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Agenda 72e partijcongres

Zaterdag 1 december 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 71e congres
3. 13:15 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Voortzetting lidmaatschap dubieuze leden
5. 13:45 Begroting 2019
 
14:00 pauze
 
6. 14.15 Amendementen partijprogramma
7. 14:30 Vacature programmacommissie
7. 14:40 Partijkalender
8. 14:45 Rondvraag
9. 14:55 Sluiting

Beste leden van De Groenen

Eind augustus is Marten Bierman overleden. Hij was
één van de oprichters van De Groenen en de eerste
keer dat we deelnamen aan de Tweede Kamerverkie
zingen in 1986 onze lijsttrekker.
We hebben contact gehad met de Braziliaanse en de
Amerikaanse Groenen en de Piratenpartij. De recht
bank in Brussel heeft ons verzoek om ons lidmaat
schap van de EGP voorlopig te herstellen helaas afge
wezen. Het partijbestuur zal op het partijcongres van 1
december in de Koperen Knoop in meer detail verslag
doen van haar werkzaamheden en met u overleggen
hoe we verder gaan. Het partijbestuur heeft een begro
ting opgesteld voor het komende jaar waarin we zowel
rekening houden met deelname aan de Europese ver
kiezingen als met voortzetting van de procedure om
ons lidmaatschap van de EGP te herstellen.  Alle leden
zijn van harte welkom om hierover mee te beslissen.
 
Otto ter Haar

Verslag 71e partijcongres

Zaterdag 1 september 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig zeven leden: Otto ter Haar, David Blik, Tom
Bakkers, Rijndert Doting (geschorst), Paul Berendsen,
Angela Zikking, Ryszard Matenko.
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Smeekes (machtigt
Tom Bakkers), mevrouw V.E. ter Haar (machtigt Otto),
Reina van Zwoll (machtigt Paul), Rob Brockhus, Jozef
van Kessel.
1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:30 uur.
2. Benoeming notulist (1). Rijndert, Paul en Angela

