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Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement DENK
24 april 2021

Toelichting wijzigingen/aanvullingen huishoudelijk reglement DENK
(zie groen gekleurde tekst huishoudelijk regelement)
Artikel 1.2
Lid b wordt (toegevoegd): Recht van deelname aan de Algemene
Ledenvergadering (hierna: ALV).
Lid c wordt (was b): Recht van stemmen tijdens de ALV
Lid d wordt (was c): Recht van het indienen van moties en
amendementen voorafgaand aan de ALV
Lid e wordt (was d): Recht van inspraak zoals vastgesteld in de statuten.
Artikel 1.3 Nieuw artikel
1.3 Gedurende de periode van twee maanden na inschrijving is men geen
actief lid, maar heeft men wel de rechten die aan het lidmaatschap
toekomen, behalve de bepalingen in art 1.2 lid c en lid d.
Artikel 2.3
Toegevoegd: “in overeenstemming met de bepalingen zoals gesteld in art.
1.3.”

Artikel 5.1:
Toegevoegd: gemeenteraad

Artikel 5.2: toegevoegd: ‘Ingeval van een afdeling is de benoeming van de
lokale kandidaatstellingscommissie voor de verkiezingen voor de
gemeenteraad of Provinciale Staten geregeld in het afdelingsreglement.’
Artikel 6:
Toegevoegd:
Was:
‘Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement benoemt
het bestuur een programmacommissie. De benoeming van de
programmacommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld in
het afdelingsreglement.’
Wordt:
‘Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad
en het Europees Parlement benoemt het bestuur een programmacommissie.
Ingeval van een afdeling is de benoeming van de lokale
programmacommissie voor de verkiezingen voor de gemeenteraad of
Provinciale Staten geregeld in het afdelingsreglement.’
Artikel 7 Provinciale verkiezingen Vervalt
Voor de organisatie van de provinciale statenverkiezingen geldt, met
inachtneming van de statuten, dat het afdelingsreglement leidend is
Artikel 8 Gemeentelijke verkiezingen Vervalt
Voor de organisatie van de gemeentelijke verkiezingen geldt, met
inachtneming van de statuten, dat het afdelingsreglement leidend is.
Artikel 9 wordt Artikel 7 en er is een toevoeging

Toegevoegd: het woord “lid 3”
Artikel 10 wordt Artikel 8.
Artikel 8.4 wordt vervangen:
Was:
De beroepscommissie doet binnen zes (6) weken na indiening van het beroep gemotiveerd
uitspraak. Van deze beslistermijn kan worden afgeweken indien er sprake is van spoedeisendheid. De
beroepscommissie bepaalt of een zaak een spoedeisend belang heeft.
Wordt:
De beroepscommissie doet binnen zes (6) weken na indiening van het beroep gemotiveerd
uitspraak. Van deze beslistermijn, het recht op gehoord te worden blijkens art. 10.3 en de termijn van
minstens twee weken voor de hoorzitting in kennis gesteld worden van de datum het tijdstip en de
plaats van de hoorzitting, kan worden afgeweken indien er sprake is van spoedeisendheid. De
beroepscommissie bepaalt of een zaak een spoedeisend belang heeft.
Artikel 11 wordt Artikel 9

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

I.LEDEN
1.1 Definitie van lidmaatschap is vastgelegd in art. 4 van de statuten van DENK.
1.2 Leden betalen contributie aan vereniging DENK. Hiervoor hebben leden de volgende rechten:

a.
b.
c.
d.
e.

Recht van kandidaatstelling bij verkiezingen.
Recht van deelname aan de Algemene Ledenvergadering (hierna: ALV).
Recht van stemmen tijdens de ALV.
Recht van het indienen van moties en amendementen voorafgaand aan de ALV.
Recht van inspraak zoals vastgesteld in de statuten.

1.3 Gedurende de periode van twee maanden na inschrijving is men geen actief lid, maar heeft men wel de
rechten die aan het lidmaatschap toekomen, behalve de bepalingen in art 1.2 lid c en lid d.

