STATUTEN

Naam en zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam ‘Partij voor de Dieren’.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Deze vereniging hierna te noemen ‘de partij’.
Duur.
Artikel 2.
De partij is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel.
Artikel 3.
1.
De partij stelt zich ten doel op te komen voor de belangen van dieren.
Bij stellingname door de partij zal het belang van dieren dan ook als uitgangspunt gelden.
2.
De partij tracht deze doelstellingen ondermeer te bereiken door:
a.
het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen in al dan niet periodiek
nationaal en internationaal verschijnende tijdschriften, via radio, televisie, internet en
ander media;
b.
het opstellen en verspreiden van en propaganda maken voor haar politieke
uitgangspunten zoals die in haar partijprogramma en aanvullende nota’s zijn
verwoord;
c.
het beleggen van bijeenkomsten in binnen- en buitenland;
d.
het deelnemen aan plaatselijke, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen;
e.
het onderhouden van banden met gelijkgestemde nationale en internationale politieke
partijen en organisaties;
f.
alle overige wettelijke middelen die tot het doel van de partij kunnen leiden.
Het lidmaatschap.
Artikel 4.
1.
Leden van de partij kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen.
2.
Om het lidmaatschap te kunnen verkrijgen moet een persoon de leeftijd van 16 jaar hebben
bereikt, de doelstellingen van de partij onderschrijven en tot het lidmaatschap van de partij zijn
toegelaten door de daartoe bevoegde ballotagecommissie.
3.
Het lidmaatschapsrecht van de partij geeft recht om lidmaatschasrechten uit te oefenen in een
afdeling en in een kring van de partij.
Aanmelding, toelating en einde van het lidmaatschap.
Artikel 5.
1.
De aanmelding voor het lidmaatschap en het in het artikel 7 te vermelden donateurschap dient
schriftelijk te geschieden.
2.
Beslissingen omtrent toelating van nieuwe leden worden genomen door een
ballotagecommissie.
Samenstelling en werkwijze van de ballotagecommissie worden geregeld bij Huishoudelijk
Reglement.
3.
Tegen een door de ballotagecommissie gedane uitspraak bestaat beroep open bij de
beroepscommissie.

1

4.

Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden, of, indien het lid een rechtsperoon is, bij ontbinding of bij een ander
rechtsfeit ten gevolge waarvan de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan;
b.
door schriftelijke opzegging door het lid bij het partijbestuur;
c.
door opzegging door het Dagelijks Bestuur van de partij, in geval een lid niet langer
voldoet aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 4 van de statuten, dan wel in
geval een lid een contributieachterstand van meer dan zes maanden heeft doen
ontstaan;
d.
door ontzetting, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van het
Huishoudelijk Reglement.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglement of besluiten van de partij handelt, danwel de partij op onredelijke wijze
benadeelt.
Met inachtneming van het Huishoudelijk Reglement kan ontzetting geschieden door
het Dagelijks Bestuur van de partij.
Het lid dat is ontzet heeft recht van beroep op de beroepscommissie.