worden gekozen als voorlopige notulisten. De definitie
ve keuze van de notulist doen we bij punt 7.
3. Verslag partijbestuur en vaststelling agenda. Het
partijbestuur heeft na de verzending van Gras, op
maandag 27 augustus, Rijndert als partijlid geschorst
vanaf die dag tot en met 1 september. Behalve het vol
tallige bestuur waren de partijleden Tom en Paul aan
wezig bij deze vergadering. Dit voegen we toe aan de
agenda evenals de definitieve keuze van de notulist.
4. Schorsing Rijndert Doting. Rijndert is geschorst na
een aanhoudend conflict over de SNS Wereldpas die
aangeboden wordt aan houders van een zakelijke SNS
rekening. In de overeenkomst met de SNS Bank heb
ben we aangegeven geen gebruik te maken van de
SNS Wereldpas. Toch heeft Rijndert ongevraagd een
Wereldpas per post ontvangen. Otto merkte dit op en
heeft deze pas geannuleerd en uit coulance van de
bank restitutie gekregen van het maandbedrag van de
kaart. Vervolgens heeft Rijndert op eigen initiatief -
zonder hierover met Angela en Otto te overleggen -
een nieuwe Wereldpas aangevraagd en deze geacti
veerd door zijn ov-chipkaart op te waarderen met 5
euro.
Het bestuur heeft meerdere malen getracht een beroep
te doen op de redelijkheid van Rijndert door hem te
verzoeken de Wereldpas door te knippen conform het
advies van de bank. Rijndert bleef echter onvermurw
baar. Wel heeft hij de 5 euro en de contributie van de
kaart van zijn privérekening naar De Groenen overge
maakt en afgelopen maandag heeft hij theatraal een
pasje doorgeknipt; helaas was dat echter niet de be
faamde Wereldpas.
Dit heeft een dusdanige wig tussen de Otto, Angela en
de kascommissie enerzijds en Rijndert anderzijds ge
creëerd dat verdere samenwerking op dit moment uit
gesloten is. Overigens gaf Rijndert zelf ook aan geen
toekomst te zien in een nauw samenwerkingsverband
met Otto.
Otto stelt voor om de schorsing van Rijndert te verlen
gen tot 2 december en daarbij het nieuw te kiezen be
stuur te machtigen de schorsing op te heffen zodra
Rijndert zijn SNS Wereldpas en digipas bij het bestuur
heeft ingeleverd. Ryszard brengt in dat machtigingen
enkel ingezet kunnen worden op stemmingen die aan
gekondigd zijn in Gras en niet bij later toegevoegde
agendapunten. We houden een stemming met één
stembriefje voor elke aanwezig en stemgerechtigd lid.
De stemmen staken: 3 stemmen voor verlenging van
de schorsing en 3 stemmen tegen. Otto schorst de
vergadering voor overleg. Na overleg met Tom, Paul en
Angela brengt Otto naar voren dat HR artikel 6 lid 5 re
gelt dat machtigingen bij elke stemming meetellen be
halve bij stemmingen over kandidatenlijsten. Dat laat
ste is hier niet het geval. Hij heeft met zijn volmachtge
ver overlegd over de schorsing van Rijndert en wil haar
stem uitbrengen. Hij doet een nieuw voorstel inhouden
de dat de schorsing van Rijndert verlengd wordt tot 1
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oktober. De uitslag van de nieuwe stemming is 4 voor,
1 tegen en 4 onthoudingen. Het voorstel is daarmee
aangenomen.
5. Vaststelling aantal stemgerechtigde leden. De
machtigingen van Adriaan, Reina en mevrouw Ter Haar
zijn goedgekeurd. Er zijn bij aanvang van de vergade
ring 6 stemgerechtigde leden met 9 stemmen.
6. Benoeming stembureau. Tom en Paul worden met
consensus benoemd tot leden van het stembureau.
7. Benoeming notulist (2). Angela wordt met 6 stem
men voor en 3 tegen benoemd tot notulist. Paul ver
strekt haar aan het einde van het congres zijn aanteke
ningen.
8. Benoeming congresvoorzitter. Ryszard trekt zich
terug als kandidaat-congresvoorzitter en kandidaat-be
stuurslid. Otto wordt met 6 stemmen voor, 2 tegen en
1 onthouding benoemd tot congresvoorzitter.
9. Verslagen van het 69e en 70e partijcongres. Het
verslag van het 69e congres wordt met 9 stemmen
voor ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van het 70e
congres wordt met 7 stemmen voor en 2 onthoudingen
vastgesteld.
10. Uitleg van de noodzaak van dit congres door de
verzoekers. Tom doet uit de doeken waarom de
Kamer van Koophandel geweigerd heeft de besluiten
van het vorige congres in te schrijven.
11. Jaarrekening 2017. Tom en Paul lichten de door
hen uitgevoerde kascontrole toe. Otto beantwoord vra
gen over overige uitgaven (rekening 23) en uitgaven
partijbestuur (14) van Ryszard en Rijndert. Het congres
keurt de jaarrekening met 9 stemmen voor goed.
12. Décharge partijbestuur. Teneinde de samenstel
ling van het partijbestuur in overeenstemming te bren
gen met de inschrijving in het handelsregister ontslaat
het congres onder dankzegging de drie door het 69e
en 70e congres benoemde bestuursleden Angela, Otto
en Rijndert.
13. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Ryszard wil
dat Rijndert, Otto en Angela verder gaan als bestuur en
hun werk afmaken. Otto legt uit dat doorgaan met Rijn
dert in het bestuur het moeilijk maakt om het werk af te
krijgen vanwege de voortdurende obstructie van Rijn
dert. Rijndert verwijt Otto dat hij misbruik heeft ge
maakt van het besluit van de rechtbank om zijn benoe
ming tot partijvoorzitter nietig te verklaren door zich
kandidaat te stellen terwijl Rijnderts termijn nog liep.
Otto legt uit dat hij dat gedaan heeft omdat de samen
werking met Rijndert de laatste maanden steeds slech
ter werd. Dit begon 5 maart toen Rijndert Otto verbood
om als contactpersoon voor de SNS Bank op te tre
den. Op 17 mei schorste Rijndert Otto als bestuurslid
buiten het partijbestuur om. In de maanden daarna
mailde Rijndert herhaaldelijk series verwijten aan Otto
zonder deze te onderbouwen. Tom stelt zich staande
de vergadering kandidaat voor het partijbestuur. Otto
zegt toe dat hij het partijbestuur in de eerstvolgende
vergadering zal voorstellen om Angela tot secretaris en