II. ALGEMENE LEDENVERGADERING
2.1 Van de genodigden worden toegelaten de betalende leden.
2.2 Van de genodigden worden toegelaten degenen die zich hebben aangemeld via de
uitnodiging. De termijn waarbinnen dit moet geschieden zal per uitnodiging bekend worden
gemaakt.
2.3 De genodigden die voldoen aan de eisen gesteld in art. 2.1 en art. 2.2 van dit
huishoudelijk reglement wordt stemrecht verleend in overeenstemming met de
bepalingen zoals gesteld in art. 1.3.
2.4 Ieder lid kan tot de aanvang van de algemene ledenvergadering, of zoveel eerder als het
bestuur in de uitnodiging vaststelt, voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende
de agenda en agendapunten. Deze amendementen en moties moeten zijn ondertekend door
tenminste vijf (5) leden van de afdeling.
2.5 Procedure rondom het aanvragen van spreektijd wordt bekend gemaakt in de uitnodiging van de ALV.
2.6 Uiterlijk één (1) week voor een ALV beslist het landelijk bestuur (hierna: bestuur) over toewijzing van
spreektijd bij de ALV
2.7 Het bestuur heeft het recht om spreektijd af te wijzen indien het hiervoor een gegronde
reden kan voorleggen. Bij de afwijzing dient de aanvrager van spreektijd gewezen te
worden op mogelijkheid van beroep bij de beroepscommissie.
2.8 Een lid kan hiertoe, mits het aan de formele vereisten van spreektijd heeft
voldaan, beroep indienen bij de beroepscommissie.

III. AFDELINGEN
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De partij kent afdelingen. De rechten, plichten, werkwijze en overige
bepalingen van de afdelingen worden beschreven in het
afdelingsreglement.

IV. PARTIJRAAD
4.1 De partijraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
a.
b.
c.

Het houden van adviserende debatten over het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur.
Het rapporteren van de ontwikkelingen in ieders eigen afdeling en de daartoe behorende regio.
Het formuleren van politieke conclusies die richting geven aan het politieke beleid
van de vereniging. Alleen bij aanwezigheid van minimaal twee derde (2/3) van de
partijraadleden.

4.2 De partijraad bestaat tenminste uit afdelingsvoorzitters van de afdelingen en kan, indien het
bestuur dit van belang acht, aangevuld worden met afgevaardigden van een regio of stad.
Daarnaast kan de partijraad aangevuld worden door maximaal vijf (5) mensen met een
expertise op een relevant terrein, op aanwijzing van het bestuur.
4.3 De partijraad komt ten minste eens per drie (3) maanden bijeen, of zoveel vaker als het bestuur
dit nodig acht. De partijraad kan tevens bijeen worden geroepen op voorstel van ten minste
twee derde (2/3) van de leden van de partijraad.
4.4 De partijraad wordt voorgezeten door de partijvoorzitter en/of een bestuurslid.
4.5 Het stemmen over zaken die door het bestuur of de leden van de partijraad in stemming worden
gebracht.
4.6 De partijraadleden, met uitzondering van bestuursleden, hebben stemrecht. Stemmen
gebeurt hoofdelijk per lid door middel van het opsteken van de hand.
4.7 Een meerderheid moet behaald worden om een stemming aan te nemen als leidend advies.
4.8 De conceptagenda wordt opgesteld door de bestuurssecretaris. De leden krijgen de
agenda uiterlijk drie dagen voor de vergadering ter voorbereiding verstuurd.
4.9 Elk lid heeft het recht om ten laatste twee dagen voor vergaderdatum een aanvulling te doen op de
agenda.
4.10 Elk lid heeft, te allen tijde, desgevraagd recht op inzage van de notulen.
4.11 De partijraad vergaderingen zijn enkel toegankelijk voor hen die krachtens art. 4.2
bevoegd zijn, of door de bij het bestuur en de partijraad gemachtigde vervangers
hiervan.
4.12 In de partijraad kan niets in stemming komen wanneer minder dan vijftig (50) procent van
de partijraadsleden aanwezig is. De voorzitter van de partijraad stelt de aanwezigheid bij
aanvang van de partijraad vast.