De contributies en verplichtingen.
Artikel 6.
1.
De leden zijn verplicht contributies te betalen overeenkomstig de bepalingen van het
Huishoudelijk Reglement.
2.
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen.
3.
Ieder lid is verplicht:
a.
de statuten en reglementen van de partij en – voor zover van toepassing – van de
afdeling en de kring, alsmede de besluiten van de organen van de partij, afdeling of
kring na te leven;
b.
de belangen van de vereniging en van haar afdelingen niet te schaden.
Het donateurschap.
Artikel 7.
1.
Donateur is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door het partijbestuur als zodanig is
toegelaten en die zich jegens de partij verplicht jaarlijks een door het partijbestuur
vastgestelde minimumdonatie te betalen.
2.
Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.
3.
Het donateurschap kan te allen tijde door het partijbestuur of door de donateur door
schriftelijke opzegging worden beeindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de
donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
Bemiddeling en toezicht.
Artikel 8.
Indien een orgaan of lid van de partij handelt of dreigt te handelen in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de partij, dan wel de partij op onredelijke wijze benadeelt, is het
partijbestuur bevoegd voor zover nodig besluiten van partijorganen buiten werking te stellen,
aanwijzingen te geven en beperkingen aan te brengen in de uitoefening van rechten en functies.
Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels omtrent de uitoefening van deze beveogdheid.
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Geldmiddelen.
Artikel 9.
1.
De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
a.
contributies van de leden;
b.
de donaties;
c.
de vorderingen op afdelingen en anderen;
d.
schenkingen;
e.
erfstellingen en legaten;
f.
andere inkomsten.
2.
De contributies van de leden komen in de kas van de partij.
3.
a.
Het congres stelt, op voorstel van het Dagelijks Bestuur het aandeel van de
contributie-inkomsten vast, dat ter beschikking van de afdelingen en de kringen wordt
gesteld.
b.
Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het
Huishoudelijk Reglement.
c.
Het Dagelijks Bestuur is – indien zij daartoe termen aanwezig acht – bevoegd gehele
of gedeeltelijke vrijstelling dan wel uitstel van betaling van contributie te verlenen.
4.
Het toezicht en de controle op de boekhouding en de administratie worden uitgeoefend door
een kascommissie.
5.
Het congres benoemt jaarlijks uit de afgevaardigden een kascommissie bestaande uit twee
leden, die geen deel mogen uitmaken van het partijbestuur. De commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het partijbestuur en brengt het congres verslag van haar
bevindingen uit.
6.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het partijbestuur is
verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
partij te geven.
7.
De last van de kascommissie kan te allen tijde door het congres worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
8.
Indien de getrouwheid van de stukken als bedoeld in lid 4 aan het congres een verklaring kan
worden overlegd afkomstig van een registeraccountant kan de benoeming van een
kascommissie achterwege blijven.
9.
Het partijbestuur is verplicht de in lid 4 bedoelde boeken en administratie gedurende een
periode van zeven jaar te bewaren.
Vertegenwoordiging.
Artikel 10.
Het partijbestuur vertegenwoordigt de partij in en buiten rechte. Daarnaast zijn de voorzitter en de
secretaris; de voorzitter en de penningmeester alsmede de penningmeester en de secretaris van het
Dagelijks Bestuur, telkens twee van deze genoemde bestuursleden tezamen derhalve, bevoegd de
partij in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De beroepscommissie.
Artikel 11.
1.
De beroepscommissie bestaat uit drie leden. Zijn worden gekozen door het congres voor een
periode van twee jaar. Herverkiezing is mogelijk.
2.
De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van het niet toelaten van
een persoon als lid van de partij zoals bedoeld in artikel 5 en ontzetting als bedoeld in artikel 5
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lid 4 onder d. van de statuten en in die gevallen, waarvan de beslissing in beroep door het
Huishoudelijk Reglement aan haar is opgedragen.
De afdeling.
Artikel 12.
1.
a.

2.

