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Beste leden van De Groenen, 

Met twee maanden vertraging ontvangt u eindelijk 
weer Gras. In mijn verslag van het partijbestuur leest 
u wat de oorzaak is van de vertraging. De meeste 
leden heb ik hier al eerder per e-mail over ingelicht. 

Binnenkort zal uw contributie voor 2017 worden 
geïncasseerd. Dit is van belang voor uw stemrecht op 
het volgende congres. 

Zaterdag 4 maart houden we ons partijcongres in de 
Koperen Knoop te Amsterdam. We zoeken twee in 
politiek geïnteresseerde vrouwen die De Groenen 
willen vertegenwoordigen op het Global Green 
Congress in Liverpool. Reis- en verblijfkosten worden 
vergoed. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

Agenda 66e partijcongres 

Zaterdag 4 maart 2017 
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te 
Amsterdam. Zaal open vanaf 12:30 uur 

1. Opening door Rijndert Doting 
2. Verslagen van het 64e en 65e partijcongres 
3. Verslag van het partijbestuur 
4. Bevestiging verkiezing Rijndert Doting in 

partijbestuur en ontslag van de heer Van Kessel 
uit het bestuur. 

5. Financiële verantwoording over 2016 
6. Amendementen op het huishoudelijk reglement 
7. Verkiezing leden programmacommissie, Gerben 

uunk en Otto ter Haar zijn kandidaat 
8. Verkiezing EGP-afgevaardigden, Gerben Uunk en 

Otto ter Haar gaan naar Liverpool. We zoeken 
nog twee vrouwelijke afgevaardigden 

9. Stemadvies Tweede Kamerverkiezing 15 maart 
10. Congreswerkgroep 67e congres 23 september 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
De congreswerkgroep: Rijndert Doting, Joanda van 
den Heuvel en Otto ter Haar 
 

Twee delegates (v) gezocht voor het 
EGP Congress in Liverpool 

Gerben Uunk en Otto ter Haar vertegenwoordigen De 
Groenen bij het congres van de Global Greens (alle 
groene partijen wereldwijd) en het congres van de 
Europese Groene Partij. Dit congres vindt plaats in 
Liverpool van 30 maart tot en met 2 april. Het 
programma van het congres kunt u vinden op de 
website http://greens2017.org/node/86  

De Groenen heeft recht op vier afgevaardigden naar 
het EGP Congres. De regels schrijven echter voor dat 

tenminste twee van deze afgevaardigden vrouw 
moeten zijn. De Groenen zoekt daarom twee vrouwen 
om af te vaardigen naar het congres van de Europese 
Groene Partij. We vragen uitdrukkelijk ook aan 
sympathisanten van De Groenen, die geen lid zijn 
maar wel via Gras de ontwikkelingen volgen om te 
reageren als ze belangstelling hebben.  

Otto ter Haar, delegatieleider 

Verslag van het partijbestuur 

Sinds het partijcongres van 24 september bestond 
het partijbestuur uit twee leden: Jozef van Kessel en 
mijzelf. Jolanda Verburg is 24 september afgetreden 
en de termijn van Paul Freriks was verstreken. Hij 
heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

Op 3 oktober mailde Jozef me dat hij niet aanwezig 
zou zijn op de geplande bestuursvergadering van 17 
december omdat er dat jaar al vier bestuursvergade-
ringen geweest waren. Ik antwoordde dat ik het 
onverantwoord vond om meer dan drie maanden niet 
te vergaderen met het bestuur en stelde voor de 
vergadering in Eindhoven te houden. Jozef antwoord-
de dat hij tot 11 februari geen bestuursvergaderingen 
wilde bijwonen. 

Mirjam van Rijn en ik zijn sinds 27 oktober 2015 de 
delegates van De Groenen bij de Council van de 
Europese Groene Partij (EGP). Mirjam was echter 
verhinderd om de Council van 2 tot 4 december in 
Glasgow bij te wonen. Ik heb Sabine Wong benaderd 
en ze was beschikbaar om met mij voor De Groenen 
naar Glasgow te gaan. Jozef stemde daar 19 oktober 
mee in. 

Bij de bestuursvergadering van 20 juni 2016 heb ik 
een aantal amendementen op het partijprogramma op 
de agenda gezet. Het partijbestuur heeft tot taak om 
een preadvies over amendementen te geven. Jozef 
weigerde dat te doen en zei dat ik daar maar anderen 
voor moest vinden. Op 29 oktober heb ik Rijndert 
Doting en Tom Bakkers bereid gevonden met mij de 
amendementen te bespreken. Ik maakte hiervoor een 
afspraak met ze voor 8 november. Jozef ging er mee 
akkoord dat dit een bestuursvergadering werd. Op die 
vergadering bespraken we het partijprogramma, 
bevestigden dat Rijndert en ik de congreswerkgroep 
vormden, dat Sabine Mirjam verving als EGP-
delegate en bespraken we mijn plannen voor de 
Council in Glasgow. Ik stuurde Jozef het verslag van 
de vergadering. 

Op 3 december stuurde Jozef mij een proefversie van 
Gras 68. Hier stonden een artikel en een ingezonden 
brief van Jolanda in waarin ze mij persoonlijk aanvalt. 
Ik schrijf een weerwoord en mail dat aan Jozef op 11 
december. Hij stuurt me dezelfde dag een nieuwe 
proefversie waarin hij mijn weerwoord geplaatst heeft. 

http://greens2017.org/node/86
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Op 14 december stuurde hij me weer een proefdruk. 
Hierin waren mijn bijdragen geschrapt. Ik vroeg Jozef 
om een verklaring. Hij antwoordde daar niet op en 
toen ik hem vervolgens belde verbrak hij de 
verbinding. Ik gaf per e-mail aan dat ik niet akkoord 
ging met de publicatie van de bijdragen van Jolanda 
als mijn weerwoord geweigerd werd. Ik verzocht de 
drukker van Gras voorlopig geen opdrachten uit te 
voeren en stelde Jozef voor om binnen enkele dagen 
in vergadering bijeen te komen om over Gras te 
spreken en daarbij eventueel andere leden uit te 
nodigen. Jozef reageerde hier niet op waarna ik na 
overleg met Rijndert en Tom het partijbestuur bijeen 
riep voor een vergadering op 17 december in 
Amsterdam. Ook Jolanda heb ik op haar uitdrukkelijk 
verzoek uitgenodigd, waarop ze meteen antwoordde 
verhinderd te zijn. Jozef kwam niet opdagen. Op deze 
bestuursvergadering heb ik na raadpleging van 
Rijndert en Tom besloten het lidmaatschap van 
Jolanda per 1 januari op te zeggen en Jozef te 
schorsen als lid van het partijbestuur tot aan het 
volgende congres dat gepland stond voor 4 maart. 

Op 19 december heb ik de schorsing van Jozef (op 
basis van artikel 5 lid 7 van de statuten van De 
Groenen) doorgegeven aan de Kamer van Koophan-
del. De Kamer heeft echter geweigerd de schorsing 
van Jozef in te schrijven omdat er volgens haar een 
besluit van de algemene ledenvergadering nodig is 
voor de schorsing van een bestuurslid. 

Op 22 december vroegen Gerero van der Heijden, 
Paul Freriks en Ronald Schönberger om een extra 
partijcongres. Ik heb dat verzoek ingewilligd en na 
overleg met Tom en Rijndert een vergaderruimte in 
de Koperen Knoop gereserveerd voor 21 januari. Ik 
heb de verzoekers hiervan op de hoogte gesteld en 
aangegeven dat de agenda en de congresstukken 
uiterlijk 14 januari zouden verschijnen. 

Vervolgens heeft Jozef met instemming van Paul, 
Gerero, Ronald en Rob Visser op 23 december een 
vergaderruimte in Utrecht gereserveerd voor een 
ledenvergadering/congres op dezelfde dag, 21 
januari. Na overleg met Tom en Rijndert heb ik op 28 
december het lidmaatschap van Jozef, Gerero en 
Paul per 1 januari opgezegd en het lidmaatschap van 
Ronald en Rob geschorst. 

Jozef heeft op 30 december en 2 januari €235 aan 
uitgaven gedaan met de betaalrekening van De 
Groenen. Op mijn verzoek heeft de Triodos Bank de 
rekening voorlopig geblokkeerd. 

Het congres van 21 januari werd goed bezocht: elf 
leden waren aanwezig en vier leden hadden een 
machtiging gegeven. De vergadering in Utrecht werd 
daarentegen slechts door 5 personen bezocht. 

Het congres stemde in met het door mij gevoerde 
beleid, benoemde Rijndert in het bestuur, stemde in 
met de schorsing van Jozef per 17 december en 
ontsloeg hem per 21 januari uit het bestuur. 

Over de ontwikkelingen sindsdien doe ik verslag 
tijdens het congres van 4 maart. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

Verslag 64e partijcongres 

Zaterdag 24 september 2016 
Milieucentrum Utrecht 

Aanwezig: Otto ter Haar, Rob Visser (voorzitter 
congres), Gerero van der Heijden, Jozef van Kessel 
(notulist), Ronald Schönberger, Jolanda Verburg. 
Afgemeld: Paul Freriks, Mirjam van Rijn, Tom 
Bakkers. 

1. Opening  
Rob opent de vergadering. Jozef maakt de 
notulen. 

2. Conceptverslag congres 26 maart 2016  
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Verslag partijbestuur 
Otto brengt verslag uit over de EGP Council mei 
jl. in Utrecht. Er is daar een flyer uitgedeeld als 
protest tegen de weigering van het Committee om 
Mirjam spreektijd bij de opening te geven. Er is 
verder contact geweest met de EGP over de 
participation fee die betaald moet worden bij elke 
Council van 120 euro per delegate. Dit conflict 
was voorgelegd aan de rechtbank, die heeft 
geadviseerd alsnog met het Committee tot 
mediation over te gaan, maar dat is door hen 17 
september jl. afgewezen. Het is wel gelukt om bij 
de Council een wijziging in het reglement te 
krijgen: voortaan moet een besluit over reiskosten 
binnen twee weken worden genomen. Otto 
constateert verder dat er de afgelopen maanden 
wrijvingen zijn geweest binnen het partijbestuur 
van De Groenen. 
Jolanda vertelt dat er drie reacties op de enquête 
onder de leden zijn gekomen. 

4. Functioneren bestuur 
Rob vraagt de aanwezigen om te vertellen wat 
iedereen de afgelopen maanden misschien 
anders had kunnen doen en wat er wel is goed 
gegaan. Er komt een voorstel van orde over 
welke agendapunten zeker behandeld moeten 
worden tijdens het congres. Enkele agendapunten 
vervallen en worden doorgeschoven. 
Jozef is bereid om vanaf volgend nummer de 
opmaak en eindredactie van Gras te doen. Dit 
wordt dan na een jaar geëvalueerd. Otto zal de 
accountgegevens van De Opmaakfabriek 
doorsturen en de nodige tips geven. 
Otto zegt toe de ledenlijst (naam en woonplaats) 
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naar de twee andere bestuursleden te sturen. 
Otto vertelt hoe het conflict binnen het bestuur is 
ontstaan, namelijk door spammen, het versturen 
van berichten die vertrouwelijk zijn. Leden raken 
geïrriteerd en zeggen hun lidmaatschap op. 
Jolanda schrijft dingen in mails over een informeel 
overleg die helemaal niet waar zijn en besluiten 
die niet genomen zijn.  
Jolanda reageert op de kritiek van Otto: het was 
een informeel overleg en zij heeft de zaken die 
daar besproken zijn verwoord in een mail. Er was 
geen sprake van ‘bedrog’ zoals Otto nu stelt. 
Otto wil nog wel met Jozef samenwerken, maar 
met Jolanda liever niet. 
Rob vraagt: ‘Wie haakt er af?’. Otto zegt dat hij 
Gras al heeft afgestaan. Jolanda kondigt haar 
vertrek aan als bestuurslid, ze wil haar 
lidmaatschap opzeggen. 
Gerero wil dat er een brief gaat naar de leden 
over de nu ontstane situatie; hij wil die wel 
schrijven. De vergadering besluit dat Gerero een 
tekst opstelt voor een brief. Hij stuurt eerst een 
concept rond naar alle aanwezigen die daar dan 
op kunnen reageren. Otto zorgt er voor dat de 
brief aan de leden wordt gestuurd. 

5. Verkiezing bestuursleden  
Paul Freriks was aftredend, hij heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen 
kandidaten gemeld. 

6. Tweede Kamerverkiezingen 2017 
Otto vertelde dat er geen gezamenlijke lijst met de 
Piratenpartij (PP) komt. Intern moeten de zaken 
bij De Groenen eerst op orde zijn. Ronald zegt dat 
hij het bestuur van de PP heeft benaderd, er was 
een brief gestuurd, maar die werd niet met de 
leden van PP gecommuniceerd. Ronald is ook lid 
van de PP, mogelijk dat hij kandidaat wordt op de 
lijst van PP. De vergadering gaat akkoord om niet 
aan de Tweede Kamerverkiezingen deel te 
nemen met een lijst. 
Otto wil een stemadvies uitbrengen aan de leden. 
Ronald zal een stukje schrijven voor Gras 
december 2016 met een poll voor de leden. Het 
stemadvies wordt besproken in het bestuur en 
gepubliceerd in Gras. Wachten op de besluiten 
van de andere partijcongressen, uiterlijk 
december 2016. Stemadvies komt dan in een 
extra Gras. 

7. Global Green Congress 2017 
Er vindt eind maart 2017 een Global Green 
Congress plaats in Liverpool. Dit is in combinatie 
met een congres van de EGP. De Groenen mag 
daar 4 delegates afvaardigen. 

8. Partijkalender 2017 
Nu De Groenen niet deelneemt aan de 
verkiezingen 15 maart 2017 wordt het 

voorjaarscongres op 4 maart 2017 gehouden. Er 
komt een extra Gras met het stemadvies. 

9. Begroting 2017 
Otto vertelt dat de uitgave voor de postbus kan 
vervallen aangezien De Groenen een postvak 
krijgt bij het Milieucentrum in Utrecht. De postbus 
loopt tot 1 februari 2017. Otto wil in 2017 niet 
meer geld uitgeven maar sparen voor de 
verkiezingen 2018 in Amsterdam en Eindhoven. 
De postbus vervalt en de post onvoorzien gaat 
naar 500 euro. Het begrote tekort wordt dan 895 
euro. De begroting 2017 wordt aangenomen. 