V. VERKIEZINGEN
5.1 Alle leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer,
Provinciale Staten, gemeenteraad en Europees parlement.
5.2 Voor de kandidaatstelling ten behoeve van de in art. 5.1 van dit huishoudelijk reglement
genoemde verkiezingen stelt het bestuur een kandidaatstellingscommissie in welke belast is
met de selectie van kandidaten en het uitbrengen van een advies aan het bestuur. Ingeval
van een afdeling is de benoeming van de lokale kandidaatstellingscommissie voor de
verkiezingen voor de gemeenteraad of Provinciale Staten geregeld in het
afdelingsreglement.
5.3 De kandidaatstelingscommissie bestaat uit tenminste vijf (5) leden. De gesprekken met de
kandidaten vinden plaats met tenminste twee (2) leden van de
kandidaatstellingscommissie.

5.4 De kandidaatstellingscommissie wordt uiterlijk vijf (5) maanden voor de verkiezingen
samengesteld. In geval van vervroegde verkiezingen is het bestuur gemachtigd deze
termijn los te laten.
5.5 De kandidaatstellingscommissie is belast met de taak van:
a.

b.
c.
d.

De kandidaatstellingscommissie stelt een verkiezingsplan vast welke in elk geval de
termijn waarbinnen leden zich kandidaat kunnen stellen bevat en de termijn
waarbinnen de kandidatenlijst wordt gepresenteerd.
Toetsen van de kandidaten op geschiktheid voor de beoogde functie.
Het toetsen van de integriteit van de kandidaten.
Het uitbrengen van een advies aan het bestuur over de samenstelling van een kandidatenlijst.

5.6 Alle potentiële kandidaten, welke hiervoor zijn geselecteerd door de daarvoor aangewezen
kandidaatstellingscommissie, ondergaan het DENK Academy traject alvorens zij tot kandidaat
op de kieslijst benoemd worden.
5.7 Wanneer tussentijdse verkiezingen een versnelde procedure noodzakelijk maken, kan
het bestuur besluiten dat de kandidatenlijst wordt vastgesteld zonder tussenkomst van een
kandidaatstellingscommissie.

VI. PROGRAMMACOMMISSIE
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Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer,Provinciale Staten, gemeenteraad en het Europees
Parlement benoemt het bestuur een programmacommissie. Ingeval van een afdeling is de
benoeming van de lokale programmacommissie voor de verkiezingen voor de
gemeenteraad of Provinciale Staten geregeld in het afdelingsreglement.

VII. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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Huishoudelijk reglement wordt tijdens de ALV vastgelegd en/of gewijzigd met inachtneming
van de daarvoor benodigde criteria beschreven in art. 21 lid 3 van de statuten.

VIII.

BEROEPSCOMMISSIE

8.1

De beroepscommissie doet bindend uitspraak in beroepen die op grond van de statuten zijn
ingesteld. Het ingestelde beroep schort de werking van het genomen besluit niet op.

8.2

Beroep dient op straffe van niet-ontvankelijkheid, schriftelijk, gemotiveerd en binnen zes
weken na ontvangst van de beslissing van het bestuur te worden ingesteld bij de
beroepscommissie. Beroep geschiedt per mail of per aangetekende post. De
beroepscommissie is gevestigd op het landelijke partijbureau te Rotterdam

8.3

De partijen worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord alvorens de
beroepscommissie op het ingestelde beroep beslist. Middels een uitnodiging worden de
belanghebbenden minstens twee weken voor de hoorzitting in kennis gesteld van de
datum, het tijdstip en de plaats van de hoorzitting.

8.4

De beroepscommissie doet binnen zes (6) weken na indiening van het beroep gemotiveerd
uitspraak. Van deze beslistermijn, het recht op gehoord te worden blijkens art. 10.3 en de
termijn van minstens twee weken voor de hoorzitting in kennis gesteld worden van de datum
het tijdstip en de plaats van de hoorzitting, kan worden afgeweken indien er sprake is van
spoedeisendheid. De beroepscommissie bepaalt of een zaak een spoedeisend belang heeft.

8.5

De belanghebbende wordt schriftelijk van de uitspraak in kennis gesteld. Het bestuur
ontvangst een afschrift van de uitspraak.

IX. GIFTEN
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De partij kent een giftenreglement. De toepassing, definitie, registratie
en overige bepalingen van de giften worden beschreven in het
giftenreglement.

Politieke beweging DENK
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