De afdeling bestaat bij haar oprichting uit ten minste 10 leden die in het gebied van de
afdeling wonen of die door een schriftelijk meegedeeld besluit van het partijbestuur bij
die afdeling zijn ingedeeld.
De afdeling wordt opgeheven wanneer het ledental daalt beneden zes, behoudens
dispensatie door het partijbestuur.
b.
De oprichting van een afdeling behoeft toestemming van het partijbestuur. Een
afdeling omvat een gemeente.
c.
In grote steden en/of grootstedelijke gebieden kan, na overleg met het kringbestuur en
na goedkeuring van het partijbestuur, besloten worden tot de oprichting van meer dan
één afdeling of onderafdeling. Mocht er besloten zijn tot de oprichting van meer
afdelingen, dan worden evenwel aangelegenheden betreffende de gemeentepolitiek
voorbehouden aan de verenigde vergadering van afdelingen in die gemeente. De
verenigde vergadering van afdelingen van grote steden en /of grootstedelijke
gebieden kiest een bestuur, dat verantwoordelijk is voor aangelegenheden betreffende
de gemeentepolitiek. Een onderafdeling blijft deel uitmaken van de afdeling als
bedoeld onder b.
d.
In landelijke gebieden kan na overleg met het kringbestuur en na goedkeuring van het
partijbestuur besloten worden tot oprichting van onderafdelingen. Deze
onderafdelingen blijven echter deel uitmaken van de afdeling als bedoeld in lid b.
e.
In landelijke gebieden kan na overleg met het kringbestuur en na goedkeuring van het
partijbestuur worden besloten tot oprichting van een afdeling die meer gemeenten
omvat, maar per gemeente bestaat een onderafdeling, die zelf verantwoordelijk is voor
zaken die de lokale politiek betreffen.
De taken van de afdeling worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Het afdelingsbestuur.
Artikel 13.
1.
Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, allen in functie te kiezen.
2.
Voorzover in de statuten of in het Huishoudelijk Reglement niet uitdrukkelijk anders is
bepaald, is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de
afdeling.
3.
De wijze van benoeming en ontslag van de afdelingsbestuurders wordt nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
De raadsfractie.
Artikel 14.
1.
De leden gekozen tot lid van de gemeenteraad op een lijst onder de naam Partij voor de
Dieren, vormen de gemeenteraadsfractie van de partij. Indien de afdelingsvergadering zulks
heeft goedgekeurd, vormen de gemeenteraadsleden van de partij één fractie met leden van
één of meer andere partijen.
2.
Indien leden van andere in de gemeenteraad verkozen partijen namens de partij zitting willen
hebben in de gemeenteraad, behoeft dit de goedkeuring van de desbetreffende fractie,
afdeling of kring al naar gelang werkzaam in bedoelde gemeente.
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3.

De raadsfractie en de leden daarvan bevorderen de verwezenlijking van de doelstellingen van
de partij in de gemeenteraad. Het gekozen lid van de fractie legt desgevraagd verantwoording
af aan de afdelingsvergadering, met inachtneming van zijn staatsrechtelijke positie.

De kring.
Artikel 15.
1.
De kring omvat de afdelingen binnen één kieskring als bedoeld in artikel E.1. van de Kieswet.
2.
De kring neemt alle taken waar in de gemeenten waar de afdeling nog niet werkzaam is.
3.
De taken van de kring worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Het kringbestuur.
Artikel 16.
1.
Het kringbestuur bestaat uit ten minste drie leden waaronder een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester, allen in functie te kiezen.
Alle bestuursleden zijn lid van een afdeling die tot de kring behoort.
2.
Voorzover in de statuten of in het Huishoudelijk Reglement niet uitdrukkelijk anders is
bepaald, is het kringbestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de kring.
3.
De wijze van benoeming en ontslag van kringbestuurders wordt nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
De statenfractie.
Artikel 17.
1.
De leden gekozen tot lid van de Provinciale Staten op een lijst onder de naam Partij voor de
Dieren, vormen de statenfractie van de partij. Indien de kringvergadering zulks heeft
goedgekeurd, vormen de statenleden van de partij één fractie met leden van één of meer
andere partijen.
2.
Indien leden van andere in de Provinciale Staten verkozen partijen namens de partij zitting
willen hebben in de Provinciale Staten, behoeft dit de goedkeuring van de desbetreffende
fractie en/of kring al naar gelang werkzaam in bedoelde kring.
3.
De statenfractie en de leden daarvan bevorderen de verwezenlijking van de doelstellingen van
de partij in de Provinciale Staten. Het gekozen lid van de fractie legt desgevraagd
verantwoording af aan de kringvergadering, met inachtneming van zijn staatsrechtelijke
positie.
Het congres.
Artikel 18.
1.
a.

b.

c.

d.