10. De agendapunten Declaratie reiskosten, 
Amendement huishoudelijk reglement, 
Amendementen partijprogramma, 
Programmacommissie zijn niet besproken. 
Hierover zijn geen besluiten genomen. 

11. Rondje afdelingen 
Ronald meldt dat in 2018 vermoedelijk weer een 
lijst uitkomt voor stadsdeel Amsterdam-West en 
Amsterdam centraal. Hij wil volgend congres 
graag agendapunt mededelingen toegevoegd 
zien. Otto vindt dit een taak van de congreswerk-
groep. In Eindhoven zijn Gerero en Jozef actief, 
ze overleggen regelmatig. Ze zien wel problemen 
met het werven van leden zolang er landelijk 
onenigheid is in de partij. Jozef speelt met de 
gedachte om een eigen ‘De Groenen Eindhoven’ 
op te richten voor de verkiezingen in 2018. 

12. Congreswerkgroep 65e congres 
Otto vraagt Rob of hij belangstelling heeft om in 
de congreswerkgroep te gaan zitten. Rob zal 
erover nadenken. Ronald is te druk met andere 
zaken. 

13. Rondvraag 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

14. Sluiting 
Rob sluit de vergadering rond 18.00 uur. 

Verslag 65e partijcongres 

Zaterdag 21 januari 2017 
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te 
Amsterdam 

Aanwezig elf leden: Otto ter Haar, Joanda van den 
Heuvel (nog niet stemgerechtigd), Pierre Schreuder, 
Marjo van den Heuvel, Franka van den Heuvel, David 
Blik, Rob Brockhus, Gerben Uunk, Tom Bakkers, 
Arend Loomeijer, Rijndert Doting vanaf 13:40 uur. 

Afwezig met kennisgeving: Ad van Rooij (machtigt 
Pierre Schreuder), Lisette van Rooij (machtigt Marjo 
van den Heuvel), Erik Verbeek (machtigt Franka van 
den Heuvel), Nora Borsboom (machtigt Otto ter 
Haar), Mirjam van Rijn, Annie van den Bosch, Frank 
Plate.  
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1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:00 
uur. Rijndert arriveert later vanwege een afspraak 
in Leiden deze ochtend. 

2. Kennismakingsronde. Er zijn veel nieuwe 
gezichten aan tafel. Alle aanwezigen vertellen kort 
iets over zichzelf. 

3. Verslag van het partijbestuur. Otto deelt een 
schriftelijk verslag uit van de gebeurtenissen bij 
De Groenen sinds het congres van 24 september. 
Gerben vult aan dat er overleg is geweest met het 
EGP Committee. In de loop van dit verslag 
arriveert Rijndert. Hij neemt het voorzitterschap 
van het congres over. Het congres stemt in met 
het door de partijvoorzitter gevoerde beleid.  

4. Samenstelling partijbestuur.  
Het congres benoemt Rijndert bij acclamatie in 
het partijbestuur.  
Het congres stemt in met het besluit van het 
partijbestuur om Jozef per 17 december als 
bestuurslid te schorsen.  
Het congres ontslaat Jozef met algemene 
stemmen per heden uit het bestuur. 

5. Samenstelling kascommissie. Gerben, Tom en 
Rob worden bij acclamatie benoemd in de 
kascommissie. Rob is reservelid. 

6. Amendementen op het partijprogramma.  
a. Amendementen op de breekpunten (twee 

derden meerderheid vereist) 
De uitsluiting van Fred Teeven wordt met 11 
stemmen voor en 3 tegen opgenomen in de 

breekpunten.  
Het weglaten van de verwijzing naar artikel 50 
van het Verdrag betreffende de EU wordt 
aangenomen met 11 stemmen voor en 3 
tegen.  
Het toevoegen van het houden van het 
oppergezag over de krijgsmacht wordt met 11 
stemmen voor en 3 tegen toegevoegd aan de 
breekpunten.  
De woorden “eerder of” in de derde alinea 
worden met 12 stemmen voor en 2 
onthoudingen verwijderd. 

b. Overige amendementen (gewone 
meerderheid van stemmen) 
Het voorstel om hoofdstuk 19 in te trekken 
wordt met 3 stemmen voor, 9 tegen en 2 
onthoudingen verworpen. 
De amendementen op hoofdstuk 20 worden 
met 14 stemmen voor aangenomen. 
De behandeling van de amendementen op 
hoofdstuk 21 worden wegens tijdgebrek uitge-
steld. Gerben en Otto bespreken deze amen-
dementen en bereiden een stemadvies voor. 

7. Invulling congreswerkgroep congres 4 maart. 
Otto, Rijndert en Joanda vormen de congres-
werkgroep. 

8. Rondvraag. Gerben vraagt aandacht voor het 
campagneboek van de Europese Groenen. 

9. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 
16:15 uur. 
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Toelichting bij de jaarrekening 

De kascommissie heeft inzage gekregen in de 
boeken en doet op het congres verslag. 
 
Tom Bakkers en Gerben Uunk 
 

Jaarrekening De Groenen 2016 

Resultatenrekening Inkomsten Uitgaven 

Contributies € 2027,00  

Schenkingen € 6014,90  

Reimbursements  €  980,50  

Rente, dividend  €  182,25  

Overig inkomsten  €  159,92  

Kamer vKoophandel     €   7,30 

Bankkosten   € 126,17 

Vergaderingen   € 316,40 

Partijbestuur   € 359,54 

Gras   € 188,46 

Postbus   €  223,85 

Website     €  86,98 

Campagnes   €  277,06 

EGP contributie  € 1150,00 

EGP meetings  € 1141,42 

Overige uitgaven      € 90,00 

Totaal € 9364,57 € 3967,18 

 

Balans 31 december 2016 

Balansdatum 31 dec 2015 31 dec 2016 

Betaalrekening    € 256,58    € 533,79 

Spaarrekening        € 0,00        € 0,01 

Beleggersgiro    € 820,31  € 4486,55 

Crediteuren -€ 2909,83 -€ 1455,90 

Eigen vermogen -€ 1832,94  € 3564,45 

 

Crediteuren 

Crediteur 31 dec 2015 31 dec 2016 

St. De Groenen West   € 891,78   € 731,86 

Otto ter Haar € 2018,05   € 724,04 

Totaal € 2909,83 € 1455,90 

 

Schenkingen 2016 

Schenker Oormerk Bedrag 

Jozef van Kessel cf. HR artikel 9 lid 2 € 5000 

Otto ter Haar cf. HR artikel 9 lid 2 € 1050 

 
 
 
 
 
 
 

Amendementen huishoudelijk 
reglement 

Artikel 1 Lidmaatschap lid 5 
Verwijderen: 
(zoals het Europees Parlement, Eerste en Tweede 
Kamer Staten-Generaal, Provinciale Staten, 
Gemeenteraden, deelgemeenteraden) 
Vertegenwoordigende organen waar bij de verkiezing 
de kiezers geen stem uit kunnen brengen op een lijst 
waarboven een politieke groepering haar aanduiding 
heeft kunnen laten plaatsen vallen niet onder de 
reikwijdte van artikel 12 sub d 
 
Motivering: 
Sinds Waterschapsverkiezingen ook een aanduiding 
boven de lijsten kennen is dit onderscheid niet meer 
van betekenis. 
 
Artikel 2 Afdelingen 
Wijzig: 
bank- of girorekeningnummer 
In: 
bankrekeningnummer 
 
Motivering: 
We hebben geen girorekeningen meer. Dat is nu ING 
Bank. 
 
Artikel 3 Congres 
Wijzig: 
6. Amendementen op congresstukken worden door 
het partijbestuur van een positief of negatief 
preadvies voorzien, dan wel van een onthouding. 
In: 
6. De programmacommissie voorziet amendementen 
op het partijprogramma van een positief of negatief 
advies, dan wel van een onthouding. 
 
Wijzig: 
7. Amendementen op congresstukken worden door 
de congreswerkgroep in overleg met het partijbestuur 
ingedeeld in de volgende categorieën: 
In: 
7. De programmacommissie verdeelt amendementen 
op het partijprogramma in de volgende categorieën: 
 
Wijzig: 
9. Tot twee dagen voor het congres mogen indieners 
van amendementen verzoeken tot verplaatsing van 
deze amendementen naar een andere categorie. 
Partijbestuur en congreswerkgroep beslissen over 
deze verzoeken. 
In: 
9. Tot twee dagen voor het congres mogen indieners 
van amendementen verzoeken tot verplaatsing van 
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deze amendementen naar een andere categorie. De 
programmacommissie beslist over deze verzoeken. 
 
Wijzig: 
10. De amendementen uit categorie 1 worden niet 
afzonderlijk vermeld; de positief gepreadviseerde 
amendementen uit deze categorie worden verwerkt in 
de voorliggende tekst. 
De in categorie 2 ingedeelde amendementen komen 
afzonderlijk in stemming na toelichting van de 
indiener en van de uitbrenger van het preadvies, 
echter zonder discussie in het congres. 
In: 
10. De amendementen uit categorie 1 worden niet 
afzonderlijk vermeld; de positief geadviseerde 
amendementen uit deze categorie worden verwerkt in 
de voorliggende tekst. 
De in categorie 2 ingedeelde amendementen komen 
afzonderlijk in stemming na toelichting van de 
indiener en van de programmacommissie, echter 
zonder discussie in het congres. 
 
Motivering: 
We willen een programmacommissie in het leven 
roepen die adviseert over amendementen op het 

partijprogramma. Het partijbestuur staat die taak af. 
 
Artikel 3 lid 11 
Toevoegen na  
h. de verkiezing van kascommissie en 
geschillencommissie;: 
i. de verkiezing van de programmacommissie; 
j. de verkiezing van de EGP-afgevaardigden; 
 
Motivering: 
EGP-afgevaardigden hebben een belangrijke functie. 
De EGP beveelt aan om er interne verkiezingen voor 
te houden. 
 
Het partijbestuur 

 

Succesvolle EGP Council in Glasgow 

Van 1 tot en met 4 december vertegenwoordigden 
Gerben Uunk, Sabine Wong en ik De Groenen bij de 
halfjaarlijkse EGP Council in Glasgow. Hieronder zie 
je ons met links op de foto Marko Kaasik van de 
groene partij in Estland. 
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Ik heb me vooral met het budget bezig gehouden. De 
committee members (de bestuursleden van de EGP) 
krijgen sinds enkele jaren €175 allowance per dag 
voor hun werkzaamheden. Het committee stelde voor 
dit bedrag te verhogen naar €200 per dag voor 
maximaal 60 dagen per jaar. Omdat een bezoek aan 
de Council een prijzige activiteit is stelde De Groenen 
voor om de allowance voor het committee juist te 
verlagen naar €150 per dag en het vrijkomende 
budget te besteden aan een allowance voor 
delegates van €50 per dag voor maximaal 6 dagen 
per jaar (2 councils van 3 dagen). De groenen uit 
Estland, Malta en nog een paar kleine partijen 
steunden ons, maar de grote partijen (met de meeste 
stemmen) steunden het voorstel van het committee. 

Het viertal op de foto trof elkaar ook in een werkgroep 
over het basisinkomen. Een professor uit Finland 
vertelde over het experiment met een basisinkomen 
dat in Finland wordt uitgevoerd bij 2000 
werkzoekenden. Er is nu veel meer discussie over het 
basisinkomen dan vijf jaar geleden. 

Sabine en ik spraken anderhalf uur met Gwendoline 
Delbos van het committee over de gang van zaken bij 
De Groenen n.a.v. een e-mail van Jozef. Gwendoline 
houdt namens het committee contact met de groene 
partijen in Nederland. 

Otto ter Haar 

Werkgroep Trade op de EGP Council 

Naast de werkgroepen Basic Income en Global 
Greens had ik ook het genoegen De Groenen te 
vertegenwoordigen in de werkgroep Trade. 

In de introductieronde van de aanwezige 
afgevaardigden zei ik dat het belangrijk is dat wij als 
Europese Groenen voor een duurzame economie 
staan. Dat moet echter niet worden gezien als anti-
trade, maar wel terug naar de basis (onze roots): 
lokale handel, Fair Trade en ons met hand en tand 
verzetten tegen dierenhandel met vaak 
afschrikwekkende transporttoestanden. 

Reinhard Bütikofer van Bündnis 90/Die Grünen, en 
EGP co-chair, die ook in de werkgroep Trade als 
voorzitter optrad, deelde mee dat vanwege de 
verkiezing van Trump TTIP voorlopig in de vrieskast 
wordt gezet of mogelijk vervangen door een stel 
andere verdragen, aangezien het onwaarschijnlijk is 
dat TTIP kan overleven zonder de VS. 

De European Greens had in een e-mail aan de 
Member Parties gevraagd standpunten mede te delen 
ten aanzien van Trade voor een ‘’Green Policy Paper 
2017’’, maar tot dan toe had geen enkel lid een 
reactie gestuurd. Otto deelde me mede een 
soortgelijke e-mail niet te kunnen vinden. Bekend is 
dat de European Greens tegenstander zijn van TTIP 

en CETA. Er zijn echter ook een aantal andere 
verdragen waar wij als De Groenen op internationaal 
en nationaal niveau een mening over moeten vormen.  
De belangrijkste daarvan op Europees niveau is de 
Trade in Services Agreement (TiSA). TiSA is een 
handelsovereenkomst waarover momenteel wordt 
onderhandeld door 23 leden van de Wereld-
handelsorganisatie (WTO), met inbegrip van de EU. 
Samen zijn de deelnemende landen goed voor 70% 
van de wereldhandel in diensten. 

Op bilateraal niveau is er een handelsverdrag met 
China in de maak, niet met Washington DC als 
hoofdkwartier, maar Beijing. China probeert het 
wereldhandelsmonopolie te krijgen via de zgn. ‘’New 
Silk Route’’ ook bekend als ‘’The Belt and Road’ 
afgekort de B&R. Dit betreft handel via de trein in 
plaats per boot, o.a. om de Russische 
handelsrestricties te omzeilen. 

Reinhard vroeg alle Member Parties de voors en 
tegens van deze handelsverdragen aan te kaarten en 
aan de EGP mede te delen. Een uitdaging. 

