STATUTEN GROENLINKS
zoals gewijzigd en vastgesteld door het congres van 23 april 2016 en notarieel vastgesteld op 19 januari 2017

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING
Artikel 1. Naam, zetel
1. De vereniging draagt de naam: GroenLinks.
2. Zij heeft haar zetel in Utrecht.
Artikel 2. Doel
1. GroenLinks heeft als doel het bedrijven van GroenLinkse politiek.
2. In haar programma's wordt uitgewerkt wat onder GroenLinkse politiek wordt verstaan.
3. GroenLinks heeft geen winstoogmerk.
HOOFDSTUK 2. DE LEDEN
Artikel 3. Begin van het lidmaatschap; contributie
1. Iedereen die instemt met het doel en die zestien jaar of ouder is kan lid worden van GroenLinks.
2. Het partijbestuur beslist over toelating. Bij niet-toelating kan de betrokkene in beroep bij de
commissie voor geschil en beroep.
3. Elk lid is persoonlijk contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld
door het congres.
4. Drie maanden na de inschrijving als lid gaat het lidmaatschap in, mits contributie is betaald.
5. Gedurende de periode van drie maanden is men geen lid, maar heeft men wel de rechten die aan
het lidmaatschap toekomen, behalve het actieve stemrecht.
6. Ieder lid van GroenLinks is tevens lid van de afdeling waarin zij of hij woont.
Artikel 4. Kandidatuur
1. Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor alle functies binnen GroenLinks en voor
alle kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende organen.
2. In het huishoudelijk reglement kan worden bepaald dat een kandidaat moet worden
voorgedragen door:
a.
een in het huishoudelijk reglement omschreven minimumaantal of –percentage aan
leden, of
b.
het partijorgaan dat belast is met de selectie van kandidaten.
3. In het huishoudelijk reglement kan de kandidatuur voor daarin aangeduide functies en
verkiezingen afhankelijk worden gesteld van een beoordeling van haar of zijn integriteit.
4. Niemand kan tegelijkertijd zijn:
a. lid van meer dan één vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, deelgemeenteraad,
provinciale staten, waterschapsbestuur, Eerste of Tweede Kamer, Europees Parlement);
b. lid van een vertegenwoordigend orgaan en lid van het partij- of afdelingsbestuur op
hetzelfde niveau;
c. ambtsdrager (burgemeester, wethouder, gedeputeerde, minister, staatssecretaris) en lid van
het partij- of afdelingsbestuur op hetzelfde niveau;
d. ambtsdrager en lid van een vertegenwoordigend orgaan, op welk niveau dan ook;
e. lid van het partijbestuur, de toezichtraad, het congrespresidium of de commissie voor geschil
en beroep;
f. lid van een kandidatencommissie en kandidaat voor het orgaan waarvoor de commissie is
ingesteld;

g. lid van het afdelingsbestuur en lid van de kascommissie van die afdeling;
h. in dienst van bestuur of fractie en lid van dat bestuur of die fractie.
5. GroenLinks bevordert evenredige deelname aan alle functies die in en namens de partij worden
vervuld door haar leden ongeacht sekse, seksuele voorkeur, religie, huidskleur, nationaliteit,
culturele achtergrond, leeftijd of gezondheid.
Artikel 5. Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a.
opzegging door het lid;
b.
opzegging door het partijbestuur;
c.
royement;
d.
overlijden.
2. Het partijbestuur kan het lidmaatschap opzeggen indien het lid, na daartoe behoorlijk te zijn
aangemaand, in gebreke blijft met betaling van de contributie.
3.Het partijbestuur kan een lid, na instemming van de toezichtraad, royeren indien het lid in strijd
handelt met de statuten, reglementen of besluiten van GroenLinks, of GroenLinks op onredelijke
wijze benadeelt.
4. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van het voornemen tot royement in kennis gesteld,
onder opgaaf van redenen. Hij wordt in de gelegenheid gesteld over dat voornemen te worden
gehoord.
5. Betrokkene kan, binnen een maand na ontvangst van het besluit tot royement, beroep instellen
bij de commissie voor geschil en beroep. Gedurende het beroep is het lid geschorst.
HOOFDSTUK 3. HET LANDELIJK CONGRES
Artikel 6. Samenstelling; taken
1. GroenLinks kent een congres. Dit is de algemene ledenvergadering van de vereniging en
daarmee het hoogste orgaan binnen de partij.
2. Het huishoudelijk reglement kan erin voorzien dat leden via videoconferencing deel kunnen
nemen aan het congres volgens in dat reglement te stellen regels.
3. Aan het congres komen alle taken en bevoegdheden toe die niet bij of krachtens de wet of deze
statuten aan andere organen zijn opgedragen. In het bijzonder heeft het tot taak:
a.
op hoofdlijnen het beleid van de vereniging te bepalen en de uitvoering van dat
beleid door het partijbestuur en andere organen te beoordelen;
b.
het programma voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees
Parlement vast te stellen;
c.
het beleid van de fracties van GroenLinks in de Eerste en Tweede Kamer en van de
delegatie in het Europees Parlement te beoordelen.
4. Het congres stelt de kandidatenlijst vast voor alle verkiezingen waarvoor niet een afdeling
verantwoordelijk is. In het huishoudelijk reglement kan echter worden bepaald dat bij bepaalde
verkiezingen de kandidatenlijst of de lijsttrekker wordt vastgesteld bij referendum. In dat geval
geeft het huishoudelijk reglement regels voor zo’n referendum.
Artikel 7. Rechten op het congres
1. Alle leden hebben toegang tot het congres en mogen daar het woord voeren. Leden die zich
hebben aangemeld binnen de termijn, vastgesteld in het huishoudelijk reglement, hebben stemrecht.
2. Voorstellen, amendementen en moties kunnen worden ingediend door het partijbestuur of ten
minste vijftien leden gezamenlijk.
Artikel 8. Bijeenroeping
1. Het partijbestuur roept het congres ten minste eenmaal per jaar bijeen.

