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1. Naam en zetel 
1.1. De vereniging draagt de naam: Volt Nederland.  
1.2. Volt Nederland is statutair gevestigd te gemeente Amsterdam en is op drieën-

twintig juni tweeduizend achttien opgericht voor onbepaalde tijd. 
1.3. Volt Nederland is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in de zin van 

Titel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
1.4. Leden en organen van de partij mogen uitsluitend met toestemming van het 

bestuur gebruik maken van de naam Volt bij de oprichting van een rechtsper-
soon. 

1.5. Het is niet toegestaan de naam Volt te gebruiken door andere(n) dan de gele-
dingen van de partij. 

1.6. Het bestuur kan besluiten om van artikel 1.5 af te wijken. 
2. Doel 
Volt Nederland heeft tot doel:  
2.1. een blijvende invloed te hebben op de politieke besluitvorming in gemeenten, 

provincies, nationale parlementen, waterschappen en de Europese Unie en 
deel te nemen aan de vertegenwoordiging van burgers in gemeenteraden, wa-
terschappen, Provinciale Staten, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het 
Europees Parlement; 

2.2. leden te verenigen in een progressieve partij. Volt Nederland verenigt leden, 
zonder onderscheid te maken op gender, geaardheid, genderidentiteit, gender-
expressie, religie, huidskleur, afkomst, nationaliteit, culturele achtergrond, leef-
tijd, beperking of gezondheid die willen deelnemen aan de ontwikkeling van 
een democratische rechtsstaat, gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en so-
ciale gelijkheid; 

2.3. onderdeel te zijn van de Europese beweging Volt. Volt Nederland is als rechts-
persoon lid van Volt Europa A.I.S.B.L., een internationale vereniging zonder 
winstoogmerk naar het recht van het Koninkrijk België (Volt Europa). De statu-
ten van Volt Europa worden erkend en opgevolgd, voor zover ze niet in strijd 
zijn met de Nederlandse wet. De statuten van Volt Nederland zijn zo opgesteld 
dat ze niet in strijd zijn met de statuten van Volt Europa. 

2.4. samen te werken met Volt partijen in andere landen zoals geregeld in de statu-
ten van Volt Europa waarbij Volt Nederland zich niet zal scharen onder of fuse-
ren met een andere politieke partij, groep of vereniging. 

2.5. Volt Nederland onderschrijft de waarden waarop de Europese Unie is gefun-
deerd zoals deze vermeld zijn in artikel 2 van het Verdrag van Europa, namelijk 
respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, recht-
matigheid, respect voor mensenrechten. 

3. Activiteiten 
De activiteiten van Volt Nederland zijn in hoofdlijnen gericht op, echter niet beperkt 
tot, het bereiken van de doelen en zijn overwegend als volgt: 
(a) representeren van de Europese beweging Volt in Nederland; 
(b) bepalen van Volt’s strategische en politieke richting voor Nederland, in over-

eenstemming met de strategische en politieke richting van Volt Europa; 



(c) selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers alsmede het leveren 
van bestuurders in het politieke domein; 

(d) onderhouden van wisselwerking met de samenleving; 
(e) in stand houden van de beweging en partijorganisatie; 
(f) overige activiteiten die ten dienste staan aan het doel van de beweging en par-

tij. 
4. Lidmaatschap 
4.1. Iedere natuurlijk persoon die instemt met de doelen van Volt Nederland, zoals 

vastgelegd in deze statuten en het beleid van Volt Nederland, kan lid worden 
van Volt Nederland. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels en 
criteria worden opgenomen waaraan een persoon bij toetreding dient te vol-
doen om lid te kunnen worden dan wel, na toetreding, lid te kunnen blijven. 

4.2. Het bestuur van Volt Nederland beslist over toelating van leden. Bij niet-toela-
ting kan de betrokkene in beroep gaan bij de commissie voor geschil en be-
roep, waarvoor de regels tot het in beroep gaan tegen deze beslissing in het 
huishoudelijke reglement worden opgenomen. 

