
Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP 

 

1. Statuten 

De vereniging Ware Volks Partij/ WVP werkt volgens de Statuten die zijn opgesteld in de 

notariële akte van 5 september 2013 waarvan een verkort uittreksel op de website te vinden 

is. Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op die statuten en zal van tijd tot tijd 

worden aangepast en aangevuld wanneer omstandigheden daarom vragen. Leden zullen van 

elke wijziging altijd op de hoogte worden gehouden via de website onder het menu 

mededelingen. 

2. Verenigingsstructuur 

2.1 De vereniging kent naast de jaarlijkse ledenvergadering (zie art. 5) de volgende 

organisatie structuur c.q. verenigingsorganen: 

A. Een Ledenraad, bestaande uit totaal 125 leden, t.w. de twaalf Programma commissies en  

de Bestuursraad. Meer hierover in artikel 8.  

B. Twaalf Programma Commissies, bestaande uit 10 leden elk. Meer hierover in artikel 6. 

C. Een Bestuursraad, bestaande uit 5 leden. Meer hierover in artikel 7. 

D. Een Commissie van Ethiek bestaande uit 5 leden. Meer hierover in artikel 9. 

3. Overgangsregeling 

3.1 Aangezien de vereniging zich in de jaren 2014 en 2015 nog in een opstartfase bevindt, 

worden alle leden voor de diverse organen in eerste instantie door de Bestuursraad 

aangesteld voor een periode die automatisch afloopt in mei 2016. Daarna zullen op de 

Algemene Ledenvergadering en in de Ledenraad de betreffende bestuursleden door 

stemming worden verkozen.  

3.2 Tot mei 2016 of zoveel eerder wanneer alle bestuursorganen volledig operationeel zijn, 

heeft de Bestuursraad de bevoegdheid om leden eventueel uit hun functie te ontheffen met 

inachtneming van wat bepaald is in de Statuten. 

3.3 Totdat de verschillende bestuursorganen volledig operationeel zijn, kan de Bestuursraad 

alle besluiten nemen die in het belang van de vereniging zijn. 

3. Lidmaatschap 

3.1 Iedere Nederlander, wel of niet daadwerkelijk wonend in Nederland, kan lid worden van 

de vereniging onder de volgende voorwaarden: 

A. Een minimum leeftijd van 18 jaar  



B. Het akkoord gaan met het Oprichtingsmanifest en het dan geldende Huishoudelijk 

Reglement (te vinden op c.q. printen van de website).  

C. Bij aanmelding en ieder kalenderjaar daarna, betaling van de dan geldende contributie. 

Voor 2014 bedraagt die 12 Euro voor studenten, AOW`ers zonder aanvullend pensioen en  

uitkeringsgerechtigden op of rond het niveau van het minimumloon. Alle overige leden 

betalen 24 Euro per jaar. Bankgegevens staan op de website onder Contact/ lid worden. 

3.2 Binnen 1 maand na aanmelding, ontvangt het lid een bevestiging van de Bestuursraad.   

3.3 Opzegging kan op ieder moment per onmiddellijke ingang middels brief of e-mail. 

Wanneer opgezegd wordt na 1 december van elk jaar dient echter nog wel de komende 

jaarcontributie te worden betaald. Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet 

gerestitueerd.  

3.4 Leden verkrijgen na 1 volledig jaar lidmaatschap het actieve en passieve stemrecht m.b.t. 

de Ledenraad en de Commissie van Ethiek. 

3.5 In aanvulling van artikel 5.4 van de Statuten kan een lid eventueel uit de vereniging 

worden gezet door een 2/3e meerderheidsbesluit van de Bestuursraad plus 2/3e 

meerderheid van de Commissie van Ethiek. 

4. Algemene Besluitvorming   

4.1 Voor alle organen behalve de Algemene Ledenvergadering die met meerderheid van 

stemmen kiest, geldt dat besluiten worden genomen met een 2/3e (twee derde) 

meerderheid van stemmen. Voor iedere Programma Commissie betekent dat 7 uit 10,     

voor de Ledenraad 83 uit 125, voor de Bestuursraad 3 uit 5 en voor de Commissie van Ethiek  

3 uit 5. 

5. Algemene Ledenvergadering 

5.1 Op en vanaf de te houden Algemene Ledenvergadering van mei 2015 stemmen de leden 
over de jaarlijks te heffen contributie. 
 
5.2 Op en vanaf de te houden Algemene Ledenvergadering van mei 2016 kiezen de 
verenigingsleden om de vier jaar minimaal 120 leden voor de Programma Commissies en 5 
leden voor de Commissie van Ethiek. Als alle functies ingevuld zijn, komen de overgebleven 
gekozen leden in volgorde op een wachtlijst. 
 
