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In artikel 14a lid 2 van het reglement Partijcongres is vastgelegd dat het LB voor een vacature van 

voorzitter van het Landelijk Bestuur een tweevoudige voordracht op moet stellen. Dit in tegenstelling 

tot de vacatures van de overige bestuursleden. 

 

Het idee daar achter is op zich niet slecht. Een voorzitter kan een stempel drukken op de 

partijontwikkeling. Door een tweevoudige voordracht valt er voor de leden wat te kiezen. Als de twee 

kandidaat-voorzitters verschillende accenten aanbrengen in hun ‘campagne’, kunnen de leden kiezen 

voor een bepaalde koers. 

Het is om enkele redenen echter de vraag of dit in de praktijk goed werkt. 

- Het zit niet in de cultuur van de partij om binnen de partij campagne te gaan voeren.  

- Je neemt een groot afbreukrisico als je je kandidaat stelt. Dit kan in veel gevallen er toe leiden dat 

juist goede kandidaten bedanken voor deze ‘eer’.  

 

Bij de voorgaande twee procedures in 2012 en 2013 is door het LB toestemming gevraagd om af te 

wijken van het Reglement Partijcongres om precies deze redenen. In plaats van elke keer die 

toestemming te vragen, is het beter om de regel te veranderen. 

Dit kan door lid 2 van artikel 14a te laten vervallen. Dan geldt automatisch lid 1, waarin sprake is van 

een enkelvoudige voordracht voor de benoeming van bestuursleden, waar dan de voorzitter onder 

valt. In lid 5 moet dan ook nog een kleine aanpassing gedaan worden, evenals in de nummering van 

de leden 3 t/m 6. 

Voor de duidelijkheid: deze wijziging verandert uiteraard niets aan de mogelijkheid om 

tegenkandidaten voor te dragen tegen het voorstel van het Landelijk Bestuur in. 

 

Het Landelijk Bestuur stelt het partijcongres voor om : 
- artikel 14a lid 2 van het Reglement Partijcongres te laten vervallen, 
- de woorden ‘de eerste twee leden’ in lid 5 van datzelfde Reglement te veranderen in ‘het 
eerste lid’, 
- en de nummering van lid 3 t/m 6 aan te passen, met dien verstande dat dit lid 2 t/m 5 wordt.  

 