4.3. Volt Nederland houdt een ledenbestand bij, waarin de namen en andere per-
soonsgegevens van de leden zijn opgenomen. Ieder lid geeft de eigen gege-
vens aan Volt Nederland, zodat deze als lidmaatschapsgegevens in het leden-
bestand opgenomen kunnen worden. Welke gegevens in het ledenbestand 
worden opgenomen en volgens welke procedures wordt in het huishoudelijk 
reglement vermeld. 

4.4. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens zoals opge-
nomen in het ledenbestand. Onjuistheden en mutaties dienen de leden zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na constatering, te wijzigen 
of te doen wijzigen. 

4.5. Indien de persoonsgegevens van een lid onjuist zijn, en het lid dit niet binnen 
zes weken na constatering meldt, wijzigt of doet wijzigen, kan dit leiden tot ver-
wijdering van verkiesbare posities als vertegenwoordigend persoon van Volt 
Nederland.  

4.6. De leden zijn gehouden tot het betalen van een persoonlijke contributie. De 
rechten die aan het lidmaatschap toekomen, kunnen worden uitgeoefend als de 
contributie is voldaan. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het 
congres. Betalingstermijnen en vervaldata worden opgenomen in het huishou-
delijk reglement. 

4.7. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

4.8. Na inschrijving als lid in het ledenbestand gaat het lidmaatschap in, mits aan de 
contributie-eisen is voldaan en het bestuur het lidmaatschap accepteert. Gedu-
rende de periode van drie maanden is men geregistreerd aspirant lid. Geregi-
streerd aspirant leden zijn gelijk aan volwaardige leden maar hebben geen 
stemrecht binnen Volt Nederland.  

4.9. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de drie maanden termijn voor 
geregistreerd aspirant leden, gaat het geregistreerd aspirant lidmaatschap stil-
zwijgend over in een volwaardig lidmaatschap. 



4.10. Geen lid kan zijn van de partij degene die op eigen titel, of op titel van een an-
dere partij, niet zijnde Volt Nederland, zitting heeft in een vertegenwoordigend 
lichaam op een zetel welke verkregen is door plaatsing op de kandidatenlijst 
van Volt Nederland of een samenwerkingsverband waarin Volt Nederland deel-
neemt.  

4.11. Het bestuur kan besluiten af te wijken van artikel 4.10 
4.12. Zetelhouders, lid van een andere fractie of partij kunnen na goedkeuring van 

het bestuur toetreden tot Volt Nederland.  
5. Einde van het lidmaatschap 
5.1. Het lidmaatschap eindigt door: 

(a) opzegging door het lid; 
(b) opzegging door Volt Nederland; 
(c) ontzetting uit het lidmaatschap; 
(d) overlijden van het lid; 
(e) ontzetting uit het lidmaatschap door inwerkingtreding van artikel 4.10. 

5.2. Het lid kan het lidmaatschap schriftelijk opzeggen bij het bestuur van Volt Ne-
derland. De opzegging gaat onmiddellijk in, nadat het bestuur de opzegging 
heeft ontvangen. Het lid blijft de contributie voor de lopende contributietermijn 
verschuldigd aan Volt Nederland. 

5.3. Een besluit waarmee de rechten van een lid worden beperkt of de verplichtin-
gen van een lid worden verzwaard, geldt niet voor een lid dat binnen een 
maand na het betreffende besluit, het lidmaatschap met onmiddellijk ingang 
opzegt. 

5.3.1. Als een lid het lidmaatschap stopzet, dan blijven de financiële rechten en ver-
plichtingen onverminderd van kracht zoals vermeld onder artikel 5.2. Het be-
stuur kan besluiten hiervan af te wijken. 

5.4. Het bestuur kan het lidmaatschap van Volt Nederland van leden opzeggen. Dit 
kan het bestuur besluiten wanneer: 
(a) een lid niet meer aan de eisen voldoet, die in de statuten zijn vastgelegd; 
(b) een lid de verplichtingen aan Volt Nederland niet nakomt; 
(c) redelijkerwijs niet meer van Volt Nederland gevraagd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 
5.5. Een lid kan alleen uit het lidmaatschap ontzet worden wanneer het lid: 

(a) in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van Volt Ne-
derland; 

(b) Volt Nederland op onredelijke wijze benadeelt. 
5.6. Het bestuur kan overgaan tot ontzetting van een lid op grond van een gemoti-

veerd schriftelijk voorstel, dat door het congres of door het bestuur kan worden 
voorgesteld. 

