zijn op de congres-mogelijkheden. 

Het Landelijk Bestuur heeft geconstateerd dat de Statuten de mogelijkheden voor het deels of geheel 

online organiseren van een partijcongres niet uitsluiten. Er is dus geen aanpassing van de Statuten 

nodig. 

Wel stelt het Landelijk Bestuur enkele wijzigingen in het Reglement Partijcongres voor. Zie hiervoor de 

deelvoorstellen 3 en 4 en bijbehorende toelichting. 

 

Nu er toch enkele wijzigingen worden voorgesteld maakt het Landelijk Bestuur gebruik van die 

gelegenheid en om op enkele andere punten het Reglement Partijcongres aan te passen aan de lijn 

die de laatste jaren is gevolgd.  

Dit betreft de termijnen voor het inzenden van amendementen en moties door leden. Die wordt 

verlengd van twee weken tot drie weken. Simultaan daarmee wordt de termijn van toezending  
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van congresstukken verlengd van zes weken tot zeven weken, zodat leden nog steeds vier weken de 

tijd hebben op te reageren met bijv. amendementen op bestuursvoorstellen. Zie deelvoorstellen 2, 5 

en 6. 

Tenslotte wordt in het deelvoorstel 1 een wijziging voorgesteld van louter stilistische aard.. 

 

Voorstel 

Het Landelijk Bestuur stelt het partijcongres van 17 april 2021 voor om de volgende wijzigingen aan te 

brengen in het Reglement Partijcongres: 

1. In artikel 1.1.c de woorden ‘en de voorzitter’ te verwijderen. 

 

2. Het LB stelt het partijcongres voor om in artikel 3.2 de woorden ‘zes weken’ te wijzigen in ‘zeven 

weken’. 

 

3. Het LB stelt het partijcongres voor om artikel 3 aan te vullen met een derde lid: 

‘3. Het Landelijk Bestuur kan besluiten dat het Partijcongres deels of geheel online plaatsvindt.’ 

 

4. Het LB stelt het partijcongres voor om  artikel 3 aan te vullen met een vierde lid: 

‘4. Het Landelijk Bestuur kan besluiten om een elektronische stemprocedure die zeven dagen loopt in 

te stellen voor de goedkeuring door het partijcongres van een bepaald voorstel. Deze elektronische 

stemprocedure wordt beschouwd als een partijcongres.’ 

 

5.Het LB stelt het partijcongres voor om  in artikel 11.3.a de woorden ‘twee weken’ te wijzigen in ‘drie 

weken’. 

 

6. Het LB stelt het partijcongres voor om in artikel 11.4 de woorden ‘zes weken’ te wijzigen in ‘zeven 

weken’ 

Toelichting bij het voorstel 

Ad 1 Dit is niet zo’n belangrijk punt, maar meer een stilistische zaak. In Artikel 14a wordt ook geen 

onderscheid gemaakt tussen de voorzitter en de overige bestuursleden. Het zijn immers allemaal 

bestuursleden.  

Dat de voorzitter als enig bestuurslid in functie wordt gekozen door het congres staat in de Statuten in 

artikel 11.1. 

Ad 2 Dit hangt samen met de voorgestelde wijziging 5, namelijk van artikel 11.3.a van ‘twee weken’ in 

‘drie weken’. Door voorstel 2 aan te nemen blijft de tijdsperiode van vier weken tussen voorstellen aan 

het congres en indienen van amendementen en moties in stand en hebben leden en afdelingen 

voldoende tijd om moties en amendementen in te dienen.  

Ad 3: Voorstellen 3 en 4 zijn een reactie op de aanleiding van dit gehele voorstel, de COVID-19 

pandemie. Het is goed dat het niet alleen in tijden van pandemie maar bij élk congres mogelijk moet 

zijn om online deel te nemen. Het is uit evaluaties duidelijk geworden dat een substantieel aantal 

leden liever een congres vanuit huis meemaken, dan naar een congreslocatie te moeten afreizen. 

Bovendien voorkomen we op deze manier dat we leden moeten weigeren omdat een congreslocatie al 

vol is, hetgeen voor een ledenorganisatie een pijnlijke zaak is. 
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Ad 4: In juni/juli 2020 is op basis van de tijdelijke wet COVID-19 een stemprocedure over enkele 

dagen gehouden over een kleine aanpassing van het contributiereglement en de vaststelling van het 

jaarverslag. Deze aanvulling van het Reglement Partijcongres geeft zo’n stemprocedure een 

reglementaire basis. Het Landelijk Bestuur is van plan om zo weinig mogelijk gebruik te gaan maken 

van deze modaliteit. 

Ad 5: Zo heeft het bestuur meer tijd om te overleggen met indieners van amendementen en moties 

en preadviezen te schrijven. Dit brengt het Reglement Partijcongres in lijn met de praktijk. 

 

Ad 6: Zie toelichting bij voorstel 2. 

 