Het congres is het hoogste gezag binnen de partij. Het bestaat uit de
congresafgevaardigden van de afdelingen of, zolang er geen afdelingen zijn opgericht,
uit de leden zelf en de leden van het partijbestuur.
Het congres is besloten.
De congresafgevaardigden worden op de jaarvergadering van de afdeling gekozen
door de leden.
Elke afdeling kiest twee afgevaardigden voor het congres.
De afgevaardigden handelen zonder last of ruggespraak, met dien verstande dat zij
hun inbreng zoveel mogelijk baseren op hetgeen de afdelingsvergadering als haar
opvatting heeft kenbaar gemaakt. De afgevaardigde legt desgevraagd verantwoording
af aan de afdelingsvergadering.
De congresafgevaardigde brengt voor elke tien leden of een gedeelte daarvan één
stem uit. De leden van het partijbestuur hebben ieder recht op één stem.
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e.

f.
g.

h.

2.

a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

i.

Het congres komt tenminste één maal per jaar bijeen. Het wordt uitgeschreven door
het Dagelijks Bestuur. Het partijbestuur stelt het onderwerp of de onderwerpen van
het congres vast.
Het Dagelijks Bestuur bepaalt de datum en de plaats van het congres.
Het Dagelijks Bestuur kan te allen tijde een buitengewoon congres uitschrijven. Op
een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
afdelingen dat bevoegd is één/tiende van het totaal aantal stemmen op het congres uit
te brengen dient het partijbestuur een buitengewoon congres uit te schrijven.
De termijn waarbinnen het Dagelijks Bestuur, al of niet op verzoek van de afdelingen,
een buitengewon congres dient uit te schrijven is vier weken. Uiterlijk veertien dagen
voor aanvang van het buitengewoon congres doet het Dagelijks Bestuur schriftelijk
mededeling aan de afdelingen over de datum en de plaats van het congres, alsmede
over het onderwerp waarover het congres vergadert.
Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur het beginselprogram van de partij
vast.
Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur op hoofdlijnen het program voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en het manifest voor het Europees
Parlement vast.
Het partijbestuur is verantwoording schuldig aan het congres. Het congres is bevoegd
een oordeel te geven over het beleid van de fracties in de Staten-Generaal en de
Nederlandse leden van de partij in de desbetreffende fractie in het Europees
Parlement.
Het congres verkiest het Dagelijks Bestuur.
Leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting gedurende een periode van drie jaar.
Herverkiezing is mogelijk.
Elk jaar treedt één/derde van de leden af, volgens een door het Dagelijks Bestuur op
te stellen rooster.
Het congres verkiest tweejaarlijks de beroepscommissie.
Het congres onderzoekt de financiele rekening van het partijbestuur. Goedkeuring
door het congres van het algemeen jaarverslag over het gevoerde beleid in de partij
en van het financiele verslag en de rekening en verantwoording vindt in het tweede
zittingsjaar van het partijbestuur plaats en strekt het partijbestuur tot décharge.
Het congres neemt een beslissing over een voorstel tot ontbinding en tot wijziging van
de statuten.

Het partijbestuur.
Artikel 19.
1.
a.
Het partijbestuur bestaat uit maximaal zes en twintig leden. Het bestaat uit het
Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur.
b.
Iedere voorzitter van een afdeling maakt in die hoedanigheid deel uit van het
Hoofdbestuur.
c.
De leden van het partijbestuur kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door het
congres als lid van het partijbestuur worden ontslagen of geschorst.
2.
a.
Het partijbestuur is belast met het bestuur en de algemene leiding van de partij en het
uitvoeren van alle taken en bevoegdheden die aan het partijbestuur zijn toegewezen.
Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de partij.
b.
Het partijbestuur richt zich op de landelijke politiek en het landelijke politieke beleid.
Het bestuur bevordert de deelname van de leden aan het politieke debat en de
besluitvorming. Het partijbestuur werkt, indien nodig, plannen uit tot wijziging en
verbetering van de organisatie van de partij en de verdeling van de werkzaamheden
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3.