5.7. Een lid kan bezwaar indienen tegen een ontzettingsbesluit bij de commissie 
voor geschil en beroep. De regels omtrent dit bezwaar staan in het huishoude-
lijk reglement. Gedurende de bezwaartermijn is het lid geschorst. 

6. Kandidaten  
6.1. Leden hebben het recht zich kandidaat te stellen voor alle functies binnen Volt 

Nederland en voor alle kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende organen.  



6.2. Hoe een kandidaat wordt voorgedragen en welke criteria daarvoor gelden 
wordt vermeld in het huishoudelijk reglement. 

6.3. In het huishoudelijk reglement kan de kandidatuur voor daarin aangeduide 
functies en verkiezingen afhankelijk worden gesteld van een beoordeling van 
de integriteit. 

6.4. Niemand kan tegelijkertijd: 
(a) lid zijn van meer dan één vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, 

deel-gemeenteraad, provinciale staten, waterschapsbestuur, Eerste of 
Tweede Kamer, Europees Parlement); 

(b) lid zijn van een vertegenwoordigend orgaan en kernlid (co-voorzitter, 
penningmeester, secretaris) zijn van het bestuur van Volt Nederland; 

(c) lid zijn van de commissie voor geschil en beroep en 
(1) lid zijn van het bestuur; 
(2) een betaalde dienstbetrekking vervullen bij de partij of een daaraan 

verbonden rechtspersoon; 
(3) een functie vervullen binnen Volt Nederland waarvan vermoed kan 

worden dat de onpartijdigheid in het geding kan komen; 
(4) een functie vervullen waardoor het lid zich in een positie bevindt 

waardoor het lid gevoelig is voor chantage. 
(d) lid zijn van een kandidatencommissie en kandidaat zijn voor het orgaan 

waarvoor de commissie is ingesteld; 
(e) lid zijn van het presidium en lid zijn van het bestuur, de Eerste Kamer, de 

Tweede Kamer of van het Europese Parlement. 
(f) lid zijn van het bestuur en lid zijn van de kascommissie; 
(g) lid zijn de fractie en in dienst zijn van de uitvoeringsorganisatie van die 

fractie;  
(h) lid zijn van Volt Nederland en lid zijn van een politieke partij die niet 

overeenkomt met het doel van Volt Nederland; 
(i) ambtsdrager zijn (burgemeester, wethouder, gedeputeerde, commissaris 

van de Koning, minister, staatssecretaris) en kernlid zijn van het bestuur 
(co-voorzitter, penningmeester, secretaris). 

6.5. Volt Nederland bevordert evenredige deelname aan alle functies die in en na-
mens Volt Nederland worden vervuld door haar leden, ongeacht gender, ge-
aardheid, genderidentiteit, genderexpressie, religie, huidskleur, afkomst, natio-
naliteit, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of gezondheid.  

6.6. Volt streeft binnen haar organisatie in alle functies naar een evenredige verte-
genwoordiging als afspiegeling van de diverse maatschappij, waaronder, dus 
niet beperkt tot, een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen 
nagestreefd zal worden.  

7. Het congres 
7.1. De algemene vergadering (hierna te noemen: het congres) is het hoogste or-

gaan van Volt Nederland. Alle leden hebben toegang tot het congres en kunnen 
deelnemen aan de beraadslagingen. Het congres is openbaar, tenzij het be-
stuur besluit om een deel van de agenda besloten te behandelen. 



7.2. Het congres wordt minimaal één keer per jaar door het bestuur bijeengeroepen. 
Verder wordt het congres zo vaak bijeengeroepen als het bestuur dit wenselijk 
acht. Het bijeenroepen van het congres zal in ieder geval ook schriftelijk gebeu-
ren.  

7.3. Het bestuur zal het congres eveneens bijeenroepen als ten minste vijf procent 
(5%) ex nunc van de leden het bestuur daartoe verzoekt, volgens bij huishou-
delijk reglement te stellen regels. 