Iedereen kan alles nalezen via: 
europeangreens.eu/glasgow2016/trade  

Gerben Uunk 

 

Vergelijking met Stemwijzer van 
PvdD, SP, GL, PP en De Groenen 

Het is een hele klus om een goed stemadvies te 
geven. Er is veel materiaal. Zoveel dat je de door 
bomen het bos niet meer ziet. Ik heb de Stemwijzer 
ingevuld op basis van het Partijprogramma 2017 
zoals dat 21 januari is gewijzigd. Vragen waarop het 
antwoord expliciet in het programma staat heb ik als 
“extra belangrijk” gemarkeerd en vragen waarop het 
antwoord uit het programma is af te leiden heb ik 
daarmee in overeenstemming beantwoord. Als de 
vraag niet of niet duidelijk in het programma aan de 
orde wordt gesteld heb ik het beantwoord met “Geen 
van beiden”. Bij vier van de dertig vragen was dit het 
geval. Dat zijn eigenlijk omissies die we aan moeten 
vullen. Het betreft de vragen over vennootschaps-
belasting, geld voor cultuur, verhuurdersheffing en 
kilometerheffing. 

Als ik volgens dit recept de stemwijzer invul en 
vergelijk met alle partijen die met de stemwijzer 
meedoen, dan staat de Partij voor de Dieren met 74% 
bovenaan en vlak daarachter de SP met 72%. 

Bij de vergelijking per vraag heb ik GroenLinks (64%) 
en de Piratenpartij (60%) meegenomen. Bij de helft 
van de vragen zijn deze vijf partijen het helemaal 
eens. GroenLinks wil geen basisbeurs en wel een 
Europees leger; de Piratenpartij wil Schiphol 
uitbreiden en lage btw op vlees. 

https://europeangreens.eu/glasgow2016/trade
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Wat ook interessant is om te raadplegen is Keuzes in 
Kaart 2018-2021 van het Centraal Planbureau. De 
Vrijzinnige Partij van Norbert Klein wil in 2021 een 
basisinkomen invoeren en heeft dat laten doorreke-
nen. De resultaten zijn niet bemoedigend: minder 
werkgelegenheid en een hoger begrotingstekort dan 
bij de andere partijen. Een basisinkomen is iets voor 
de langere termijn. 
 
Otto ter Haar 

In memoriam Ferry J. Colon 

Ferry J. Colon (24 juli 1947- november 2016) 

Ferry was in november enkele weken niet meer 
gezien door zijn vrienden en werd daarop, na 
onderzoek door de politie, dood aangetroffen in zijn 
woning. 

Ferry was in de eerste plaats actievoerder, vooral 
tegen sloop van oude gebouwen en tegen het kappen 
van bomen. Het is mede aan hem te danken dat het 
OLVG-ziekenhuis in Amsterdam niet tegen de vlakte 
is gegaan. 

Hij was rond 1990 op diverse manieren actief in en 
voor Groen Amsterdam en De Groenen. Hij was 
bestuurslid van Groen Amsterdam en na de opheffing 
van deze partij van de afdeling Amsterdam van De 
Groenen, ook een tijd als secretaris. Op provinciaal 
vlak was hij lid van de steunfractie van De Groenen in 
Noord-Holland. Van 1990 tot 1994 was hij lid van de 
stadsdeelraad van Amsterdam-Oost. 

Hij was een markant persoon en soms wat 
controversieel, ook binnen de partij. In de jaren 90 
was hij betrokken bij verschillende politieke formaties, 
zoals Leefbaar Noord-Holland en Leefbaar 
Nederland. In 1997 heeft hij samen met A.R. 
(Adriaan) Kuyper een eigen partij opgericht: 
"Vertrouwbare Mensen". 

Met dank aan Paul Berendsen 

In memoriam Rob Verlinden (1947-2016) 

Rotterdammer Rob maakte van 2003 tot 2005 deel uit 
van het partijbestuur van De Groenen. Hij was een 
activist die veel procedeerde, o.a. via de door hem 
opgerichte Stichting ter Voorkoming van Misbruik 
Genetische Manipulatie (VoMiGen). Hij overleed 16 
december aan de gevolgen van longkanker. 

Bron: http://www.gentechvrij.nl/vomigen2Rob.html  

Landelijk secretariaat 

Oudegracht 60   
3511 AS  UTRECHT 
Tel. 030-2341545 
info@degroenen.nl  
www.degroenen.nl  
www.facebook.com/DeGroenenNederland  
www.twitter.com/DeGroenen  

Kalender 

Februari 2017, incasso contributies 
4 maart 2017 66e partijcongres, Amsterdam 
15 maart 2017 verkiezing Tweede Kamer 
31 maart – 2 april 4th Global Green Congress en 5th 
EGP Congress, Liverpool 
23 september 2017 67e partijcongres 
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden 
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en 
waterschapsbesturen 
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement 

Partijbestuur en partijcommissies 

Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl 
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl 
EGP-delegates: Sabine Wong, Otto ter Haar 
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl  
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob 
Brockhus 

Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in 
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid. 

Lidmaatschap 

Lidmaatschap € 50 
Lid met minimuminkomen € 20 
Abonnement Gras € 15 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras 
door de partij te machtigen via de website 
www.degroenen.nl/incasso.html  

Colofon 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de 
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing 
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur 
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken 
via het landelijk secretariaat. 

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 
Met bijdragen van: Paul Berendsen, Rob Brockhus, 
Otto ter Haar en Gerben Uunk 
ISSN 2542-4661 

http://www.gentechvrij.nl/vomigen2Rob.html
mailto:info@degroenen.nl
http://www.degroenen.nl/
http://www.facebook.com/DeGroenenNederland
http://www.twitter.com/DeGroenen
http://www.degroenen.nl/incasso.html
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Beste leden van De Groenen, 

In deze Gras leest u het verslag van het vierde Global 
Green Congress in Liverpool waar Gerben en Otto 
aan hebben deelgenomen. De relatie tussen de 
Europese en Amerikaanse Groenen kan en moet 
beter.  

We praten u bij over de lopende procedure bij de 
Kamer van Koophandel. Verder geven we graag 
ruimte aan het klimaatlintjesteam dat u oproept voor 
de Climate Change March zaterdag in Amsterdam. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

Verslag 66e partijcongres 

Zaterdag 4 maart 2017 
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te 
Amsterdam 

Aanwezig negen leden en één gast: Otto ter Haar, 
Joanda van den Heuvel, Pierre Schreuder, Marjo van 
den Heuvel, Franka van den Heuvel, Rob Brockhus, 
Tom Bakkers, Arend Loomeijer, Rijndert Doting, Paul 
Berendsen (gast). 

Afwezig met kennisgeving: Ad van Rooij (machtigt 
Pierre Schreuder), Lisette van Rooij (machtigt Marjo 
van den Heuvel), Erik Verbeek, David Blik (machtigt 
Otto ter Haar), Gerben Uunk (machtigt (Rijndert 
Doting), Sabine Wong, mevrouw Ter Haar-van Oyen 
(machtigt Tom Bakkers), Cato van den Heuvel 
(machtigt Joanda van den Heuvel). 

1. Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:30 
uur. Otto meldt dat de partij 33 leden telt en dat 
van 28 leden de contributie voor 2017 is geïncas-
seerd of ontvangen. Zes machtigingen worden 
goedgekeurd. Eén machtiging wordt niet geac-
cepteerd omdat van de machtgever de contributie 
voor 2017 nog niet is ontvangen. Er kunnen totaal 
15 stemmen worden uitgebracht.  

2. Verslag 64e partijcongres van 24 september 
2016. Otto licht toe dat hij een verslag van de 
heer Van Kessel van dit congres heeft ingekort. 
Het congres stelt het verslag ongewijzigd goed.  
Verslag 65e partijcongres van 21 januari 2017. 
Het congres stelt het verslag ongewijzigd goed. 

3. Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over 
de procedure bij de Kamer van Koophandel. Deze 
heeft de besluiten van het 65e congres geweigerd 
in te schrijven, omdat dit volgens de Kamer niet 
door het partijbestuur bijeen is geroepen. Otto 
heeft hier in overleg met Rijndert en Tom een 
bezwaarschrift tegen opgesteld. Daarnaast 
bevestigen we op dit congres de besluiten van het 
vorige en doen daarvan opnieuw opgave. Dit 
congres was al aangekondigd op het 64e congres 

in tegenstelling tot het 65e congres dat bijeen is 
geroepen op verzoek van een vijftal leden. 

4. Bevestiging wijzigingen in partijbestuur.  
Het congres besluit met algemene stemmen 
a. het besluit van het congres van 21 januari om 

de heer Doting te benoemen tot bestuurslid te 
bevestigen; 

b. het besluit van het congres van 21 januari om 
de heer Van Kessel te ontslaan uit het bestuur 
te bevestigen; 

c. het besluit van het partijbestuur van 17 
december 2016 om het bestuurslid Van Kessel 
te schorsen te bevestigen. 

5. Jaarrekening 2016.  
Tom Bakkers heeft de boekhouding ingezien. Hij 
heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Gerben Uunk woont en werkt in Ierland. Hij heeft 
de boekhouding ook ingezien en enkele vragen 
gesteld over declaraties, die Otto heeft 
beantwoord. Het congres keurt de afrekening 
goed en verleent het bestuur décharge. 

6. Amendementen op het huishoudelijk 
reglement.  
Het congres stemt met wisselende meerderheden 
met alle amendementen in. 

7. Verkiezing programmacommissie. Het congres 
benoemt Gerben en Otto in de programmacom-
missie. 

8. Verkiezing EGP-delegates. Het congres 
benoemt Otto tot delegate en Gerben tot 
substitute-delegate. Het bestuur blijft zoeken naar 
een vrouwelijk delegate en kan deze tussentijds 
benoemen. Secretary-general Mar Garcia heeft 
namens de EGP voorgesteld het stemrecht bij de 
Council en het Congress te Liverpool te verdelen 
tussen mevrouw Verburg en de heer Van Kessel 
en de delegates die door ons worden afgevaar-
digd. Otto leest zijn concept-antwoord voor waarin 
hij de EGP voorstelt om het stemrecht van De 
Groenen op te schorten tot duidelijk is welke 
vergadering de wettelijke algemene ledenverga-
dering is die bevoegd is om bestuurders en 
delegates te benoemen. Hij heeft er bezwaar 
tegen als Verburg en Van Kessel De Groenen 
vertegenwoordigen, omdat zij volgens ons sinds 1 
januari geen lid meer zijn van de partij. Gerben en 
Otto wonen het EGP Congress in Liverpool op 
persoonlijke titel bij om te kunnen netwerken. Het 
congres stemt in met dit antwoord en stemt er in 
meerderheid mee in dat de kosten voor deelname 
gedeclareerd kunnen worden zolang er een 
schenking tegenover staat. 

9. Stemadvies Tweede Kamerverkiezing. We 
houden een rondje waarin alle aanwezigen hun 
voorkeur uitspreken en toelichten. Er worden 
meer dan vijf verschillende partijen genoemd. 
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10. Congreswerkgroep 67e congres 23 september. 
Otto en Rijndert vormen de congreswerkgroep. 
Deze benoeming geldt voor twee jaar. 

11. Rondvraag. Niemand heeft een vraag. 
12. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 

16:35 uur. 
 

Procedure bij de Kamer van Koophandel 

De Kamer van Koophandel heeft geweigerd de 
benoeming van Rijndert en het ontslag van Van 
Kessel in te schrijven in het handelsregister. Hier heb 
ik bezwaar tegen gemaakt. De Kamer moet hier 
uiterlijk 31 juli over besluiten. Omdat dit te lang 
duurde voor het EGP Congress in Liverpool heb ik 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven ver-
zocht om lopende het bezwaar de inschrijving 
voorlopig aan te passen. Dit verzoek is helaas niet 
ingewilligd, zodat De Groenen niet kon stemmen in 
Liverpool. 

De Kamer twijfelt aan de besluiten van het congres 
omdat het niet mede door de heer Van Kessel bijeen 
is geroepen, terwijl hij wel staat ingeschreven als 
bestuurder. Rijndert en ik hebben dit in het partijbe-
stuur besproken en besloten om de heer Van Kessel 
uit te nodigen voor de komende bestuursvergadering-
en tot aan het congres van 23 september, zodat hij de 
gelegenheid krijgt deel te nemen aan de bijeenroe-
ping van dit congres. 

Otto ter Haar 
 

4e Global Green Congress & 5e EGP Congress 

De EGP heeft sinds jaren een Foreign Policy Working 
Group waarin ik De Groenen vertegenwoordig. Twee 
leden van het EGP Committee, Reinhard Bütikofer1 
en Oras Tynkkynen2, vormen het bestuur (co-chairs) 
van deze werkgroep. Zij stelden 7 maart voor om 
tijdens het congres in Liverpool bijeen te komen om te 
spreken over de relatie tussen de EU en de Verenig-
de Staten sinds het aantreden van president Trump 
en te onderzoeken wie onze bondgenoten zijn in de 
VS.  

Ik antwoordde hierop dat de Green Party of the 
United States (GPUS) vanzelfsprekend onze politieke 
partner was en stelde voor één van hun delegates uit 
te nodigen om hierover te spreken. Hier kreeg ik geen 
antwoord op. Ik attendeerde Bahram Zandi3 (co-chair 
van de GPUS) op de aangekondigde bijeenkomst. 
Deze vond plaats op 31 maart ‘s avonds in Liverpool.  

                                                   

1 http://greens2017.org/content/reinhard-bütikofer  

2 http://greens2017.org/content/oras-tynkkynen  

3 http://greens2017.org/content/bahram-zandi  

4 http://greens2017.org/content/liz-kennedy  

Ik was vroeg in de zaal en vroeg Reinhard of hij 
iemand van de GPUS had uitgenodigd. Reinhard 
antwoordde dat hij mij niet had gevraagd de leiding 
van de werkgroep over te nemen. Ik antwoordde dat 
het mij aanbevolen leek om betrokken partijen uit te 
nodigen en dat dit bij dit onderwerp zeker de GPUS 
betreft. Reinhard antwoordde dat hij mij niet nodig 
had om de werkgroep te leiden. Ik gaf het toen maar 
op.  

De enige spreker in het forum was Liz Kennedy4. In 
de zaal waren vijf delegates van de GPUS waaronder 
Bahram en Jill Stein, de presidentskandidaat van de 
Amerikaanse Groenen. Het verhaal van Kennedy was 
niet de moeite waard: vooringenomen en voorspel-
baar. Vanuit de zaal reageerden de Amerikaanse 
Groenen verontwaardigd: waarom iemand van het 
Clinton-kamp hier aan het woord laten die hen bij de 
verkiezingscampagne dwars zaten waar ze maar 
konden. Kennedy werkt bij het Center for American 
Progress5, een aan de Democratic Party gelieerde 
instelling opgericht door John Podesta, de campaign 
manager van Hillary Clinton.  