2. Het congres kan worden bijeengeroepen op verzoek van ten minste 10% (tien) van de leden of
op verzoek van de toezichtraad. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf het congres bijeenroepen op de wijze die in het huishoudelijk
reglement is geregeld.
Artikel 9. Leiding van het congres
1. Er is een congrespresidium, dat zorg draagt voor de orde van het congres.
2. De leden van het congrespresidium worden benoemd door het congres, op voordracht van het
partijbestuur. Zij kunnen door het congres worden geschorst en ontslagen. De omvang van het
congrespresidium en de kandidaatstelling en verkiezing van haar leden worden geregeld in het
huishoudelijk reglement.
Artikel 10. Besluitvorming
Het congres neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten of het
huishoudelijk reglement anders is bepaald. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
Artikel 11. Politiek referendum
1. Het congres, 5% van de leden of het partijbestuur kan besluiten tot het houden van een
referendum over een onderwerp dat tot het werkterrein van het congres hoort.
2. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld hoe en onder welke voorwaarden leden een
inleidend verzoek voor zo’n referendum kunnen indienen.
3. Bij een politiek referendum wordt gestemd over een voorstel dat strekt tot wijziging van de
bestaande situatie; dat kan ook inhouden het doen van een uitspraak of het innemen van een
standpunt. De leden kunnen slechts voor of tegen het voorstel stemmen.
4. Tussen het openen en sluiten van de stemming ligt tenminste één week.
5. Het voorstel is aangenomen als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór het voorstel
is en die meerderheid tenminste 10% van de leden vertegenwoordigt. Het besluit heeft dan dezelfde
status als een congresbesluit. In alle andere gevallen is het voorstel verworpen; als de
tegenstemmers tenminste 10% van de leden vertegenwoordigen, heeft de verwerping dezelfde status
als een congresbesluit.
6. Dit artikel is niet van toepassing op een referendum als bedoeld in artikel 6 lid 4 of artikel 15 lid
2.
Artikel 12. Intern debat
1. Het partijbestuur bevordert het politieke debat binnen GroenLinks.
2. Het partijbestuur stelt een regeling op waarin de processen van participatie van leden en andere
geïnteresseerden worden vastgelegd.
3. Het partijbestuur ziet toe op de naleving van deze regeling en legt daarover verantwoording af
in het jaarverslag.
HOOFDSTUK 4. HET PARTIJBESTUUR
Artikel 13. Taken van het partijbestuur
1. GroenLinks kent een partijbestuur, dat tot taak heeft:
a.
het dagelijks bestuur van GroenLinks te voeren;
b.
de politieke meningsvorming, het debat en de standpuntbepaling door de leden te
organiseren en te faciliteren;
c.
politiek talent te scouten en te ontwikkelen.
2. Het partijbestuur zorgt dat de binnen GroenLinks geldende regelingen beschikbaar en
toegankelijk zijn voor de leden.