7.4. Indien een congres wordt bijeengeroepen op basis van dit verzoek wordt in elk 
geval het onderwerp geagendeerd op grond waarvan dit verzoek is gedaan. 

7.5. In het huishoudelijk reglement wordt bepaald op welke wijze de leden agenda-
punten of amendementen kunnen aandragen voor het congres.  

7.6. Tegelijk met de oproep voor het congres wordt de voorlopige agenda aan de 
leden toegezonden volgens regels die in het huishoudelijk reglement worden 
gesteld. 

7.7. Het congres vindt plaats op een locatie in Nederland die door het bestuur wordt 
aangewezen.  

7.8. Het congres kan ook digitaal bijeengeroepen worden. In dit geval kunnen alle 
leden via telefoon of computer deelnemen en digitaal stemmen. In het geval 
van een digitaal congres stelt het bestuur een fysieke locatie beschikbaar voor 
leden om het digitale congres te volgen. 

7.9. Besluiten door het congres worden genomen met gewone meerderheid van 
stemmen, tenzij in deze statuten of het huishoudelijk reglement anders is be-
paald.  

7.10. Het stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar.  
7.11. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten 

uitbrengen. Een lid kan voor niet meer dan één ander lid als gevolmachtigde 
stem uitbrengen. Bij digitale stemming is het machtigen van een ander lid niet 
mogelijk. 

7.12. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels opgenomen over het bij-
eenroepen van de vergadering, de agenda en de verzending daarvan, de lei-
ding van de vergadering, de manier van stemmen, de wijze waarop besluiten 
worden genomen en hoe deze worden vastgelegd.  

7.13. Het congres kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda 
zijn vermeld, tenzij het congres bij gewone meerderheid anders beslist. 

7.14. Elk jaar komen tijdens het congres de volgende punten aan de orde: 
(a) benoeming van leden van het bestuur; 
(b) benoeming van de leden van de kascommissie; 
(c) vaststelling van het beleidsplan van het bestuur; 
(d) vaststelling van het jaarverslag van de secretaris; 
(e) vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar; 
(f) met inachtneming van het verslag van de kascommissie, vaststelling van 

de jaarrekening van het voorgaande boekjaar; 
(g) decharge van de leden van het bestuur over het gevoerde financiële be-

leid. 
8. Bestuur 



8.1. Het bestuur voert de taken uit, zoals die staan omschreven in artikel 9. 
8.2. Het bestuur bestaat uit een door het congres te bepalen aantal bestuursleden 

en telt minimaal vijf leden en maximaal negen leden. 
8.3. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 8.2 bepaalde minimum is 

gedaald, blijft het bestuur desalniettemin bevoegd wanneer aan de leden ken-
baar is gemaakt dat de procedure voor het aanstellen van nieuwe bestuursle-
den in gang wordt gezet. 

8.4. Indien alle bestuursleden komen te ontbreken, dan kan ieder van de leden 
daarover het bestuur van Volt Europa informeren. Het bestuur van Volt Europa 
roept in dat geval een congres van Volt Nederland bijeen om in de vacatures in 
het bestuur van Volt Nederland te voorzien. 

8.5. Het bestuur kent minimaal: twee co-voorzitters, een secretaris en een pen-
ningmeester. Het bestuur moet na vaststellen van wijzigingen binnen redelijke 
termijn, maar niet langer dan twaalf maanden, voldoen aan de eisen van dit 
artikel 8.5. 

8.6. De bestuursleden worden door het congres gekozen volgens de regels bepaald 
in het huishoudelijk reglement. 

8.7. De co-voorzitters worden door het congres in functie gekozen en mogen niet 
hetzelfde gender hebben. 

8.8. De penningmeester wordt door het congres in functie gekozen. 
8.9. De overige bestuursfuncties worden in het bestuur in onderling overleg vastge-

steld. 
8.10. Alle taken worden evenredig over alle bestuursleden verdeeld. 
8.11. Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitters en verder als mini-

maal twee bestuursleden de voorzitters verzoeken een bestuursvergadering 
bijeen te roepen. 