Ik vond het belachelijk dat Jill Stein, die 1.457.2166 
stemmen haalde (1,07%) niet werd uitgenodigd om te 
spreken. Bahram zei tegen me dat hij het wel 
begreep: hij kende Reinhard en hij is conservatief. Ik 
sprak hier later over met een Zwitserse delegate, een 
delegate uit Engeland en Jill Stein zelf. Ik heb 
afgesproken een brief op te stellen om het EGP 
Committee over deze buitensluiting van de USGP 
aan te spreken. Dat is volgens mij in strijd met de 
letter en de geest van de regels van de Global 
Greens7,8. 

Otto ter Haar 

Gerben Uunk en Grace O’Sullivan 

In de jaren negentig actief was ik actief voor Groen 
Amsterdam en De Groenen en van 1990 tot 1994 
voor Groen Amsterdam/De Groenen stadsdeelraads-
lid in de wijk De Pijp. In 2006 emigreerde ik naar 
Ierland en werd daar actief in de Green Party. Eerst 
als secretaris van de county Clare Greens en sinds 
drie jaar ben ik convenor van de Health policy group 
en lid van de Marine & fisheries policy group. 

Grace is sinds vorig jaar senator voor de Ierse Green 
Party. Ze werkte negen jaar bij Greenpeace in 
Amsterdam en spreekt goed Nederlands. Ze maakte 
in 1985 deel uit van de bemanning van de Rainbow 
Warrior toen het schip werd lek geblazen door een 
mijn van de Franse geheime dienst.  

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_American_Progress  

6 http://www.fec.gov/pubrec/fe2016/2016presgeresults.pdf  

7 globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/GGStatutes_EN  

8 globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/GGRuleBook_EN  

http://greens2017.org/content/reinhard-bütikofer
http://greens2017.org/content/oras-tynkkynen
http://greens2017.org/content/bahram-zandi
http://greens2017.org/content/liz-kennedy
https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_American_Progress
http://www.fec.gov/pubrec/fe2016/2016presgeresults.pdf
https://www.globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/GGStatutes_EN.pdf
https://www.globalgreens.org/sites/globalgreens.org/files/GGRuleBook_EN.pdf
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Ik heb haar leren kennen tijdens de campagne voor 
de Europese verkiezingen van 2014. Otto en ik 
vroegen haar op het Global Green Congress in 
Liverpool om een foto te maken van De Groenen-
delegatie. Bij de fotoshoot kwamen we Jill Stein tegen 
en zo ontstond de foto van ons vieren. 

Gerben Uunk 

Klimaatlintjes 

Geacht bestuur van De Groenen, 
 
Enige tijd geleden hebben wij jullie uitgenodigd voor 
een klimaatlintjes ritueel; een verbindende en 
emotionele oproep aan politici om hun uiterste best te 
doen klimaatverandering tegen te gaan. Het geeft 
mensen gelegenheid hun zorgen te uiten. Dit doen 
we door op een lintje een persoonlijk antwoord te 
schrijven op de vraag: Wat is je dierbaar en hoop je 
nooit te verliezen door klimaatverandering? 
 
Op 2 maart hebben we bijna 300 lintjes op Het Plein 
in Den Haag opgehangen in samenwerking met de 

Grootouders voor het Klimaat en ter plaatse voorbij-
gangers en politici gevraagd om deel te nemen aan 
het ritueel. Politici Alexander Pechtold (D66), Liesbeth 
van Tongeren (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Niels 
van den Berge (kandidaat GL) en Inez Staarink 
(kandidaat SP) hebben hun antwoord op onze vraag 
op een lintje geschreven. 
 
Op 29 april zijn wij met de Klimaatlintjes aanwezig bij 
de People’s Climate March in Amsterdam. Alle lintjes 
zullen daar worden opgehangen aan een grote 
installatie gemaakt door scholieren. Terwijl dit gebeurt 
is de kabinetsformatie waarschijnlijk nog in volle 
gang. Tijdens deze onderhandelingen wordt de basis 
gelegd voor het overheidsbeleid de komende 4 jaar. 
Juist nu moeten we laten zien dat we snel een beter 
klimaatbeleid willen. 
  
Wij willen jullie van harte uitnodigen hieraan mee te 
doen. Hetzij door op 29 april a.s. mee te doen aan de 
People’s Climate March (vanaf 14 uur in Amsterdam, 
start op het Museumplein) en tijdens deze manifes-
tatie een klimaatlintje te schrijven bij onze installatie 
op het Museumplein.  Hetzij door deel te nemen via 

http://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
http://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
https://www.facebook.com/peoplesclimatemarchnl
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de website www.klimaatlintjes.nl en daar je hartekreet 
voor het klimaat achter te laten. Wij schrijven deze 
dan voor je op een lintje. 
 
Met dit ritueel doen we elkaar de toezegging ervoor te 
zorgen dat onze vrees over de gevolgen van klimaat-
verandering nooit werkelijkheid zal worden. We laten 
zien dat we er niet alleen voor staan. We tonen onze 
bezorgdheid of verdriet en onze hoop op een betere 
wereld, dichtbij en ver weg. En we roepen politici op 
om de komende jaren een sterk klimaatbeleid te 
voeren.  
 
Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als jullie deze 
oproep verder willen verspreiden – onder medewer-
kers, bij familie en vrienden, waar dan ook. Voor de 
verspreiding kunnen jullie gebruik maken van de flyer 
in de bijlage. 
 
Voor meer informatie over de actie kun je kijken op 
www.klimaatlintjes.nl of contact opnemen met Jan-
Willem Brouwer: 06-49889857. Of mail naar: 
mail@klimaatlintjes.nl.  U kunt zich opgeven op onze 
eventpagina. 
 
Wij hopen jullie te zien op 29 april! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het klimaatlintjes team 
 
Iris van Veen  
Anneke Wensing  
Jan-Willem Brouwer 

Kopij gevraagd 

Heeft u nieuws of een mening die een raakvlak heeft 
met groene politiek? Schroom dan niet om uw bericht 
aan het landelijk secretariaat te mailen. Via Gras 
bereikt u zestien post-abonnees en ruim honderd 
digitale abonnees die belangstelling hebben voor 
groene politiek. 

Het partijbestuur 

Partijbestuur en partijcommissies 

Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl 
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl 
EGP-delegates: Sabine Wong, Otto ter Haar 
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl  
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob 
Brockhus 

Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in 
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid. 

Kalender 

29 april 2017 People’s Climate March, Amsterdam 
19 mei 2017 AVA Triodos Bank 
17 juni 2017 partijbestuur 
24 juni 2017 Gras 70 
9 september 2017 partijbestuur 
12 september 2017 Gras 71 
23 september 2017 67e congres  
24-26 november 2017 27e EGP Council, Karlstad 
5 februari 2018 kandidaatstelling gemeenteraden 
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden 
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en 
waterschapsbesturen 
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement 

Landelijk secretariaat 

Oudegracht 60   
3511 AS  UTRECHT 
Tel. 030-2341545 
info@degroenen.nl  
www.degroenen.nl  
www.facebook.com/DeGroenenNederland  
www.twitter.com/DeGroenen  

Lidmaatschap 

Lidmaatschap € 50 
Lid met minimuminkomen € 20 
Abonnement Gras € 15 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras 
door de partij te machtigen via de website 
www.degroenen.nl/incasso.html  

Colofon 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de 
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing 
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur 
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken 
via het landelijk secretariaat. 

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 
Met bijdragen van: Gerben Uunk, Jan-Willem Brouwer 
en Otto ter Haar 
ISSN 2542-4661 

http://www.klimaatlintjes.nl/
http://www.klimaatlintjes.nl/
http://www.klimaatlintjes.nl/
mailto:mail@klimaatlintjes.nl
https://www.facebook.com/events/422572544772132/
mailto:info@degroenen.nl
http://www.degroenen.nl/
http://www.facebook.com/DeGroenenNederland
http://www.twitter.com/DeGroenen
http://www.degroenen.nl/incasso.html
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Beste leden van De Groenen, 

We praten u bij over de aandeelhoudersvergadering 
van de Triodos Bank, de procedure bij de Kamer van 
Koophandel, het overleg met het EGP Committee en 
een ANBI onderzoek van de Belastingdienst. We 
presenteren enkele amendementen op het 
huishoudelijk reglement en het partijprogramma. De 
volgende Gras verschijnt in september met de 
agenda van het 67e congres. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders Triodos Bank NV 

De Groenen houdt een rekening aan bij de Triodos 
Bank en het partijbestuur heeft de reserves van de 
partij geïnvesteerd in certificaten van aandelen van 
de Triodos Bank NV. Sindsdien bezoek ik jaarlijks de 
aandeelhoudersvergadering. Tot nu toe was die 
steeds in Zeist in het hoofdkantoor van de bank. Dit 
jaar werd het, waarschijnlijk wegens het groeiende 
aantal particuliere certificaathouders, op 19 mei 
gehouden in de Beurs van Berlage. Rijndert en ik 
hebben de vergadering bijgewoond.  

Bankenbonussen 

Een hot item in de politiek zijn de bonussen voor 
bankiers. In de EU is de maximale bonus een 
jaarsalaris, in Nederland is het plafond 20% van het 
jaarsalaris. Nu het Verenigd Koninkrijk de EU gaat 
verlaten verplaatsen financiële instellingen hun EU-
vestiging van de City of London naar een plaats in 
een ander EU-land, meestal in de eurozone. 
Vanwege de daarmee verbonden verplaatsing van 
werkgelegenheid proberen de eurolanden zo veel 
mogelijk van deze hervestigingen binnen te loodsen. 
Ook Amsterdam doet daar aan mee maar heeft 
daarbij weinig succes. Dit wordt geweten aan het lage 
bonusplafond in Nederland wat dan ook prompt weer 
ter discussie werd gesteld. De Triodos Bank kent 
helemaal geen bonussen en de medewerker met het 
hoogste salaris verdient 5,7 keer zoveel als een 
“gemiddelde” (mediane) medewerker. De vraag is 
natuurlijk of dit er toe leidt dat deze bank het moet 
doen met bankiers die elders niet aan de slag komen. 
Rijndert en ik hebben de cv’s gezien van de twee 
kandidaten voor de Raad van Commissarissen, 
mevrouw S.G. van der Lecq en de heer G.E. Page. 
Wat ons betreft was daar niets mis mee. Daarnaast 
telt ook de stabiliteit en winstgevendheid van de bank. 
De Triodos Bank heeft geen staatssteun gekregen 
tijdens de bankencrisis van 2008-2009 en heeft een 
lagere leverage (de verhouding tussen geleend geld 
en eigen vermogen) dan de meeste banken. Het 
rendement is wel bescheiden: het strategische doel 
van de raad van bestuur is 3-5% rendement per jaar 

op het eigen vermogen. Dat is dan gelijk aan de 
waardestijging van de certificaten die De Groenen 
bezit. Een deel (50-70%) daarvan wordt uitgekeerd in 
de vorm van dividend. De bank heeft haar rende-
mentsdoel de afgelopen jaren naar beneden 
bijgesteld. In het jaarverslag over 2012 was de 
rendementsdoelstelling nog 7%. Niettemin is 3-5% 
veel hoger dan de rente die een spaarrekening biedt 
(0,5%) en ook hoger dan de inflatie in Nederland 
(lager dan 2%). Zo bezien presteert de bonusvrije 
Triodos Bank naar de maatstaven van De Groenen 
behoorlijk. 

Bescherming tegen overname 

Een ander hot item in de politiek is de bescherming 
tegen vijandige overnames: een concurrerende bank 
die een bod doet op alle aandelen om daarmee de 
zeggenschap te verkrijgen. De Triodos Bank heeft 
daarvoor een beschermingsconstructie: er is maar 
één aandeelhouder en dat is Stichting Administratie-
kantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Deze 
stichting behartigt onder meer de economische 
belangen van de certificaathouders. De voorzitter van 
de aandeelhoudersvergadering, Aart-Jan de Geus, 
zei dat zonder deze beschermingsconstructie de bank 
al 8 keer over zou zijn genomen door een bank die 
zijn reputatie wil verbeteren. 

Otto 

Gelijk loon in het bijzonder onderwijs 

Zoals bekend is er de laatste tijd veel te doen over de 
bezuinigingen in het onderwijs. 

In het parlement is dit onderwerp nu en dan aan de 
orde. Terwijl de overheid het geld met bakken tegelijk 
over de balk gooit, peperdure leningen aan de 
Grieken verstrekt zonder dat de kans aanwezig is dat 
dit ooit wordt terugbetaald, men vanuit de Verenigde 
Staten wordt gesommeerd voor vele miljarden de 
defensie op orde te brengen, heeft men binnenslands 
de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Tja, dat geld moet dan toch door allerlei 
bezuinigingsmaatregelen worden opgehoest. Zo komt 
de beloofde 2 miljard extra voor Onderwijs natuurlijk 
nooit op tafel. Intern spelen er nog een aantal zaken 
mee. Het bijzonder onderwijs wordt in vergelijk met 
het reguliere onderwijs onderbetaald. Hoewel de 
leerkrachten in deze laatste categorie het veel 
zwaarder hebben door de problematiek van hun 
leerlingen. Wij pleiten er daarom voor dat de 
leerkrachten in het bijzonder onderwijs op hetzelfde 
salarisniveau komen als de leerkrachten in het 
regulier onderwijs. 

Rijndert Doting 
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Procedure bij Kamer van Koophandel 

De heer Van Kessel heeft op 12 mei het aanbod van 
het partijbestuur om de bestuursvergaderingen 
voorafgaand aan het congres van 23 september bij te 
wonen van de hand gewezen. De agenda zal daarom 
zonder zijn inbreng worden vastgesteld. 

Op 8 juni hield de Kamer een hoorzitting over de 
lopende bezwaarprocedures. Hierbij waren naast mij 
de heren Van Kessel en Schönberger aanwezig. De 
heer Goos van de Kamer leidde de hoorzitting. De 
zitting duurde ongeveer een uur.  

De Kamer moet uiterlijk 31 juli een besluit nemen op 
de bezwaren. Rijndert en ik zijn van plan om als de 
Kamer “gerede twijfel” blijft houden over de geldigheid 
van de besluiten van het congres van 21 januari een 
verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter in 
Utrecht om daar duidelijkheid over te krijgen. 