Artikel 14. Financiën, verantwoording
1. Het partijbestuur stelt jaarlijks de begroting en het meerjarenbeleidsplan op, uiterlijk in
november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De begroting en het
meerjarenbeleidsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichtraad.
2. Het partijbestuur brengt uiterlijk in juni na afloop van het boekjaar een jaarverslag uit. Daarin
wordt verantwoording afgelegd over de gang van zaken binnen GroenLinks en over het gevoerde
beleid. Daarnaast legt het partijbestuur de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring voor aan het congres.
3. Het partijbestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde stukken tien jaar te bewaren.
Artikel 15. Samenstelling van het partijbestuur
1. De leden van het partijbestuur worden gekozen door het congres. Voorzitter en penningmeester
worden in functie gekozen.
2. Als een lid van het partijbestuur tussentijds aftreedt, kan het partijbestuur de leden van de
toezichtraad opdracht geven ter vervanging van dat bestuurslid een interim bestuurslid te
benoemen. Een op deze manier benoemd interim bestuurslid treedt af op het eerstvolgende congres.
De meerderheid van het partijbestuur dient evenwel te allen tijde te bestaan uit bestuursleden die
zijn benoemd door het congres dan wel bij een referendum zoals bedoeld in lid 3.
3. De omvang van het partijbestuur en de kandidaatstelling en verkiezing van de leden van het
partijbestuur worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Daarbij kan worden bepaald dat de
partijvoorzitter wordt gekozen bij referendum.
4. Een lid van het partijbestuur mag geen familie zijn van een ander lid van het partijbestuur.
Onder familie wordt in dit verband verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad,
waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk.
5. Een lid van het partijbestuur kan worden geschorst door het congres en de toezichtraad, en kan
worden ontslagen door het congres.
6. Een lid van het partijbestuur die een misdrijf pleegt of van wie blijkt dat hij korter dan vier jaar
geleden een misdrijf heeft gepleegd, treedt onmiddellijk af.
Artikel 16. Partijbestuur: extern
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het partijbestuur of twee leden van het
partijbestuur.
2. Het partijbestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen, mits met toestemming van het congres of de toezichtraad.
Artikel 17. Ondersteuning van het partijbestuur
1. Het partijbestuur wordt in de uitoefening van haar taak bijgestaan door het Landelijk Bureau.
2. Aan het hoofd van het Landelijk Bureau staat een directeur, die door het partijbestuur wordt
benoemd.
3. De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en verantwoordelijk
voor de uitvoering van het personeelsbeleid van de vereniging, zoals vastgesteld door het
partijbestuur.
HOOFDSTUK 5. ANDERE LANDELIJKE ORGANEN
Artikel 18. Interne kandidatencommissie
GroenLinks kent een interne kandidatencommissie, die tot taak heeft kandidaten te selecteren voor
vacatures in het partijbestuur en de toezichtraad.
Artikel 19. Toezichtraad
1. GroenLinks kent een toezichtraad, die tot taak heeft toezicht te houden op de werkzaamheden

van het partijbestuur en het partijbestuur met raad terzijde te staan. Het toezicht is erop gericht dat
het partijbestuur:
a.
haar wettelijke verplichtingen en financiële verantwoordelijkheden in acht neemt;
b.
de statuten, reglementen en congresbesluiten naleeft;
c.
GroenLinks deugdelijk bestuurt.
2. Het partijbestuur verschaft de toezichtraad tijdig alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van diens taak.
3. De taken van de toezichtraad worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
4. De toezichtraad legt verantwoording af aan het congres.
5. Een lid van de toezichtraad mag geen familie zijn van een ander lid van de toezichtraad. Onder
familie wordt in dit verband verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij
samenwoning wordt gezien als een huwelijk.
6. De leden van de toezichtraad ontvangen voor hun werkzaamheden als lid geen andere beloning
dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Deze
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. Een lid van de toezichtraad die een misdrijf pleegt of van wie blijkt dat hij korter dan vier jaar
geleden een misdrijf heeft gepleegd, treedt onmiddellijk af.
Artikel 20. Referendumcommissie
GroenLinks kent een referendumcommissie, die tot taak heeft de landelijke referenda te organiseren
en de uitslag ervan vast te stellen.
Artikel 21. Commissie voor geschil en beroep
1. GroenLinks kent een commissie voor geschil en beroep, die tot taak heeft:
a.
te bemiddelen en te beslissen in aan haar voorgelegde geschillen tussen leden en
partijorganen, of tussen partijorganen onderling, met uitzondering van het congres;
b.
te beslissen op een beroep, opengesteld in deze statuten of het huishoudelijk
reglement.
2. Geschillen binnen en tussen lokale afdelingen worden eerst ter bemiddeling voorgelegd aan het
bestuur van de provinciale afdeling.
Artikel 22. Nadere regels voor landelijke organen
1. De leden van de toezichtraad worden gekozen door het congres, op voordracht van de interne
kandidatencommissie.
2. De leden van de interne kandidatencommissie, de referendumcommissie en de commissie voor
geschil en beroep worden gekozen door het congres, op voordracht van het partijbestuur.
3. De leden van de in dit artikel genoemde organen kunnen door het congres worden geschorst en
ontslagen. De omvang van deze organen en de zittingsduur van hun leden worden geregeld in het
huishoudelijk reglement.
HOOFDSTUK 6. GROENLINKS LOKAAL
Artikel 23. Taken en samenstelling van afdelingen
1. GroenLinks kent afdelingen, die geen rechtspersoonlijkheid hebben.
2. Een afdeling wordt gevormd door leden in een provincie, één of meer gemeenten of een deel
van een gemeente.
3. Een afdeling heeft in ieder geval als taak:
a.
GroenLinks ter plaatse te representeren;
b.
deel te nemen aan binnen het afdelingsgebied uitgeschreven verkiezingen voor
vertegenwoordigende organen, voor zover dat op een verantwoorde manier mogelijk is, en
c.
het programma en de kandidatenlijst voor zulke verkiezingen vast te stellen.