8.12. Op verzoek van vijf procent (5%) ex nunc van de leden kan het bestuur worden 
opgeroepen om door deze leden nader omschreven agendapunten in het be-
stuur te behandelen. 

8.13. Het bestuur neemt haar besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal in functie 
zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Is deze meerderheid niet aanwezig, 
dan wordt binnen veertien dagen opgeroepen tot een tweede bestuursvergade-
ring, waarin kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursle-
den. 

8.14. Bij het staken van de stemmen wordt het desbetreffende onderwerp op de 
agenda voor de volgende vergadering geplaatst. Staken de stemmen dan op-
nieuw, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. 

8.15. Bestuursleden kunnen, op besluit van het congres, een vergoeding krijgen in-
dien deze binnen de voorwaarden van de ANBI-status valt. 

8.16. Indien een bestuurslid tijdelijk niet in staat is de eigen functie te vervullen of 
indien er tussentijds een vacature ontstaat in het bestuur, blijven de overige 
leden van het bestuur bevoegd en kunnen zij uit hun midden een bestuurslid 
aanwijzen om de functie te vervullen, totdat het betrokken lid de eigen functie 



weer kan vervullen, dan wel totdat het congres in de opengevallen vacature 
voorziet. 

8.17. Het bestuur stelt, met oog op borging van de continuïteit van het bestuur, een 
rooster van aftreden op, zodat er jaarlijks bestuursleden aftreden en benoemd 
worden door het congres. 

8.18. Formele documenten, zoals contracten en andersoortige overeenkomsten, 
kunnen na besluit in de bestuursvergadering namens het gehele bestuur door 
twee bestuursleden getekend worden. 

8.19. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar. 
8.20. Herverkiezing van bestuursleden is slechts één keer mogelijk als zij een volle 

periode van drie jaar hebben bekleed.  
8.21. Leden van het bestuur die aftredend zijn, zetten hun bestuurstaken voort totdat 

de nieuwe bestuursleden in functie zijn. 
8.22. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden en acties van de 

leden die zonder toestemming van het bestuur namens Volt Nederland hebben 
plaatsgevonden.  

9. Taken bestuur 
9.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

dagelijks bestuur van Volt Nederland. 
9.2. Het bestuur heeft naast de taak om leiding te geven aan Volt Nederland en het 

uitvoeren van de besluiten van het congres de taak om: 
(a) voorstellen te doen aan het congres over de begroting; 
(b) voorstellen te doen aan het congres met betrekking tot het huishoudelijk 

reglement en eventuele andere reglementen die in het huishoudelijk re-
glement worden genoemd; 

(c) voorstellen te doen aan het congres over het politieke programma van 
Volt Nederland en wijziging van het politieke programma; 

(d) commissies, werkgroepen en indien gewenst een adviesraad die het be-
stuur adviseert, onder haar verantwoordelijkheid in te stellen met in het 
huishoudelijk reglement te stellen taken en bevoegdheden. Een commis-
sie, werkgroep en de adviesraad krijgen een duidelijk omschreven taak 
die eindigt met een schriftelijk verslag aan het bestuur; 

(e) jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag op te stellen; 
(f) te zorgen dat er verslaglegging plaatsvindt van besluiten en acties in no-

tulen van het congres, de bestuursvergaderingen, de commissies en de 
werkgroepen. 

10. Einde van het bestuurslidmaatschap 
10.1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 

(a) het gemotiveerd schriftelijk ontslag nemen van het bestuurslid; 
(b) het in strijd handelen met de statuten en de door het congres of door het 

bestuur vastgestelde besluiten of wanneer het bestuurslid Volt Nederland 
op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het bestuurslidmaatschap 
gebeurt volgens regels die in het huishoudelijk reglement zijn opgeno-
men; 

(c) overlijden; 



(d) einde van termijn. 
11. Kascommissie 
11.1. De kascommissie controleert jaarlijks de boeken van Volt Nederland en rappor-

teert hierover aan het congres, volgens regels zoals die in het huishoudelijk 
reglement zijn opgenomen. 