Otto 

Overleg met het EGP Committee 

Sinds de Council in Utrecht overleggen we regelmatig 
met het EGP Committee. Woensdag 21 juni hebben 
Tom en ik overlegd met Mar Garcia (secretary-
general), Gwendoline Delbos en Evelyne 
Huytebroeck. We gaven het committee een update 
van de procedure om uit de bestuurscrisis te komen 
en spraken over een website van onze leden Ad van 
Rooij en Erik Verbeek. Vanwege de dubieuze inhoud 
die Tom en ik daar aantroffen hebben we Ad en Erik 
gevraagd de links van hun site naar de EGP en De 
Groenen te verwijderen. 

Verder bespraken we het functioneren van De 
Groenen, de wijze waarop we ons voorbereiden op 
verkiezingen en onze relaties met de Piratenpartij en 
GroenLinks.  

Wij brachten het functioneren van de Foreign Affairs 
Working Group en de relatie met de Green Party of 
the United States ter sprake waar ik in mijn verslag 
van het Global Green Congress over heb 
geschreven. 

Otto 

ANBI status De Groenen 

Op aandringen van de heer Van Kessel is de heer 
Maas van het ANBI team van de Belastingdienst 
gaan onderzoeken of De Groenen nog aan de eisen 
van de ANBI status voldoet. Deze status levert niet 
direct voordeel op maar wordt wel gezien als een 
soort keurmerk voor goede doelen. Het prettige is dat 
dit keurmerk kosteloos wordt verstrekt door de 
Belastingdienst, terwijl het CBF-keurmerk een 
jaarlijkse bijdrage van €250 vereist. 

De Belastingdienst heeft in 2012 een onderzoek 
gedaan naar onze ANBI status. De heer Oomen heeft 
toen een bedrijfsbezoek gehouden en geconcludeerd 
dat De Groenen de ANBI status kon behouden. Hij 
adviseerde in de statuten op te nemen dat bij 
opheffing van de vereniging het batig saldo aan een 
andere ANBI wordt overgedragen. Dat hebben we in 
2014 in de statuten opgenomen. 

De heer Maas wilde in eerste instantie ook een 
bedrijfsbezoek houden. Ik heb hem daartoe twee data 
voorgesteld om in Amsterdam met Rijndert, Tom en 
mij de boeken door te nemen. Hij kwam daar later op 
terug en ik heb hem de boekhouding met de facturen 
en bonnetjes gemaild. Een maand later reageerde hij 
met een brief waarin hij het voornemen aankondigde 
om de ANBI status in te trekken omdat (kort samen-
gevat) de voorzitter over het vermogen van de partij 
zou kunnen beschikken alsof het zijn eigen vermogen 
is. Ik heb samen met Rijndert, Tom en Rob Brockhus 
een brief opgesteld waarin we zijn kritiek punt voor 
punt weerleggen. 

Wordt vervolgd, 

Otto 

Amendement huishoudelijk 
reglement 

Artikel 1 Lidmaatschap lid 2 
Vervang: 
Het eindigt op de dag waarop het lid de machtiging 
intrekt. 
In: 
Het eindigt aan het einde van het jaar waarin het lid de 
machtiging intrekt of de partij het lidmaatschap opzegt. 

Motivering: 
Je kunt niet met terugwerkende kracht opzeggen. 

Artikel 9 Vergoedingen 
Aan het einde toevoegen: 
5. Bestuursleden declareren hun onkosten bij de 
kascommissie. Alleen de kascommissie is bevoegd 
betalingen te verrichten aan bestuursleden. 

Motivering: 
Nu is de praktijk dat bestuursleden elkaars declaraties 
beoordelen. Uit het oogpunt van functiescheiding lijkt 
dit een betere oplossing. 

Amendementen partijprogramma 

Het invullen van de Stemwijzer voor de Tweede 
Kamerverkiezingen openbaarde leemtes in het 
partijprogramma. Hierbij de amendementen van de 
programmacommissie om deze leemtes te vullen. 
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Hoofdstuk 3. Belastinghervorming 
Aan het einde toevoegen: 

Vennootschapsbelasting 

De Groenen pleit voor harmonisering van de 
vennootschapsbelasting in de Europese Unie door 
het invoeren van een gemeenschappelijk 
minimumtarief van 10%. 

Motivering: 
Lidstaten proberen met tax-rulings grote bedrijven te 
lokken. Zo betalen Apple en Starbucks vrijwel geen 
belasting in Ierland en Nederland. De Europese 
Commissie ziet dit terecht als ongeoorloofde 
staatssteun. 

Hoofdstuk 13. Infrastructuur en mobiliteit 

Fiscale maatregelen 

Toevoegen: 
We vinden tolwegen en een kilometerheffing 
geschikte instrumenten om het weggebruik te 
beïnvloeden. 

Hoofdstuk 15. Ruimtelijke ordening 
Toevoegen: 

Duurzame woningen met een lage huur 

De Groenen wil dat de woningcorporaties investeren 
in verduurzaming van hun woningvoorraad en in 
huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. 
Om dit te stimuleren bieden we korting aan op de 
verhuurdersheffing. 

Hoofdstuk 23. Cultuur 
Toevoegen: 

Basisinkomen helpt kunst en cultuur 

De invoering van een basisinkomen is een materiële 
ondersteuning van burgers die de roeping voelen om 
hun werkzame leven te besteden aan kunst of 
cultuur. 
 
Hoofdstuk 2. Breekpunten 
De kabinetsformatie is nog in volle gang, maar het is 
goed mogelijk dat er ten tijde van het congres op 23 
september een nieuw kabinet beëdigd is. Wat ons 
betreft zonder Fred Teeven, maar in ieder geval kan 
de zin “Voor de formatie van 2017 sluiten wij Fred 
Teeven (VVD) uit.” dan uit de breekpunten. 
 
Hoofdstuk 20. Bestuurlijke vernieuwing 
Het kamerlid Klein heeft juli 2015 een initiatiefwet 
ingediend om de kieskringen af te schaffen. De 
Tweede Kamer heeft dat januari 2017 verworpen. We 
willen daar in een voetnoot naar verwijzen: 
zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34247 initiatiefwet 
verworpen 

Gerben en Otto 

 
Dear friends, 
Mark your calendars to join us in Dunkirk, France on 
August 26 where we will join the French Greens, 
Europe Écologie Les Verts (EELV) for their Journées 
d’été. The Journées d’été is an annual event done by 
EELV where they bring together Green activists from 
across the country for a few days of debate, learning, 
and fun, all while embracing the local culture of the 
host city. 
For the first time ever, the EGP is co-organizing a day 
focused on Europe, where we will look at its current 
challenges and Green solutions. We hope you will 
join us there! 
You can see more information about the event at 
http://jde.eelv.fr/  
The Europe day will be held in both French and 
English on 26 August. The rest of the program on 24-
25 August will be in French only. 
Food will be available for purchase on the spot. 
 
Financial support: 
EGP will cover travel and accommodation costs for a 
set number of interested participants on a first-come, 
first-served basis and considering geographical 
balance. 
 
Practicalities: 
Location: Place du Casino, Dunkirk, France 
Time: August 26, 8:30 until the party ends!* 
For any questions, you can contact 
morgan.henley@europeangreens.eu 

*The Saturday night evening parties of Journées d'été 
are quite legendary for going late in the night 
celebrating the 'joie de vivre'! 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34247
http://jde.eelv.fr/
mailto:morgan.henley@europeangreens.eu
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Partijbestuur en partijcommissies 

Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl 
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl 
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob 
Brockhus 
Congreswerkgroep: Otto en Rijndert 
Programmacommissie: Gerben en Otto 
EGP-delegates: Mirjam van Rijn, Sabine Wong, Otto 
ter Haar, Gerben Uunk 
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl  
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in 
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid. 

Landelijk secretariaat 

Oudegracht 60 
3511 AS  UTRECHT 
Tel. 030-2341545 
info@degroenen.nl  
www.degroenen.nl  
www.facebook.com/DeGroenenNederland  
www.twitter.com/DeGroenen  

Lidmaatschap 

Lidmaatschap € 50 
Lid met minimuminkomen € 20 
Abonnement Gras € 15 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras 
door de partij te machtigen via de website 
www.degroenen.nl/incasso.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 

8 juli 2017 Gras 70 
24-26 augustus 2017 Journées d’été, Duinkerken 
9 september 2017 partijbestuur, Amsterdam 
12 september 2017 Gras 71 
23 september 2017 67e congres  
24-26 november 2017 27e EGP Council, Karlstad 
December 2017 Gras 72 
5 februari 2018 kandidaatstelling gemeenteraden 
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden 
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en 
waterschapsbesturen 
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement 

Colofon 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de 
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing 
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur 
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken 
via het landelijk secretariaat. 

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 
Met bijdragen van: de EGP, Rijndert Doting, Gerben 
Uunk en Otto ter Haar 
ISSN 2542-4661 

mailto:info@degroenen.nl
http://www.degroenen.nl/
http://www.facebook.com/DeGroenenNederland
http://www.twitter.com/DeGroenen
http://www.degroenen.nl/incasso.html
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Beste leden van De Groenen, 

Rijndert en ik nodigen u uit voor het 67e congres op 
zaterdag 23 september. We komen weer bijeen in De 
Koperen Knoop waar we ook de laatste twee 
congressen hebben gehouden.  

Het bestuur van de Europese Groene Partij heeft de 
Council voorgesteld het lidmaatschap van De 
Groenen op te zeggen. We gaan hier uiteraard niet 
mee akkoord. In deze Gras leest u hoe wij dit – in 
onze ogen onheuse – voorstel bestrijden. 

Mijn termijn als partijvoorzitter verstrijkt dit najaar. Ik 
blijf beschikbaar voor het partijbestuur maar niet als 
voorzitter. Ik ben blij dat Rijndert zich daarvoor 
kandidaat stelt. Wij beiden zouden graag zien dat ook 
een vrouw zich kandidaat stelt. Sowieso heeft de 
partij meer actieve vrouwen nodig. Nu gebeurt al het 
werk door mannen en dat kan beter. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 
 

Agenda 67e partijcongres 

Zaterdag 23 september 2017 
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te 
Amsterdam 
Zaal open vanaf 12:30 uur 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Rijndert 

Doting 
2. 13:05 Verslag van het 66e partijcongres van 4 

maart 2017 (Gras 70) 
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur 
4. 13:30 Amendementen huishoudelijk reglement  
5. 13:40 Begroting 2018 
6. 13:50 Hoe activeren we onze vrouwelijke leden? 
7. 14:00 Verkiezing partijvoorzitter, bestuursleden en 

eventueel leden congreswerkgroep, programma-
commissie of EGP-delegatie 

8. 14:10 Bevestiging wijzigingen in het bestuur door 
het 65e congres (voor de Kamer van Koophandel) 

9. 14:15 pauze 
10. 14.30 Amendementen partijprogramma 
11. 14:45 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
12. 15:00 Partijkalender 2018 
13. 15:05 Rondvraag 
14. 15:10 Sluiting 
 

Lidmaatschap Europese Groenen 

Het bestuur van de EGP (het “committee”) stelt in een 
brief van 24 augustus dat De Groenen niet aan de 
criteria voor het lidmaatschap voldoet. Deze brief (in 
het Engels, de werktaal van de EGP) kunt u vinden 
op de website van de Europese Groenen:  
https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files
/0%20EGP%20Cttee%20Proposal%20Withdrawal%20M
embership%20De%20Groenen%20-
%2024%20August%202017.pdf  

 

Deze brief heeft tien bijlagen. Deze zijn te vinden op 
https://europeangreens.eu/karlstad2017/proposal-
membership-withdrawal-de-groenen-nl-0  
 

Het standpunt van het partijbestuur is dat De 
Groenen aan alle criteria voor het EGP-lidmaatschap 
voldoet. Het voorstel van het committee om het 
lidmaatschap op te zeggen is daarom ongegrond. We 
kunnen in beroep gaan tegen het voorstel van het 
committee bij het conciliation panel. Dat moet uiterlijk 
24 september. Omdat we niet tot de laatste dag willen 
wachten zal ten tijde van het congres het beroep al 
zijn ingesteld. Kopieën van het beroepschrift zullen op 
het congres beschikbaar zijn voor de leden. Als het 
overleg hierover aanleiding geeft kunnen we het 
beroep na het congres aanvullen of wijzigen. 

Het partijbestuur 

Amendementen huishoudelijk 
reglement 

Artikel 1 Lidmaatschap lid 2 
Vervang: 
Het eindigt op de dag waarop het lid de machtiging 
intrekt. 
Door: 
Het eindigt aan het einde van het jaar waarin het lid de 
machtiging intrekt of de partij het lidmaatschap opzegt. 

Motivering: 
Je kunt niet met terugwerkende kracht opzeggen. 

Artikel 1 Lidmaatschap lid 3 
Vervang: 
Het partijbestuur zendt de leden en abonnees elk jaar 
twee weken van tevoren een aankondiging van de 
incasso van de contributie. 
Door: 
Het partijbestuur zendt de leden en abonnees elk jaar 
een week van tevoren een aankondiging van de incasso 
van de contributie. 

Motivering: 

Met name bij nieuwe leden is een termijn van twee 
weken bezwaarlijk.Het lidmaatschap gaat pas in na het 
uitvoeren van de incasso. 

Artikel 9 Vergoedingen 
Aan het einde toevoegen: 
5. Bestuursleden declareren hun onkosten bij de 
kascommissie. Alleen de kascommissie is bevoegd 
betalingen te verrichten aan bestuursleden. 

Motivering: 
Nu is de praktijk dat bestuursleden elkaars declaraties 
beoordelen. Uit het oogpunt van functiescheiding lijkt 
dit een betere oplossing. 
 

 

https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/0%20EGP%20Cttee%20Proposal%20Withdrawal%20Membership%20De%20Groenen%20-%2024%20August%202017.pdf
https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/0%20EGP%20Cttee%20Proposal%20Withdrawal%20Membership%20De%20Groenen%20-%2024%20August%202017.pdf
https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/0%20EGP%20Cttee%20Proposal%20Withdrawal%20Membership%20De%20Groenen%20-%2024%20August%202017.pdf
https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/0%20EGP%20Cttee%20Proposal%20Withdrawal%20Membership%20De%20Groenen%20-%2024%20August%202017.pdf
https://europeangreens.eu/karlstad2017/proposal-membership-withdrawal-de-groenen-nl-0
https://europeangreens.eu/karlstad2017/proposal-membership-withdrawal-de-groenen-nl-0
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Toelichting bij de begroting voor 2018 

De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de 
Europese Groene Partij hangen natuurlijk af van de 
vraag of De Groenen volgend jaar nog lid is. Aangezien 
we in beroep gaan tegen het voorstel van het committee 
gaan we er van uit dat we de kosten van het 
lidmaatschap maken. 
 