5.3 Op de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering wordt door het hoofdbestuur 
volledige opening van zaken gegeven met betrekking tot de financiële, politieke en 
bestuurlijke situatie van de vereniging. In aanvulling op de Statuten artikel 14, geldt dat, 
mocht daar aanleiding toe zijn, de Algemene Vergadering de Commissie van Ethiek kan 
vragen een duidelijk omschreven onderzoek in te stellen.  
 
5.4 Alleen door de Algemene Ledenvergadering kan met 2/3e meerderheid van stemmen 
een statutenwijziging worden aangenomen die slechts rechtsgeldig is als nadat er een 
nieuwe notariële akte is opgemaakt.  



 
 
6. Programma Commissies 
 
6.1 Elk van de 12 Programma Commissies bestaat uit tien leden die zoveel mogelijk een  
afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving, t.w. 50/50 voor man/vrouw; 10/90 
voor (niet westerse) allochtoon/autochtoon; een derde in de leeftijd van 18-34 jaar, een 
derde van 35-54 jaar en een derde boven 55 jaar; 40/60 voor hoog/niet hoog opgeleid; 
 

6.2 De leden van de diverse Programma Commissies worden eens in de 4 jaar gekozen door 

de Algemene Ledenvergadering. De eerste verkiezing vindt plaats in mei 2016. Leden kunnen 

maximaal twee maal achtereen voor dezelfde commissie verkozen worden. 

 

6.3 Uit efficiency- en kostenoverwegingen zijn de vergaderplaatsen van de twaalf 

commissies als volgt over het land verdeeld:  

-Commissie Individu en Samenleving in Amsterdam 

-Commissie Gezondheid, Zorg en Welzijn in Nijmegen 

-Commissie Wonen, Verkeer en Infrastructuur in Utrecht 

-Commissie Werk, Inzet en Inkomen in Breda 

-Commissie Onderwijs, Wetenschap en Technologie in Enschede 

-Commissie Milieu en Energie in Groningen 

-Commissie Cultuur, Kunst, Recreatie en Sport in Leeuwarden 

-Commissie Economie, Financiën en Belastingen in Rotterdam 

-Commissie Ondernemen van ZZP tot Multinationaal in Eindhoven 

-Commissie Vrede, Veiligheid, Justitie en Defensie in Maastricht 

-Commissie Politiek, Bestuur, Toezicht en Media in Almere 

-Commissie Buitenlandse Zaken, Koninkrijk en EU in Den Haag   

 

6.4 Leden voor iedere commissie kunnen vanuit het hele land komen, mits ze bereid zijn  

naar de centrale vergaderplaatsen te reizen  

 

6.5 De taak van iedere commissie is op basis van verworven kennis en inzicht t.a.v. het 

betreffende kernprogramma, beleidsvoorstellen te maken voor het landelijke partij- 

programma. Daarnaast heeft iedere commissie een adviserende rol naar de dagelijkse 

Bestuursraad. 

 

6.6 Een commissie komt minimaal vier keer per jaar bijeen of zoveel vaker als nodig wordt 

geacht.  

 

6.7 De voltallige ledenraad stemt over ieder commissievoorstel voor het tot officieel 

partijprogram wordt.  

 



6.8 Iedere commissie stelt uit zijn midden een voorzitter aan. Het voorzitterschap rouleert 

om het halfjaar.  

 

6.9 Tot de vereniging over voldoende financiële middelen beschikt, is de functie van lid van 

een Programma Commissie onbezoldigd. De Algemene Vergadering stemt t.z.t. over een 

passende toekomstige onkostenvergoeding.  

 

6.10 Leden van de Programma Commissies kunnen van hun functie worden ontheven door 

een 2/3e meerderheid van de Bestuursraad plus 2/3e meerderheid van de Commissie van 

Ethiek.  

 

7. Bestuursraad 

 

7.1 De Bestuursraad bestuurt de vereniging en heeft de dagelijkse leiding over de partij.  

 

7.2 De bestuursleden worden voor een termijn van vier jaar gekozen vanuit de twaalf 

Programma Commissies. De bestuursleden kunnen maximaal twee maal achtereen verkozen 

worden. 

 

7.3 De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter. De verenigingsoprichter zal de 

functie van voorzitter blijven vervullen tot mei 2018 waarna verkiezing volgt.  

 

7.4 Tot de vereniging over voldoende financiële middelen beschikt, is het 

bestuurslidmaatschap een onbezoldigde functie. De ledenraad stemt t.z.t. over een 

passende toekomstige bezoldiging. 

 

7.5 Alleen leden van de Bestuursraad hebben de bevoegdheid om het officiële 

partijstandpunt naar buiten toe te ventileren.  

 

7.6 Leden van de Bestuursraad kunnen van hun functie worden ontheven door een 2/3e 

meerderheid van de Ledenraad plus 2/3e meerderheid van de Commissie van Ethiek.   