11.2. De leden van de kascommissie worden gekozen door het congres. 
11.3. De leden van de kascommissie worden gekozen voor een periode van één jaar. 
11.4. Herverkiezing van de leden van de kascommissie kan enkel indien: 

(a) het lid maximaal één volledig bestuurstermijn met een maximale lengte 
van één jaar lid is geweest van de kascommissie. 

(b) de totale lengte van de termijn inclusief de termijn waarvoor het lid ver-
kozen kan worden, nimmer de lengte van drie jaren kan overschrijden. 

(c) tenminste tweederde van de leden van de kascommissie nieuw aange-
stelde leden van deze commissie zijn welke in tenminste vijf jaren geen 
deel of lid hebben uitgemaakt van de kascommissie.  

11.5. Leden van de commissie treden in functie op de dag nadat het congres de le-
den heeft gekozen. 

12. Commissie van geschil en beroep 
12.1. De commissie van geschil en beroep doet bindende uitspraken in beroep in 

geval van royement, en ook in gevallen waarvan de beslissing in beroep door 
statuten of de reglementen aan haar is opgedragen. Bij elke uitspraak motiveert 
zij op welke gronden deze tot stand is gekomen. De commissie doet uitspraak 
over de voorgelegde kwestie en kan daarbij een uitspraak doen over de proce-
dure die gevolgd is. 

12.2. De leden van de commissie van geschil en beroep worden gekozen door het 
congres. 

12.3. De leden van de commissie van geschil en beroep worden gekozen voor een 
periode van vier jaar. Verkiezingen van de leden van de commissie van geschil 
en beroep vinden elke twee jaar plaats, waarbij telkens een deel van de leden 
aftredend is. Het bestuur kan een aanbeveling doen. 

12.4. Herverkiezing van leden is slechts één keer mogelijk als zij een volle periode 
van vier jaar hebben bekleed. 

12.5. Leden van de commissie van geschil en beroep treden in functie op de dag 
nadat het congres de leden heeft gekozen 

12.6. Een lid van de commissie van geschil en beroep neemt niet deel aan de be-
handeling van een zaak indien het lid zelf op enigerlei wijze betrokken is bij de 
casus of indien er sprake zou kunnen zijn van schijn van partijdigheid.  

12.7. Indien een lid van de commissie van geschil en beroep tijdens de behandeling 
van de casus kennis krijgt van informatie waarvan dit lid kan vermoeden dat er 
sprake van schijn van partijdigheid zou kunnen ontstaan, kan dit lid zich beroe-
pen op het verschoningsrecht. 

12.8. Indien de klager het vermoeden heeft dat een of meerdere leden van de com-
missie partijdig zijn, behoudt de klager het recht tot wraking van een of meerde-
re leden van de commissie. De behandeling van de casus wordt dan geschorst, 
totdat er uitspraak is op de wraking. 



12.9. Uitspraken van de commissie van geschil en beroep zijn bindend. 
12.10.Tegen uitspraken van de commissie van geschil en beroep bestaat geen be-

roepsmogelijkheid. 
13. Kandidatencommissie  
13.1. De kandidatencommissie stelt in samenwerking met het bestuur een profiel-

schets op voor kandidaten waarover het congres beslist, beoordeelt de kandi-
daten op geschiktheid op basis van de functie-eisen en geeft hierover advies 
aan het bestuur en de leden. Het bestuur amendeert en accordeert het werk 
van de kandidatencommissie en legt deze ter stemming voor aan de leden. 

13.2. De leden van de kandidatencommissie worden gekozen door het congres. 
13.3. De leden van de kandidatencommissie worden gekozen voor een periode van 

vier jaar. Verkiezingen van de leden van de commissie vinden elke twee jaar 
plaats, waarbij telkens een deel van de leden aftredend is. Het bestuur kan een 
aanbeveling doen. 

13.4. Herverkiezing van leden is slechts één keer mogelijk als zij een volle periode 
van vier jaar hebben bekleed.  

13.5. Leden van de commissie treden in functie op de dag nadat het congres de le-
den heeft gekozen. 

14. Presidium 
14.1. Het bestuur kan het congres voorstellen een presidium in te stellen met als taak 

de vergaderingen van het congres te leiden en om een goed verloop van deze 
vergaderingen te bewerkstelligen, zowel tijdens de vergadering als in de voor-
bereiding ervan. 