Net als de voorgaande jaren heeft de partij onvoldoende 
inkomsten om kosten te vergoeden die actieve leden 
maken voor het besturen of vertegenwoordigen van de 
partij of het voeren van een verkiezingscampagne. 
Omdat deze activiteiten wel plaatsvinden geven we ze 
een plaats in de begroting met dien verstande dat we 
aangeven in welke volgorde we inkomsten bestemmen 
voor de verschillende uitgaven. Deze volgorde wordt 
bepaald door de prioriteit.  

 
Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de 
continuïteit van de partij. 
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen 
als de gerealiseerde inkomsten dat toelaten. 
Prioriteit 3: uitgaven die worden vergoed 
als er een schenking tegenover staat. 
 

Amendement op de begroting 2018 

Wijzig de Prioriteit van de post Partijbestuur van 
Prioriteit 1 in Prioriteit 1-3. 
Toelichting: actieve (bestuurs)leden voor wie de 
reiskostenlast moeilijk te dragen zijn kunnen deze ex 
post declareren. Het gaat hierbij niet om deelname aan 
algemene ledenvergaderingen.  
 

 

Begroting De Groenen 2018 

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prioriteit 

Contributies € 1300 Bankkosten €    120 1 

Schenkingen € 1100 Vergaderingen €    200 1 

EGP reimbursements €   800 Partijbestuur €    300 3 

Rente, dividend €   110 Gras €    200 1 

Overige inkomsten €     50 Website €      87 1 

  Waarborgsommen GR €    450 1 

  Campagne GR €    400 2 

  EGP membership fee € 1.150 1 

  EGP meetings €    900 3 

  Onvoorzien €    300 1-3 

     

Tekort €    747    

Totaal € 4.107 Totaal € 4.107  

 

 
Beste partijgenoten, 

Het afgelopen jaar hebben wij als actieve leden van 
De Groenen hard gewerkt kwartier te maken. Dat is 
nog een hele klus. 

Zoals u weet bevindt zich in Utrecht een afscheiding 
van onze partij die geheel illegaal opereert. Zonder 
betalende leden, zonder een geldige inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel en zonder enige financiele 
basis. Een beetje zoals rijden zonder rijbewijs of 
vliegen zonder brevet. Het gaat goed zolang je er zelf 
in gelooft... 

Gelukkig kent onze factie deze problemen niet. Er is 
echter veel schade die wij moeten herstellen. Onze 
huidige voorzitter de heer Ter Haar heeft ondanks 
alles de partij min of meer zelfstandig draaiend weten 
te houden. Het leek ons echter verstandig om het 
partijvoorzitterschap over te dragen en daarom heb ik 
mij uiteraard met instemming van de huidige 
voorzitter kandidaat gesteld voor deze functie. 

Ik hoop op de komende ledenvergadering op uw 
steun te kunnen rekenen. Wij zouden het toejuichen 
indien in het kader van de pariteit ook een vrouwelijk 
lid van De Groenen zich voor deze functie kandidaat 
stelt. 

Ik hoop u op de komende ledenvergadering op 23 
september te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groeten, 

Rijndert Doting 

Beste partijgenoten (2), 

Ik zie er naar uit om onder voorzitterschap van 
Rijndert en bij voorkeur met ook een vrouwelijke 
collega de partij de komende twee jaar uit te bouwen. 
Met ons sterke en consistente partijprogramma blijven 
we aantrekkelijk voor kiezers die aan de politieke 
besluitvorming deel willen nemen. 

Otto ter Haar 
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Oproep aan onze vrouwelijke leden 

De Groenen heeft dit jaar vier nieuwe leden mogen 
verwelkomen: alle vier vrouwen. De werkzaamheden 
in de partij: partijbestuur, congreswerkgroep, 
kascommissie, programmacommissie, EGP-delegatie 
worden geheel door mannen uitgevoerd. Het zijn er 
vijf: de twee bestuursleden en de drie kascommissa-
rissen. Het partijbestuur zou graag zien dat meer 
vrouwen zich kandideren. We proberen dit tot nu toe 
te bereiken door onze vrouwelijke leden persoonlijk te 
benaderen. Dit heeft tot nog toe onvoldoende 
resultaat opgeleverd. 
 
De partij heeft vier concrete vacatures elk met een 
eigen belasting qua tijd en reizen: 
 
1. partijbestuur (intensief – 1 dag per week) 
2. programmacommissie (licht – enkele uren per 

maand) 
3. EGP-delegate (halve dag voorbereiding + drie 

dagen 24-26 november naar Zweden) 
4. congreswerkgroep (gemiddeld - vergadering met 

partijbestuur twee weken voor het congres) 
 
Het partijbestuur 

Amendementen partijprogramma 

Het invullen van de Stemwijzer voor de Tweede 
Kamerverkiezingen openbaarde leemtes in het 
partijprogramma. Hierbij de amendementen van de 
programmacommissie om deze leemtes te vullen. 

Hoofdstuk 3. Belastinghervorming 
Aan het einde toevoegen: 

Vennootschapsbelasting 

De Groenen pleit voor harmonisering van de 
vennootschapsbelasting in de Europese Unie door 
het invoeren van een gemeenschappelijk 
minimumtarief van 10%. 

Motivering: 
Lidstaten proberen met tax-rulings grote bedrijven te 
lokken. Zo betalen Apple en Starbucks vrijwel geen 
belasting in Ierland en Nederland. De Europese 
Commissie ziet dit terecht als ongeoorloofde 
staatssteun. 

Hoofdstuk 13. Infrastructuur en mobiliteit 

Fiscale maatregelen 

Toevoegen: 
We vinden tolwegen en een kilometerheffing 
geschikte instrumenten om het weggebruik te 
beïnvloeden. 

Hoofdstuk 15. Ruimtelijke ordening 
Toevoegen: 

Duurzame woningen met een lage huur 

De Groenen wil dat de woningcorporaties investeren 
in verduurzaming van hun woningvoorraad en in 
huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. 
Om dit te stimuleren bieden we korting aan op de 
verhuurdersheffing. 

Hoofdstuk 23. Cultuur 
Toevoegen: 

Basisinkomen helpt kunst en cultuur 

De invoering van een basisinkomen is een materiële 
ondersteuning van burgers die de roeping voelen om 
hun werkzame leven te besteden aan kunst of 
cultuur. 
 
Hoofdstuk 2. Breekpunten 
De kabinetsformatie is nog in volle gang, maar het is 
goed mogelijk dat er ten tijde van het congres op 23 
september een nieuw kabinet beëdigd is. Wat ons 
betreft zonder Fred Teeven, maar in ieder geval kan 
de zin “Voor de formatie van 2017 sluiten wij Fred 
Teeven (VVD) uit.” dan uit de breekpunten. 
 
Hoofdstuk 20. Bestuurlijke vernieuwing 
Het kamerlid Klein heeft juli 2015 een initiatiefwet 
ingediend om de kieskringen af te schaffen. De 
Tweede Kamer heeft dat januari 2017 verworpen. We 
willen daar in een voetnoot naar verwijzen: 
zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34247 initiatiefwet 
verworpen 

Gerben en Otto 

Partijkalender en gemeenteraads-
verkiezingen 

Het partijbestuur stelt voor om volgend jaar drie 
congressen te houden: op 20 januari, 24 maart en 22 
september. Het congres van 20 januari is twee weken 
voor de dag van kandidaatstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat is praktisch 
gesproken de uiterste datum om te beslissen om deel 
te nemen in één of meer gemeenten of stadsdelen.  
 
Gezien ons ledenbestand en resultaten in het 
verleden komt o.i. in de eerste plaats Amsterdam in 
aanmerking om deel te nemen aan de verkiezing van 
de gemeenteraad en bestuurscommissies van de 
stadsdelen. 
 
Het partijbestuur 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34247
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Partijbestuur en partijcommissies 

Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl 
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl 
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob 
Brockhus 
Congreswerkgroep: Otto en Rijndert 
Programmacommissie: Gerben en Otto 
EGP-delegates: Otto ter Haar, Gerben Uunk 
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl  
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in 
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier (Piratenpartij) is zijn 
duo-bestuurslid. 

Landelijk secretariaat 

Oudegracht 60 
3511 AS  UTRECHT 
Tel. 030-2341545 
info@degroenen.nl  
www.degroenen.nl  
www.facebook.com/DeGroenenNederland  
www.twitter.com/DeGroenen  

Lidmaatschap 

Lidmaatschap € 50 
Lid met minimuminkomen € 20 
Abonnement Gras € 15 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras 
door de partij te machtigen via de website 
www.degroenen.nl/incasso.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 

14 september 2017 Gras 71 
18 september 2017 partijbestuur, Amsterdam 
23 september 2017 67e congres  
24-26 november 2017 27e EGP Council, Karlstad 
28 november 2017 partijbestuur 
1 december 2017 Gras 72 
20 januari 2018 68e partijcongres 
5 februari 2018 kandidaatstelling gemeenteraden 
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden 
24 maart 2018 69e partijcongres 
22 september 2018 70e partijcongres 
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en 
waterschapsbesturen 
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement 

Colofon 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de 
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing 
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur 
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken 
via het landelijk secretariaat. 

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 
Met bijdragen van: Rijndert Doting, Gerben Uunk en 
Otto ter Haar 
ISSN 2542-4661 
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Gras
Geachte leden en sympathisanten van De
Groenen

Het jaar 2017 zit er bijna op. Grote pakketten vuurwerk
zullen bij de meeste Groenen thuis niet worden aange
troffen. Wij kijken liever naar een  toekomst met een
schonere luchtkwaliteit.
 
Afgelopen november waren wij in Zweden in Karlstad
waar we veel gelijkgestemde groene partijen tegen
kwamen op de Council van de Europese Groenen.
Dat was erg inspirerend. In Zweden lopen ze  ver voor
ons uit als het gaat om effectief groen beleid. Zowel de
minister van binnenlandse zaken als die van onderwijs
en van volkshuisvesting zijn Groenen. Het blijft dus niet
bij obligate praatjes over klimaatdoelen en een wel heel
plotseling commitment twee weken voor de verkiezin
gen, zoals je dan tot je eigen stomme verbazing leest in
een flyer van D66.
 
U begrijpt dat onze taak geen gemakkelijke is geweest.
Wij ondervonden veel tegenwerking van bepaalde niet
nader te noemen querulanten die gelukkig geen lid
meer zijn op het moment dat u deze tekst onder ogen
krijgt.
 
Niettemin vonden wij ons zelf dit jaar meer dan ons lief
was in gerechtsgebouwen en advocatenkantoren om
ons te weer te stellen tegen allerlei aantijgingen en be
schuldigingen. Als een groot deel van je werkzaamhe
den gaat zitten in het weerleggen hiervan vraag je je
wel eens af waar je het allemaal voor doet. Maar goed
het spreekwoord zegt de aanhouder wint en die waar
heid blijkt van goud vooral op momenten dat de situa
tie hopeloos lijkt.
 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. En
dus vond de heer Van Kessel het een goed idee om in
beroep te gaan tegen het besluit van de Kiesraad om
de aanduiding De Groenen te registreren. De uitspraak
hierover is op 13 januari 2017. Dit is minder dan veertig
dagen vóór de kandidaatstelling voor de verkiezing van
de leden van de gemeenteraad en dus lijkt het twijfel
achtig of er wel een kandidatenlijst met de aanduiding
De Groenen in Amsterdam kan worden samengesteld.
 
Dit lijkt helemaal vreemd aangezien één van de kandi
daten voor de verkiezingen in Amsterdam het beroep
bij de Kiesraad heeft mede ingesteld. Hij is er dus
mede oorzaak van dat deelname met de aanduiding De
Groenen wordt bemoeilijkt. Om met Alexandre Dumas
te spreken:  "de Villefort a perdu la raison".  Misschien
dat een partijpsycholoog eens naar deze gang van
zaken kan kijken. Zelf ben ik van mening dat een min
derwaardigheidscomplex aan deze modus operandi
ten grondslag ligt.
 

Ik wens u allen niettemin een geweldig en groen 2018
toe.
 
Rijndert Doting, partijvoorzitter

Agenda 68e partijcongres

Zaterdag 20 januari 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Rijndert
Doting
2. 13:05 Verslag van het 67e partijcongres van 23 sep
tember 2017
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
14:30 pauze
5. 15:00 Amendementen huishoudelijk reglement
6. 15:10 Programmacommissie
7. 15.15 Amendementen partijprogramma
8. 15:30 Rondvraag
9. 15:40 Sluiting

Verslag 67e partijcongres

Zaterdag 23 september 2017
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Aanwezig zeven leden en één gast: Otto ter Haar (ver
slag), Tom Bakkers, Rijndert Doting (voorzitter), Gerben
Uunk, Richard Visser, Monica Soeting, David Blik, Paul
Berendsen (gast).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Ter Haar-van
Oyen (machtigt Otto ter Haar), Mirjam van Rijn, Rob
Brockhus, Rob Visser, de heer Van Kessel.

1. Opening. Rijndert opent de vergadering om 12:58
uur. Eén machtiging wordt goedgekeurd. Er kunnen to
taal 8 stemmen worden uitgebracht. Op verzoek van
David houden we een kennisma-kingsrondje. De mees
te aanwezige leden zijn drie jaar of minder lid.
2. Verslag 66e partijcongres van 4 maart 2017. Het
congres stelt het verslag ongewijzigd vast.
3. Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over het
voorstel van het committee om het EGP-lidmaatschap
van De Groenen op te zeggen. We hebben beroep
aangetekend bij het conciliation panel, de geschillen
commissie van de Europese Groenen.
4. Amendementen huishoudelijk reglement.
Alle amendementen worden met 7 stemmen voor en
één onthouding (Uunk) aangenomen, behalve het
amendement op artikel 9 dat met algemene stemmen
wordt aanvaard.
5. Begroting 2018. Het amendement op de begroting
wordt met algemene stemmen aangenomen. De be
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Gras
Impressie van de EGP Council in Karlstad

Na heelhuids te zijn teruggekeerd uit Karlstad is het
goed te vernemen dat wij de ANBI-status (Algemeen
nut beogende instelling) terug hebben. Dit is belangrijk
zowel voor onze geloofwaardigheid als partij als onze
positie in de rechtszaal wanneer Otto op 7 december
voor het hekje moet verschijnen in Utrecht. Er is nl
door de belastingdienst vastgesteld dat er geen bewijs
is voor de aantijging dat iemand de partijkas als zijn
eigen portemonnee beschouwt en dat is dacht ik wel
een stap in de goede richting na alle ongefundeerde
aantijgingen van bestuurders in het verleden. 
 