4. In het afdelingsreglement kan worden bepaald dat de leden alleen mogen stemmen voor de
kandidatenlijst van hun eigen (deel)gemeente.
Artikel 24. De ledenvergadering
1. Het hoogste orgaan van een afdeling is de ledenvergadering, die wordt gevormd door de
aanwezige leden van de afdeling.
2. Het afdelingsbestuur roept de ledenvergadering ten minste eenmaal per jaar bijeen. De
ledenvergadering wordt voorts binnen drie weken bijeengeroepen op verzoek van ten minste 10%
van de leden.
3. Aan de leden wordt ten minste twee weken van tevoren de agenda bekendgemaakt.
4. De ledenvergadering kan besluiten voorstellen die haar te laat hebben bereikt in behandeling te
nemen.
5. De ledenvergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen; een
afdelingsreglement wordt vastgesteld en gewijzigd met twee-derde meerderheid. Blanco stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht, onthoudingen tellen niet mee voor de uitslag. Stemmen bij
volmacht is niet mogelijk.
6. Bij stemmingen over personen wordt schriftelijk of elektronisch gestemd. Bij stemmingen over
zaken kan ook worden gestemd met behulp van een stemkaart of bij handopsteken.
7. In het afdelingsreglement kan worden bepaald dat het referendum wordt gebruikt om de
kandidatenlijst voor verkiezingen vast te stellen of om de lijsttrekker of de voorzitter van het
bestuur te kiezen.
Artikel 25. Kascommissie; jaarvergadering
1. De ledenvergadering benoemt een kascommissie van tenminste twee personen, die geen lid van
het bestuur zijn.
2. De kascommissie controleert jaarlijks de boeken van de afdeling en rapporteert hierover aan de
ledenvergadering.
3. Ten minste eenmaal per jaar:
a. beoordeelt de ledenvergadering aan de hand van beleidsverslagen het gevoerde en te voeren
beleid van het bestuur en de fractie;
b. stelt de ledenvergadering de begroting van het lopende of komende boekjaar vast;
c. stelt de ledenvergadering, mede aan de hand van het verslag van de kascommissie, de
jaarrekening van het voorgaande boekjaar vast;
d. kiest de ledenvergadering de leden van het bestuur en de kascommissie, voor zover er
vacatures zijn.
4. Het afdelingsbestuur stuurt de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting voor het
lopende jaar en de jaarrekening over het voorafgaande jaar vóór 15 april op aan het partijbestuur.
HOOFDSTUK 7. HUISHOUDELIJK REGLEMENT, STATUTENWIJZIGING,
ONTBINDING
Artikel 26. Statuten, huishoudelijk reglement
1. Het congres stelt een huishoudelijk reglement vast. Het huishoudelijk reglement mag niet in
strijd zijn met de statuten.
2. Deze statuten en het huishoudelijk reglement kunnen worden gewijzigd door het congres.
3. Tenminste twee weken vóór het congres wordt door het partijbestuur of door degenen die het
congres bijeenroepen, aan de leden meegedeeld dat een voorstel tot wijziging van de statuten of het
huishoudelijk reglement zal worden behandeld. De tekst van de voorgestelde wijziging wordt
tenminste twee weken voor het congres aan de leden gestuurd.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
5. Een wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement is niet van toepassing op lopende
procedures voor:

a.
het samenstellen van kandidatenlijsten voor de verkiezing van vertegenwoordigende
organen, en
b.
de verkiezing van leden van partijorganen.
Artikel 27. Ontbinding
1. Op een besluit tot ontbinding van GroenLinks is artikel 26 lid 3 en 4 van overeenkomstige
toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het partijbestuur of door vereffenaars, die door het congres zijn
aangewezen.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Een eventueel batig saldo van het ontbonden GroenLinks wordt toegekend aan een door het
congres te bepalen algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen die een met GroenLinks vergelijkbare doelstelling kent of aan een
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een
soortgelijke doelstelling heeft.