14.2. De leden van het presidium worden gekozen door het congres voor een perio-
de van vier jaar. Verkiezing van leden van het presidium vindt elke twee jaar 
plaats, waarbij telkens een deel van de leden aftreedt. 

14.3. Leden van het presidium kunnen uitsluitend op de vervulling van een volle peri-
ode van vier jaar eenmaal worden herkozen. 

14.4. Leden van het presidium treden in functie op de dag nadat het congres de le-
den heeft gekozen. 

15. Adviesraad 
15.1. Het bestuur kan een adviesraad instellen met als taak het bestuur te adviseren. 
15.2. De leden van de adviesraad worden gekozen door het congres.  
16. Steden- en dorpenteams 
16.1. Volt Nederland kent steden- en dorpenteams die geen eigen rechtspersoonlijk-

heid hebben. 
16.2. Een stads- of dorpsteam wordt gevormd door leden in een gemeente, meerde-

re gemeenten of een deel van een gemeente. 
16.3. Het bestuur accordeert de totstandkoming van een stads- of dorpsteam en be-

noemt uit haar midden een bestuurslid dat de lokale teams adviseert. 
17. Regioteams 
17.1. Volt Nederland kent regioteams die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben. 
17.2. Een regioteam wordt gevormd door leden in een regio. 
17.3. Het bestuur accordeert de totstandkoming van een regioteam en benoemt uit 

haar midden een bestuurslid dat de regioteams adviseert. 



18. Uitvoeringsorganisatie en functionarissen 
18.1. Het bestuur kan aan het congres voorstellen een uitvoeringsorganisatie met 

functionarissen in het leven te roepen. 
18.2. Het bestuur besluit over de aanstelling van functionarissen in de uitvoeringsor-

ganisatie.  
18.3. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk tegenover het congres. 
18.4. Functionarissen krijgen hun onkosten vergoed en krijgen een beloning volgens 

regels die in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. De vergoede 
onkosten en beloningen worden in de jaarrekening vermeld. 

19. Financiën 
19.1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
19.2. De inkomsten van Volt Nederland bestaan uit: 

(a) contributie van de leden; alsmede aanvullende en specifieke contributies 
die verbonden zijn aan het bekleden van een functie in het openbaar 
bestuur die direct of indirect voortvloeit uit het lidmaatschap van de partij; 

(b) verkiezingsbijdragen; 
(c) giften en legaten, voor zover aan die giften en/of legaten geen last is 

verbonden; 
(d) subsidies van overheidswege; 
(e) erfstellingen, te aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving; 
(f) rente van belegde gelden; 
(g) vergoedingen en opbrengsten voor en van publicaties; 
(h) alle andere baten. 

19.3. De inkomsten worden in de jaarrekening vermeld. 
19.4. Verkiezingsbijdragen, donaties, giften, legaten, erfstellingen die boven een be-

paald bedrag uitgaan, vast te leggen in het huishoudelijk reglement, worden 
afzonderlijk vermeld in het jaarverslag.  

20. Huishoudelijk reglement 
20.1. Volt Nederland heeft een huishoudelijk reglement dat door het congres wordt 

vastgesteld en gewijzigd kan worden door een besluit dat met een gewone 
meerderheid van stemmen wordt genomen. 

20.2. De wijziging van het huishoudelijk reglement gaat in op de datum die door het 
congres op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. 

20.3. Uiterlijk op de datum dat de wijziging van het huishoudelijk reglement ingaat, 
wordt aan de leden een nieuw exemplaar van het huishoudelijk reglement be-
schikbaar gesteld. 

20.4. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten. 
20.5. Het huishoudelijk reglement zal nadere regels kennen omtrent de taken, be-

voegdheden, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de binnen Volt 
Nederland werkzame organen, zoals commissies, werkgroepen en de advies-
raad. 

20.6. Het bestuur kan desgewenst andere reglementen door het congres laten vast-
stellen en wijzigen.  

21. Wijziging van de statuten 



21.1. Als er tot een voorstel tot wijziging van de statuten wordt besloten, dan wordt 
daartoe een congres bijeengeroepen met de mededeling dat een wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. 