Besturen is vooruitkijken. Daarom richten wij de blik
vooral op de toekomst zonder te vergeten dat wij moe
ten leren van ervaringen in het verleden.
 
Dit weekend (24-26 november) was het voltallige be
stuur van De Groenen Nederland aanwezig op het con
gres in Karlstad. Op deze internationale conferentie
van de European Greens kwamen belangrijke sprekers
aan het woord. De Miljöpartiet de gröna Sverige (Mili
eupartij de groenen Zweden) zit in de regering met o.a.
de vicepremier en minister voor internationale ontwik
keling Isabella Lövin, Gustav Fridolin minister van on
derwijs en woordvoerder en Peter Eriksson minister
van huisvesting en ICT. Allemaal groenen in de rege
ring van Zweden een land dat ons ver vooruit is op het
gebied van milieuvraagstukken. 
 
Wij liepen ook onze vrienden van GroenLinks tegen het
lijf. Er volgde een obligaat praatje over meer politiek in
de politiek waarna het gezelschap door de zijdeur af
droop en verder geen enkele indruk maakte op de aan
wezige toehoorders. 
 
Een van de meest indrukwekkende sprekers vond ik
Margot Wallström, minister van buitenlandse zaken in
Zweden en woordvoerder namens de sociaaldemocra
ten. Zij vroeg aandacht voor de positie van vrouwen
met name in ontwikkelingslanden en gender balance,
een belangrijk topic in de EGP. Dit deed zij op een bij
zonder betrokken en integere wijze zodat je nu eens
niet gapend de zaal verliet maar geboeid bleef luiste
ren. 
 
´s Avonds volgden er indrukwekkende diners waarvan
het menu mij nu even niet te binnen wil schieten. Ik
sprak tijdens het diner ook met Ewa Larsson oudparle
mentariër van Miljöpartiet de gröna, en nog steeds ac
tief in een organisatie voor vrouwenrechten in Stock
holm. Hopelijk leveren deze belangrijke contacten een
bijdrage voor onze werkzaamheden in ons land.
 
Rijndert Doting

groting voor 2018 wordt met 7 stemmen voor en één
onthouding (Soeting) aangenomen.
6. Activeren vrouwelijke partijleden. Tom, Otto en
Monica steunen het beleid om bij gelijke geschiktheid
voor een vrouw te kiezen.
7. Verkiezing partijfuncties. Het congres benoemt bij
acclamatie Rijndert tot partijvoorzitter, Otto tot lid van
het bestuur, Mirjam tot EGP-delegate en Monica tot lid
van de programmacommissie.
8. Kamer van Koophandel. Otto zal, als ingeschreven
bestuurder, opgave doen van de benoeming per heden
van Rijndert en hemzelf in nieuwe functies. De bestuur
stermijn van Van Kessel is verlopen. Hij is benoemd
door het najaarscongres van 2015 en vanwege HR arti
kel 7 duurt een benoeming ten hoogste twee jaar. Hij
heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Otto zal daarom
opgave doen van de uittreding van Van Kessel per
heden. Het beroep tegen de weigering van de Kamer
om zijn opgave van de besluiten van het 65e congres
in te schrijven zet hij los daarvan wel door.
9. Amendementen partijprogramma. Het amende
ment Vennootschapsbelasting wordt met algemene
stemmen aangenomen. Hierna verlaten Monica (af
spraak) en Gerben (vermoeid na vlucht uit Ierland) de
vergadering. Het amendement Fiscale maatregelen
wordt aangenomen met drie stemmen voor (Otto+
machtiging, Tom), twee tegen (Rijndert en David) en
één onthouding (Richard). Het amendement Duurzame
woningen wordt aangenomen met vijf stemmen voor
en één onthouding (David). De amendementen op Cul
tuur en Bestuurlijke vernieuwing worden met algemene
stemmen aangenomen. Het amendement op Breek
punten wordt ingetrokken.
10. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. We zijn het
erover eens dat De Groenen in Amsterdam moet deel
nemen. Mirjam zien we als de beste kandidaat voor het
lijsttrekkerschap. Alle aanwezigen (inclusief Paul, die
aangeeft lid te willen worden) zijn bereid te kandideren
voor een lijst De Groenen met Mirjam als lijsttrekker.
11. Partijkalender 2018. De partijkalender wordt
goedgekeurd. Het volgende congres is op 20 januari
2018.
12. Rondvraag. Paul vraagt of er buiten Amsterdam
andere plaatsen zijn waar De Groenen deel kan nemen
aan de gemeenteraadsverkiezing. Otto vertelt dat we
buiten Amsterdam een concentratie aan leden hebben
in Sint-Oedenrode. Daar is verleden jaar november een
gemeentelijke herindelingsverkiezing geweest. Daarom
zijn daar volgend jaar geen verkiezingen. Richard ver
telt dat hij regelmatig te gast is in het publiek bij het te
levisieprogramma Buitenhof. Hij heeft behoefte aan
een folder om te geven aan geïnteresseerden in De
Groenen. Otto zegt toe dat er voor het volgende con
gres een ledenwerffolder beschikbaar komt.
13. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 16:55
uur.
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Amendementen op het huishoudelijk
reglement

HR Artikel 1. Lidmaatschap
Toevoegen aan het einde van lid 1:
 
Als de partij een andere bank kiest dan wordt de
machtiging stilzwijgend aangepast.
 
Motivering:
Voor het geval we niet meer tevreden zijn over de
dienstverlening van de Triodos Bank en een andere
bank kiezen.
 
Toevoegen aan het einde van het artikel een nieuw lid:
 
8. Het partijbestuur deelt het besluit om het lidmaat
schap op te zeggen met redenen omkleed schriftelijk
mee aan het lid. Is de opzegging om een andere reden
dan als genoemd in artikel 5 lid 5 van de statuten dan
staat binnen zes weken nadat het lid hiervan kennis
heeft kunnen nemen tegen dit besluit beroep open bij
de geschillencommissie.
 
Motivering:
Dit geeft rechtszekerheid voor het lid als het partijbe
stuur opzegt om andere dan financiële redenen.
 
 

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 1. Breekpunten
Eerste alinea. Verwijder:
Voor de formatie van 2017 sluiten wij Fred Teeven
(VVD) uit.
 
Motivering:
Het kabinet is 26 oktober beëdigd.
 
Hoofdstuk 11. Duurzame economie
Grenzen aan de groei
Er zijn grenzen aan de groei. Enerzijds is de hoeveel
heid grondstoffen en fossiele energie beperkt.
 
Verwijder:
"en fossiele energie"
 
Motivering:
Van fossiele energie moeten we sowieso af, wat de be
staande voorraden ook mogen zijn.
 
Hoofdstuk 14. Landbouw
Verplaats:
Vleestaks
De Groenen steunt het plan van Milieudefensie om een
milieuheffing in te voeren op vlees. We leggen een la
gere heffing op biologisch vlees dan op vlees uit de bi
o-industrie.
 
Naar: het einde van Hoofdstuk 3. Belastinghervorming.
 
Motivering:
Ten einde alle belastingmaatregelen in één hoofdstuk
bijeen te vegen.
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Vonnis kort geding De Groenen en Van
Kessel tegen Ter Haar

VONNIS IN NAAM VAN DE KONING
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht handelskamer locatie Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/447384 / KG ZA
17-738
Vonnis in kort geding van 22 december 2017
in de zaak van
1. de vereniging DE GROENEN, gevestigd te Utrecht,
2. JOZEF MARIA VAN KESSEL wonende te Eindhoven,
eisers, advocaat mr. H.A.H.M. Albrecht te Eindhoven,
tegen
OTTO HENDRIK TER HAAR, wonende te Utrecht,
gedaagde, verschenen in persoon.
Partijen zullen hierna De Groenen, Van Kessel en Ter
Haar genoemd worden.
 
1. De procedure
 
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 17 november 2017 met produc
ties 1 tot en met 21,
- de conclusie van antwoord met producties 1 tot en
met 26,
- de producties 22 tot en met 28 van eisers,
- de mondelinge behandeling van 7 december 2017.
 
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
 
2. De feiten
 
2.1. De Groenen is een kleine politieke partij met onge
veer 40 leden.
 
2.2. In de statuten van De Groenen is bepaald dat het
bestuur uit ten minste drie leden moet bestaan en dat
drie bestuursleden gezamenlijk of de voorzitter samen
met een ander bestuurslid de partij in en buiten rechte
vertegenwoordigen. In het huishoudelijk reglement van
De Groenen is bepaald dat bestuursleden door de al
gemene ledenvergadering (“het congres”) worden be
noemd voor de duur van maximaal twee jaar. Vanaf ok
tober 2015 bestond het bestuur uit Ter Haar, in de rol
van voorzitter, met Van Kessel, mevrouw J.A.C. Ver
burg en de heer P. Freriks als medebestuurders.
 
2.3. In mei 2016 zijn er conflicten ontstaan binnen het
bestuur. Verburg heeft tijdens het congres van 24 sep
tember 2016 haar bestuursfunctie neergelegd, omdat
zij niet langer kon samenwerken met Ter Haar. Freriks
heeft in verband met de afloop van zijn zittingstermijn
besloten af te treden als bestuurslid. Ter Haar heeft
Verburg en Freriks na het congres bij de Kamer van
Koophandel laten uitschrijven als bestuurslid. Ter Haar
wilde doorgaan als tweehoofdig bestuur. Van Kessel

wilde de benoeming van een derde bestuurslid door
het congres afwachten.
 
2.4. In december 2016 is er tussen Ter Haar en Van
Kessel een bestuursconflict ontstaan. Vanwege de ont
stane bestuurscrisis hebben vijf leden, onder wie Van
Kessel, Freriks en de heer G. van der Heijden, het be
stuur verzocht een extra congres bijeen te roepen ter
benoeming van een (interim)bestuur. Daarop heeft Ter
Haar een congres uitgeroepen op 21 januari 2017 in
Amsterdam en Van Kessel, op dezelfde datum, een
congres in Utrecht.
 
2.5. Op het in Amsterdam gehouden congres, waarbij
elf leden aanwezig waren met vier machtigingen, is be
sloten tot benoeming van de heer R. Doting als be
stuurder naast Ter Haar en tot bevestiging van de be
sluiten tot schorsing en ontslag van Van Kessel als be
stuurslid. Op het in Utrecht gehouden congres, waarbij
vijf leden aanwezig waren, is besloten tot schorsing
van Ter Haar als voorzitter en bestuurslid tot het con
gres op 4 maart 2017 en tot benoeming van Verburg
en Schönberger als medebestuurders naast Van Kes
sel. De Kamer van Koophandel heeft geweigerd deze
besluiten in te schrijven (dus zowel de Utrechtse als de
Amsterdamse besluiten) vanwege twijfel of aan de ver
gaderingen een geldig besluit tot bijeenroeping ten
grondslag lag en daarmee aan de rechtsgeldigheid van
de besluitvorming. De Kamer van Koophandel heeft de
hiertegen ingediende bezwaren ongegrond verklaard.
 
2.6. Ter Haar heeft een congres uitgeroepen op 4
maart in Amsterdam en Van Kessel een congres op de
zelfde datum in Utrecht. Op het in Amsterdam gehou
den congres, waarbij negen leden aanwezig waren met
zes machtigingen, is besloten tot bevestiging van de
besluiten tot benoeming van Doting tot bestuurslid en
tot schorsing en ontslag van Van Kessel als bestuurs
lid. Op het in Utrecht gehouden congres, waarbij Van
Kessel, Verburg, Schönberger, Freriks en Van der heij
den aanwezig waren met een machtiging van Visser, is
besloten tot ontslag van Ter Haar als voorzitter en be
stuurslid en ook tot het verlenen van mandaat aan het
nieuwgekozen bestuur bestaande uit Van Kessel, Ver
burg en Schönberger, om “de nodige stappen te kun
nen zetten om volwaardig te functioneren als vereni
ging”.
 
2.7. Tijdens een door Ter Haar bijeengeroepen congres
op 23 september 2017 is besloten tot benoeming van
Doting als voorzitter van het bestuur en tot herbenoe
ming van Ter Haar als bestuurslid. Deze besluiten zijn
wel ingeschreven door de Kamer van Koophandel. Ver
der heeft Ter Haar Van Kessel bij de Kamer van Koop
handel laten uitschrijven als bestuurslid vanwege de af
loop van zijn zittingstermijn op 15 oktober 2017.
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2.8. Van Kessel heeft bij deze rechtbank een bodem
procedure opgestart tegen De Groenen waarin hij vor
dert dat alle onder het voorzitterschap van Ter Haar
genomen besluiten vanaf 1 december 2016 worden
vernietigd.
 
3.  Het geschil
 
3.1. Eisers vorderen in deze procedure – kort gezegd –
dat Ter Haar wordt veroordeeld:
1. om zich bij de Kamer van Koophandel te laten uit
schrijven als bestuurder van De Groenen,
2. om de website www.degroenen.nl en de daarbij be
horende inlogcodes ter beschikking te stellen aan De
Groenen en de domeinnaam op naam van De Groenen
te stellen,
3. om het gebruik van de website www.degroenen.nl te
staken,
4. om zich niet langer te gedragen als bestuurder van
De Groenen,
5. om bij wijze van rectificatie de inhoud van dit vonnis
op te nemen in Gras,
alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling
van Ter Haar in de proceskosten.
 
3.2. De Groenen legt primair aan haar vordering ten
grondslag dat Ter Haar onrechtmatig heeft gehandeld
door zich te presenteren als zijnde de vereniging, ter
wijl hij daarvan geen deel meer uitmaakt. Daardoor ont
staat verwarring bij leden en aspirant-leden. In dat ver
band maakt Ter Haar ook onrechtmatig gebruik van de
website, aldus De Groenen.
Subsidiair legt De Groenen aan haar vorderingen ten
grondslag dat Ter Haar handelt in strijd met het be
paalde in artikel 2:9 BW.
Voor het geval het oordeel luidt dat de vereniging be
voegdheid ontbeert om de vordering in te stellen, dan
wil Van Kessel in hoedanigheid van bestuurder of als
verenigingslid ageren, op dezelfde grondslagen.
 
3.3. Ter Haar voert verweer.
 
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor
zover van belang, nader ingegaan.
 