 

8. Ledenraad 

 

5.1 De samenstelling van de Ledenraad is een redelijke afspiegeling van de Nederlandse 

bevolking.  

 

5.2 De Ledenraad bestaat uit de combinatie van de 120 leden van de diverse Programma 

Commissies en de 5 leden van de Bestuursraad. 

 

5.3 Het voorzitterschap rouleert om het jaar over de vijf leden van de Bestuursraad.  



 

5.4 De ledenraad stelt het partijprogramma op na stemming over de door iedere Programma 

Commissie ingediende kernprogramma voorstel.  

 

5.5 De Ledenraad komt minimaal 2 maal per jaar bijeen of zoveel vaker als nodig is.  

 

5.6 De Ledenraad kan besluiten een eventuele aanpassing te maken aan de diverse 

kernprogramma commissies en/of de vergaderplaatsen. 

 

5.7 De Ledenraad kan besluiten om een geheel nieuwe commissie in te stellen of een 

tijdelijke onderzoekscommissie aan te stellen die belast wordt met een speciale taak. 

 

9. Commissie van Ethiek 

 

9.1 De Commissie van Ethiek bestaat uit vijf leden die als taak hebben erop toe te zien dat de  

vereniging en haar leden het Oprichtingsmanifest, de statuten en reglementen correct 

naleven.  

 

9.2 De leden worden voor een termijn van 4 jaar verkozen door de Algemene 

Ledenvergadering en kunnen maximaal tweemaal herkozen worden. 

 

9.3 De leden kiezen uit hun midden een voorzitter. Het voorzitterschap rouleert om het jaar. 

 

9.4 De Commissie van Ethiek komt minimaal eens per maand bijeen of zoveel vaker als nodig 

is. 

 

9.5 Tot de vereniging over voldoende financiële middelen beschikt is de functie van lid van 

de Commissie van Ethiek onbezoldigd. De ledenraad stemt t.z.t. over een passende 

toekomstige onkostenvergoeding.  

 

9.6 Op verzoek van de meerderheid van de Algemene Ledenvergadering of 2/3e 

meerderheid van de Bestuursraad of Ledenraad kan de Commissie een speciaal en duidelijk 

omschreven onderzoek starten, haar bevindingen daarover bekend maken en een 

eindconclusie opstellen waarover de Ledenraad uiteindelijk beslist.  

 

9.7 De Commissie van Ethiek fungeert tevens als algemeen beroepsorgaan op besluiten 

binnen de vereniging die niet tevens in samenwerking met deze commissie zijn vastgesteld. 

De commissie kan geen eerder genomen besluit overrulen maar wel het besluit nogmaals 

bevestigen of een eventueel dringend verzoek indienen een besluit te heroverwegen.   

 



9.8 Leden van de Commissie van Ethiek kunnen van hun functie worden ontheven door een 

2/3e meerderheid van de Bestuursraad plus een meerderheid van de Algemene 

Ledenvergadering.  

 

10. Externe politieke functies 

5.1 Leden die externe politieke functies vervullen kunnen te allen tijde uit de vereniging 

worden gezet indien zij het partijbelang schade toebrengen. Daarvoor is nodig een 2/3e 

meerderheidsbesluit van de Bestuursraad plus 2/3e van de Commissie van Ethiek.  

5.2 Ieder partijlid die namens WVP een betaalde politieke functie gaat vervullen, stemt toe 

om 5% van het totale bruto salaris maandelijks af te staan aan de vereniging.  

5.3 Van ieder partijlid dat een externe politieke functie vervuld wordt verwacht naar eigen 

eer en geweten te handelen maar wel met inachtneming van het raamwerk van het WVP 

Oprichtingsmanifest. De vereniging zal nooit een lid onder druk zetten een bepaald 

standpunt in te nemen of te verdedigen waar hij/zij zelf niet volledig achterstaat.  

5.3 Een partijlid dat een externe politieke functie vervult en strafrechtelijk wordt 

veroordeeld tot een geldboete hoger dan categorie 2 of een aanzienlijke bestuurlijke boete, 

zal automatisch door de Raad van Ethiek worden beoordeeld of hij/zij in deze functie wel 

gehandhaafd kan blijven.  

11. Huishoudelijk Reglement 

11.1 Dit Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde worden aangepast of aangevuld wanneer 

de omstandigheden dat vereisen. Alleen de Ledenraad tezamen met de Commissie van 

Ethiek kan overgaan tot het besluit van een Reglement wijziging.  

12. Aansprakelijkheid 

12.1 Verenigingsleden kunnen de vereniging nooit aansprakelijk stellen voor schade die hen 

overkomt in het kader van de uitoefening van hun lidmaatschap, tenzij er aantoonbaar 

sprake is van opzet of grove schuld van de vereniging.  

 

 