21.2. Het voorstel met daarin woordelijk de voorgestelde wijziging van de statuten, 
wordt aan alle leden toegezonden dan wel beschikbaar gesteld, tegelijk met de 
oproep voor het congres waarin het voorstel zal worden behandeld. 

21.3. In het congres waarin besloten wordt over een statutenwijziging, moet minimaal 
twee derde van de leden een stem uitbrengen en dient minimaal twee derde 
van het aantal stemmen voor het voorstel te zijn. Als minder dan twee derde 
deel van de leden stemt, dan wordt binnen vier weken opnieuw een congres 
bijeengeroepen waarin over het voorstel, zoals dat in het vorige congres aan de 
orde is geweest, ongeacht het aantal stemmers, een besluit kan worden geno-
men, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte 
stemmen. 

22. Ontbinding van Volt Nederland 
22.1. Als er tot een voorstel tot ontbinding van Volt Nederland wordt besloten, dan 

wordt daartoe een congres bijeengeroepen met de mededeling dat ontbinding 
van Volt Nederland zal worden voorgesteld. 

22.2. Het voorstel tot ontbinding van Volt Nederland wordt aan alle leden toegezon-
den dan wel beschikbaar gesteld, onder uiteenzetting van de redenen die tot 
het voorstel hebben geleid. Dit wordt uiterlijk met de oproep voor het congres 
waarin het voorstel behandeld zal worden, verzonden of beschikbaar gesteld. 

22.3. In het congres waarin besloten wordt over de ontbinding van Volt Nederland 
moet minimaal twee derde van de leden een stem uitbrengen en dient minimaal 
twee derde van het aantal stemmen voor het voorstel te zijn. Als minder dan 
twee derde deel van de leden stemt, dan wordt binnen vier weken opnieuw een 
congres bijeengeroepen waarin over het voorstel, zoals dat in het vorige con-
gres aan de orde is geweest opnieuw gestemd wordt. Tijdens dat congres zal 
ongeacht het aantal stemmers, een besluit worden genomen gebaseerd op de 
uitkomst van de stemming. Een uitslag van een stemming is er alleen indien 
een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen in-
stemt met ontbinding. Indien er tijdens deze stemming geen tweederde meer-
derheid behaald wordt is het voorstel verworpen. 

22.4. Indien het bestuur zich niet kan verenigen met het verwerpen van het voorstel, 
kan het bestuur direct haar bestuurstaken neerleggen en kan vanuit de aanwe-
zige leden een interim bestuur verkozen worden dat de taak heeft zo snel mo-
gelijk bestuursverkiezingen uit te schrijven onder de leden.  

22.5. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur met inacht-
neming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

23. Vereffening 
23.1. De vereffening geschiedt door de bestuurders van Volt Nederland, zo tezamen 

als ieder afzonderlijk. 
23.2. Volt Nederland blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit 

voor de vereffening van haar zaken nodig is. 



23.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel moge-
lijk en zo nodig van kracht. 

23.4. Het bestuur bepaalt welke bestemming na betaling van alle schulden aan de 
overgebleven bezittingen van Volt Nederland worden gegeven, met dien ver-
stande, dat het saldo moet worden bestemd voor een algemeen nut beogende 
instelling (of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitslui-
tend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft) met 
een soortgelijke doelstelling.  

23.5. Volt Nederland houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan 
wel aan de vereffenaar(s) of faillissementscurator, bekende baten meer aanwe-
zig zijn. 

23.6. De vereffenaar(s) draagt/dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van Volt 
Nederland inschrijving geschiedt in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. 

23.7. Gedurende tien jaar na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden 
van Volt Nederland onder degene die daartoe door het bestuur is aangewezen. 

24. Schriftelijk 
Onder “schriftelijk” wordt in deze statuten verstaan bij brief of e-mail, of bij boodschap 
die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan 
worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan 
worden vastgesteld. 
25. Restbevoegdheid bestuur 
In gevallen waarin de statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur, on-
verminderd haar verantwoordelijkheid tegenover het congres.