4. De beoordeling
 
4.1. De vorderingen van eisers zullen worden afgewe
zen. Voor wat betreft De Groenen is dat, omdat zij naar
het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter in
deze procedure niet bevoegd is vertegenwoordigd,
zodat niet kan worden aangenomen dat het de vereni
ging is die de voorzieningen vordert. De Groenen is om
die reden niet-ontvankelijk. Echter ook op vordering
van Van Kessel zullen de gevraagde voorzieningen
worden afgewezen. In het hiernavolgende worden deze
beslissingen toegelicht.

 
Procesbevoegdheid De Groenen
4.2. Eisers gaan ervan uit dat tijdens het op 21 januari
2017 in Utrecht gehouden congres rechtsgeldig is be
sloten tot benoeming van een nieuw bestuur, bestaan
de uit Schönberger als voorzitter, Van Kessel als secre
taris en Verburg als penningmeester. Op het op 4
maart 2017 in Utrecht gehouden congres is vervolgens
door de ledenvergadering aan dit bestuur mandaat ver
leend om volgend een bepaald stappenplan de be
stuurscrisis aan te pakken, onder meer door het in
schakelen van een advocaat voor het starten van een
(kort geding)procedure namens de vereniging. Dit
maakt volgens eisers dat dit bestuur bevoegd was om
namens De Groenen de rechtsvorderingen in te laten
stellen.
 
4.3. De voorzieningenrechter volgt eisers hierin niet.
Besluiten tot het bijeenroepen van een vergadering
worden genomen door het bestuur, of – onder in de
wet genoemde voorwaarden – door een bepaald aantal
leden. Als aan een ledenvergadering niet een rechts
geldig besluit tot bijeenroeping door het bestuur of een
groep leden ten grondslag ligt, zijn de besluiten die in
die ledenvergadering worden genomen nietig.
 
4.4. Uit de stukken blijkt dat op 22 december 2016 een
aantal leden een verzoek aan het bestuur heeft gedaan
tot bijeenroeping van een vergadering en dat Van Kes
sel op 28 december 2016 tot de vergadering van 21 ja
nuari heeft opgeroepen. Van Kessel kon dit niet zonder
zijn medebestuurder Ter Haar doen en ook niet na
mens deze leden, nu de in artikel 2:41 lid 3 BW ge
noemde reactietermijn van veertien dagen voor het be
stuur nog niet was verstreken. Gelet daarop is het niet
aannemelijk dat het congres op 21 januari 2017 in
Utrecht rechtsgeldig bijeen is geroepen en daarmee
dus ook niet dat de in deze ledenvergadering genomen
besluiten tot benoeming van Schönberger en Verburg
als medebestuursleden naast Van Kessel en tot schor
sing van Ter Haar als voorzitter en bestuurslid rechts
geldig zijn. Ook het op 4 maart 2017 in Utrecht gehou
den congres is zelfstandig door Van Kessel opgeroe
pen in plaats van door Ter Haar en Van Kessel geza
menlijk. Dit alles maakt dat evenmin aannemelijk is dat
het congres op 4 maart 2017 op juiste wijze bijeen is
geroepen en dat het in deze ledenvergadering door het
congres aan het bestuur verleende mandaat rechtsgel
dig is.
 
4.5. Daarbij komt dat de dagvaarding in deze procedu
re op 17 november 2017 is uitgebracht. Op dat mo
ment was de zittingstermijn van Van Kessel verstreken,
zonder dat hij was herbenoemd tot bestuurder, zodat
de conclusie moet zijn dat hij op dat moment en ook
ten tijde van de mondelinge behandeling, geen be
stuurslid meer was.
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4.6. Het voorgaande brengt met zich mee dat niet aan
nemelijk is geworden dat de voorzieningen moeten
worden geacht te zijn gevraagd door De Groenen. De
Groenen is om die reden niet-ontvankelijk.
 
De vorderingen van Van Kessel
4.7. Subsidiair zijn de vorderingen ingesteld door Van
Kessel in hoedanigheid van bestuurder en verenigings
lid van De Groenen. Nog daargelaten of Van Kessel dat
in die hoedanigheid kan (hiervoor in 4.5 is overwogen
dat niet aannemelijk is dat Van Kessel nog bestuurslid
is van De Groenen en een vordering gebaseerd op arti
kel 2:9 BW komt slechts de rechtspersoon zelf toe),
moeten de vorderingen worden afgewezen omdat het
aan de vorderingen ten grondslag gelegde feitencom
plex niet aannemelijk is geworden.
 
4.8. Van Kessel neemt tot uitgangspunt dat Ter Haar
zich vanaf december 2016 van de partij heeft afge
splitst en feitelijk een eigen partij is begonnen, maar
met gebruikmaking van de middelen, materialen en
aanduidingen van De Groenen. Zo heeft Ter Haar zich
volgens Van Kessel feitelijk de website van De Groenen
en de daaraan gekoppelde e-mailadressen toegeëi
gend en op deze website teksten van de officiële
nieuwsbrieven van De Groenen geplaatst, waarvan de
inhoud door hem is bewerkt. Verder presenteert Ter
Haar zich op sociale media en naar derden toe ten on
rechte als enige en officiële spreekbuis van De Groe
nen. Door dit handelen van Ter Haar ontstaat er imago
schade voor De Groenen en gevaar voor verwarring
tussen de schaduwpartij van Ter Haar en de vereni
ging.
 
4.9. De aldus geschetste feitelijke gang van zaken is
echter niet aannemelijk geworden. Wat wel duidelijk is
geworden, is dat er conflicten zijn ontstaan binnen het
bestuur van De Groenen en dat na het bestuursconflict
tussen Ter Haar en Van Kessel in december 2016 de
situatie is ontstaan dat beide bestuurders afzonderlijk
van elkaar meerdere ledenvergaderingen bijeen heb
ben geroepen en hebben geprobeerd de bestuurscrisis
vlot te trekken door de benoeming van nieuwe be
stuursleden. Uit niets blijkt echter, dat Ter Haar met de
vereniging en/of de partij heeft gebroken en doelbe
wust een schaduwpartij heeft gecreëerd met gebruik
making van de activa van de vereniging.
 
4.10. Van Kessel zal als de in het ongelijk gestelde par
tij in de proceskosten worden veroordeeld. Daarnaast
biedt artikel 245 Rv die grondslag, nu De Groenen ten
gevolge van zijn opdracht niet rechtsgeldig in rechte is
opgetreden, zodat het niet past haar in de kosten te
veroordelen.
 
4.11. De kosten aan de zijde van Ter Haar worden be

groot op € 287,00 aan griffierecht, het tarief voor een
kort geding met vorderingen van onbepaalde waarde
dat bij de handelsrechter is aangebracht. Dat deze
zaak ook bij de kantonrechter had kunnen worden aan
gebracht, vormt geen reden om het lagere tarief voor
een kanton kort geding toe te passen. De kantonrech
ter is in zulke zaken náást de handelsrechter bevoegd.
Het is ter keuze aan de eisende partij waar het geding
wordt aangebracht en in dit geval is dat gebeurd bij de
voorzieningenrechter. De gedaagde partij kan geen
verwijzing naar de kantonrechter vragen. De voorzie
ningenrechter ziet verder geen aanleiding om alleen
Van Kessel in de proceskosten te veroordelen, zoals
door Ter Haar is verzocht.
 
5. De beslissing
 
De voorzieningenrechter
 
5.1. verklaart De Groenen niet-ontvankelijk,
 
5.2. wijst de vorderingen van Van Kessel af,
 
5.3. veroordeelt Van Kessel in de proceskosten, aan de
zijde van Ter Haar tot op heden begroot op € 287,00,
 
5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroorde
ling uitvoerbaar bij voorraad.
 
Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het
openbaar uitgesproken op 22 december 2017.
 

Commentaar op het vonnis

Ik kan de redeneringen van de rechtbank goed volgen
behalve bij rechterlijke overweging 4.2. Hier staat dat
op het congres van 21 januari 2017 in Utrecht is beslo
ten tot benoeming van een nieuw bestuur, bestaande
uit Schönberger als voorzitter, Van Kessel als secreta
ris en Verburg als penningmeester. Dat is onjuist. Dat
congres heeft Ter Haar geschorst en Schönberger en
Verburg naast Van Kessel in het bestuur benoemd. Het
op 4 maart 2017 in Utrecht gehouden congres heeft
Ter Haar ontslagen en Schönberger tot voorzitter be
noemd. Aan het aldus gewijzigde bestuur heeft het
congres mandaat verleend om de bestuurscrisis aan te
pakken.
 
Het feitenrelaas en de beoordeling van het vonnis
geven een interessante kijk van een onpartijdige jurist
op het verloop van de bestuurscrisis bij De Groenen
het afgelopen jaar.
 
Otto ter Haar
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Registratie aanduiding De Groenen
vertraagd

Het partijbestuur heeft in november de Kiesraad ver
zocht de aanduiding De Groenen te registreren. Dat is
nodig om bij de gemeenteraadsverkiezing deze aandui
ding te plaatsen boven de kandidatenlijst. De Kiesraad
heeft ons verzoek gehonoreerd en we staan nu geregi
streerd met Rijndert en mij als gemachtigden (zie
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/
partijnamen-en-logos/register de drie na laatste regi
stratie is De Groenen).
 
De heer Van Kessel is 18 december in beroep gegaan
tegen dit besluit van de Kiesraad bij de Raad van
State. De secretaris van de Kiesraad mailde mij dat op
vrijdag 22 december en legde uit dat, omdat de regi
stratie nog niet onherroepelijk was, de doorwerking
voor de gemeenteraadsverkiezingen spaak zou kunnen
lopen, omdat alleen de onherroepelijke registraties 40
dagen voor de dag van de kandidaatstelling (5 februari
2018) in de Staatscourant gepubliceerd worden. Regi
stratie bij de gemeente zelf kon ook niet omdat er al
een landelijke registratie is. De enige oplossing zou zijn
dat de Raad van State het beroep op 27 december
versneld zou behandelen of dat het beroep uiterlijk op
die dag zou worden ingetrokken. Het bestuur heeft
beide paden bewandeld. Ikzelf heb de zaak telefonisch
uitgelegd aan de medewerkers van de Raad van State
en per fax gereageerd op het beroepschrift van Van
Kessel. Rijndert heeft via via geprobeerd contact te
leggen met Van Kessel en aangeboden om hem te
machtigen de aanduiding in de gemeente Eindhoven te
gebruiken mits hij het beroep tijdig zou intrekken.
 
Beide paden bleken helaas dood te lopen. De Raad
van State was niet bereid de zaak te vervroegen en de
zaak wordt inhoudelijk behandeld op 10 januari. Rijn
dert heeft geen reactie ontvangen van Van Kessel.
 
Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de machtiging die
Rijndert zal geven aan de inleveraar van onze kandida
tenlijst voor de gemeenteraad van Amsterdam door het
centraal stembureau geweigerd zal worden. Onze lijst
is dan een blanco lijst zonder aanduiding. Verder staat
niets ons in de weg om aan de gemeenteraadsverkie
zing deel te nemen. We kunnen gewoon affiches en
folders gebruiken met de naam en het logo van De
Groenen.
 
Otto ter Haar

Council in Karlstad zegt lidmaatschap De
Groenen op

De council in Karlstad heeft 26 november met de ver
eiste meerderheid het voorstel van het committee aan
genomen om ons lidmaatschap op te zeggen. De
Groenen heeft natuurlijk tegen gestemd, de Noorse
Groenen heeft blanco gestemd (telt als tegenstem) en
de Portugese en Georgische Groenen hebben niet ge
stemd (telt ook als tegenstemmen). Van vier partijen
was het stemrecht opgeschort wegens contributie
schuld. De overige 29 partijen steunden het committee.
 
Afgevaardigden van één van die 29 partijen vertelden
na de stemming dat ze door het committee onder druk
zijn gezet. De stemverhouding is geen zuivere weerga
ve van hoe de samenwerking met De Groenen door de
andere leden beoordeeld wordt.
 
Het partijbestuur heeft onze zaak vooraf bepleit bij het
conciliation panel en gedurende de council bij de dele
gates. Volgens ons heeft de EGP een scheve schaats
gereden. De Groenen voldoet en heeft steeds voldaan
aan alle eisen van het lidmaatschap. We willen daarom
tegen de opzegging in beroep gaan bij de Belgische
rechtbank.
 
Het partijbestuur

Bodemprocedure Van Kessel tegen De
Groenen

Zoal in het vonnis van het kort geding elders in deze
Gras staat te lezen (r.o. 2.8.) heeft Van Kessel een bo
demprocedure opgestart tegen De Groenen waarin hij
vordert dat alle besluiten vanaf 1 december 2016 wor
den vernietigd. Bij deze procedure is procesvertegen
woordiging door een advocaat verplicht.
 
Het partijbestuur heeft mr. J.P. Kleijwegt, advocaat te
Utrecht, bereid gevonden De Groenen te vertegen
woordigen.
 
Het partijbestuur
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Contactgegevens

Correspondentieadres:
De Groenen
Oudegracht 60
3511 AS  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Kalender

29 december 2017, Gras 72
10 januari 2018, incasso contributie 2018
20 januari 2018, 68e partijcongres, De Koperen Knoop,
Amsterdam
5 februari 2018, kandidaatstelling gemeenteraad
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden en referen
dum Sleepwet
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/incasso.html 
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
Secretaris/penningmeester: Otto ter Haar, otto@de
groenen.nl
EGP-delegates: Mirjam van Rijn, Otto ter Haar
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Tom Bakkers, Gerben Uunk, Rob
Brockhus
Congreswerkgroep: Rijndert Doting, Otto ter Haar
Programmacommissie: Monica Soeting, Gerben Uunk,
Otto ter Haar
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid.

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent niet dat het partijbestuur instemt met de in
houd. U kunt de redactie bereiken via het landelijk se
cretariaat.
 
Eindredactie: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Rijndert Doting, mr. F.C. Burgers en
Otto ter Haar
 

ANBI-status De Groenen hersteld

Het partijbestuur namens De Groenen en ikzelf als do
nateur hebben bezwaar gemaakt tegen het intrekken
van de ANBI-status. Dit bezwaar is op 23 november
gegrond verklaard.
 
De inspecteur heeft bij zijn onderzoek niet kunnen
vaststellen dat iemand over het vermogen van de vere
niging kan beschikken als ware het zijn eigen vermo
gen. De informatie die we publiceren op onze website
voldoet aan alle eisen.
 
De ANBI-status van De Groenen is voor iedereen in te
zien op de website van de Belastingdienst: https://
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ (vul
in "De Groenen" en "Utrecht").
 
Otto ter Haar
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