binnen de partijorganisatie. Het onderhoudt contacten met door de partij
gesubsidieerde neveninstellingen. Het stelt zich op de hoogte van de besteding van
door de partij verstrekte subsidies.
c.
Het partijbestuur stelt de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de partij
vast.
De verkiezing;
a.
Het partijbestuur bepaalt in het landelijk werkschema een datum waarbinnen de
namen zijn ingezonden bij het partijbestuur van de door de leden te stellen kandidaten
voor leden van het Dagelijks Bestuur.
b.
Worden er niet meer kandidaten gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn, dan zijn de
gestelde kandidaten bij enkele kandidaatstelling gekozen.
c.
In geval van ontstentenis of opvolging van een in functie gekozen Dagelijks
Bestuurder neemt het Dagelijks Bestuur de taken over tot het eerstvolgende congres
waar in de opvolging wordt voorzien.

Het Dagelijks Bestuur.
Artikel 20.
1.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
de voorzitter;
desgewenst de plaatsvervangend voorzitter;
de secretaris;
de penningmeester;
desgwenst maximaal drie gewone leden.
De leden van het Dagelijks Bestuur worden allen in functie gekozen.
2.
Het Dagelijks Besuur is belast met:
het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het partijbestuur;
het voeren van de dagelijkse leiding van de partij.
De kamerfracties.
Artikel 21.
1.
De leden gekozen tot lid van de Eerste respectievelijk Tweede Kamer der Staten-Generaal op
lijsten die volgens de desbetreffende bepalingen in het Huishoudelijk Reglement tot stand zijn
gekomen, vormen de kamerfracties van de partij.
2.
Indien leden van andere in de Eerste respectievelijk Tweede Kamer der Staten-Generaal
verkozen partijen namens de partij zitting willen hebben in het parlement, behoeft dit de
goedkeuring van het partijbestuur.
3.
De kamerfracties bevorderen de verwezenlijking van de doelstellingen van de partij in het
parlement en leggen daarvan verantwoording af door middel van hun verslag aan het congres,
met inachtneming van zijn staatsrechtelijke positie.
De leden van het Europees Parlement.
Artikel 22.
1.
De leden gekozen tot lid van het Europees Parlement op een lijst die volgens de
desbetreffende bepalingen in het Huishoudelijk Reglement tot stand is gekomen, maken deel
uit van de desbetreffende fractie in het Europees Parlement.
2.
Indien Nederlandse leden van andere in het Europees Parlement verkozen partijen namens
de partij zitting willen hebben in het parlement, behoeft dit de goedkeuring van het
partijbestuur.
3.
De Nederlandse leden van de desbetreffende fractie in het Europees Parlement bevorderen
de verwezenlijking van de doelstellingen van de partij in het Europees Parlement. Zij leggen
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daarvan verantwoording af door middel van hun verslag aan het congres, met inachtneming
van hun staatsrechtelijke positie.
Statutenwijziging.
Artikel 23.
1.
Wijziging van de statuten kan alleen geschieden door het congres, waar bij de oproep werd
medegedeeld, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige
stemmen.
3.
De statuten treden in werking zodra deze zijn neergelegd in een notariele akte. Een wijziging
van de statuten treedt niet in werking voordat deze is neergelegd in een notariele akte. Van dit
tijdstip en van de letterlijke tekst van de aangenomen bepalingen wordt mededeling gedaan in
het orgaan van de partij. Tot het doen verlijden van deze notariele akte is ieder lid van het
Dagelijks Bestuur bevoegd.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 24.
1.
Ontbinding van de partij kan alleen geschieden door het congres bij twee/derde meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen tellen niet mee.
2.
De vereffening geschiedt door het Dagelijks Bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere
vereffenaars worden aangewezen.
3.
Aan het batig saldo na vereffening wordt een bestemming gegeven als te bepalen door het
Dagelijks Bestuur. De bestemming zal in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen
van de partij.
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 25.
1.
Vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan alleen geschieden door het
congres bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen
tellen niet mee.
2.
Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.
Slotbepalingen.
Artikel 26.
Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen,
onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover het congres.

Statuten Partij voor de Dieren zoals vastgesteld op achtentwintig oktober tweeduizend twee.
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