Tom tot penningmeester te benoemen. Alleen de partij
voorzitter heeft een statutaire functie die ingeschreven
wordt in het handelsregister. Rijndert verlaat hierna de
vergadering. Het congres benoemt met 8 stemmen
voor en 1 onthouding Otto tot partijvoorzitter, met 9
stemmen voor Angela tot bestuurder en bij acclamatie
Tom tot bestuurder. Vanwege het late tijdstip verlaat
David de vergadering.
-- Pauze --
14. Amendementen huishoudelijk reglement. Otto
licht alle amendementen puntsgewijs toe. Het congres
neemt alle amendementen gezamenlijk met algemene
stemmen aan.
15. Amendement partijprogramma. Het congres
neemt het amendement op de paragraaf Erfpacht met
algemene stemmen aan.
16. Partijkalender. De eerder gepubliceerde congres
datum van 22 september 2018 vervalt. Het congres
verzoekt het bestuur op 1 december het volgende con
gres bijeen te roepen.
17. Rondvraag. Otto vraagt Angela om de volgende
dag bijeen te komen om de notulen uit te werken en te
ondertekenen voor de Kamer van Koophandel. Het
nieuw gekozen partijbestuur besluit zondag 2 septem
ber om 16:00 uur bijeen te komen bij Tom.
18. Sluiting. Otto sluit het congres omstreeks 18:28
uur.

Tussenvonnis rechtbank Brussel

De EGP heeft november 2017 tijdens de Council in
Karlstad het lidmaatschap van De Groenen opgezegd.
Wij zijn in april hiertegen in beroep gegaan bij de recht
bank van eerste aanleg te Brussel (waar de EGP haar
zetel heeft). Zo'n procedure duurt meer dan een jaar en
omdat we deel wilden nemen aan de gemeenschappe
lijke campagne voor de Europese verkiezingen hebben
we de rechtbank gevraagd om bij wijze van voorlopige
maatregel ons lidmaatschap te herstellen.
 
Op 19 oktober heeft de rechtbank in een tussenvonnis
dit verzoek afgewezen. De belangrijkste onderdelen
van het vonnis zijn:
 
2. De algemene vergadering van de PVE [=EGP] beslis
te op 24 november 2017 om aan DG [De Groenen] het
lidmaatschap te ontnemen vanaf 1 januari 2018. Als
reden werd aangehaald dat DG geen geloofwaardige,
actieve politieke partij was. Zij had al sinds 1998 niet
meer deelgenomen aan nationale verkiezingen.
10. ... de argumenten van de PVE ter betwisting van de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vordering
tot nietigverklaring, op het eerste gezicht ernstig voor
komen.
 
Het argument waarmee de PVE de ontvankelijkheid
van DG betwist is een gevolg van het feit dat de Kamer
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Begroting De Groenen 2019

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Gras  €   200,00 1

    Website  €    85,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

    Campagne  €   400,00 2

Overige inkomsten  €      50,00      

Rente, dividend  €        -,- Bankkosten  €   100,00 1

Schenkingen  € 4.000,00      

    Juridische kosten  €  6.000,00  3

    Waarborgsom  € 11.250,00  2

Tekort  € 14.985,00 Onvoorzien  €   2.000,00 1-3

Totaal  € 20.535,00 Totaal  € 20.535,00  

van Koophandel op 1 augustus alle drie bestuursleden
heeft uitgeschreven. Het bestuur wil daarom de proce
dure pas hervatten als het door de Kamer van Koop
handel is ingeschreven. De bewering dat DG sinds
1998 niet heeft deelgenomen aan nationale verkiezin
gen is volgens ons onjuist omdat we hebben deelgeno
men aan de Europese verkiezingen van 2009 en 2014.
Europese verkiezingen zijn nationale verkiezingen.

Toelichting bij de begroting voor 2019

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 5 Energie en klimaat
Toevoegen aan het einde :
Kernenergie
Voor De Groenen is uitbreiding van kernenergie be
spreekbaar. Voorwaarde van een vergunning is een be
stemming binnen Nederland voor de opslag van al het
radioactieve afval over de gehele levensduur van de
centrale inclusief het afval bij de ontmanteling.
 
Hoofdstuk 6 Europese Unie
Verwijderen van verwijzingen naar de Europese
Groenen:
Global governance
Wijzig:
De Groene partijen in de EU willen
In:
De Groenen wil
 
Beleid van de Europese Unie
Wijzig:
Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij
In:
Wij streven
 

Wapenbeheersing
Wijzig:
Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij
In:
Wij streven
 
Hoofdstuk 15 Natuur
Toevoegen aan het einde :
Wintertijd
De Groenen is het eens met de afschaffing van de zo
mertijd in de Europese Unie. Onze voorkeur gaat uit
naar het gebruik van de wintertijd het hele jaar door
omdat dit beter aansluit bij de geografische lengte van
ons land. We willen de klokken gelijk houden met de
landen in dezelfde Noord-Zuid-strook: België, Luxem
burg en Frankrijk.

Otto ter Haar

De Sovjet-Unie

De regering van de Sovjet-Unie was één van de inte
ressantste deelnemers aan de gesprekken bij Simon.
Toendertijd, voorjaar 1981, was het land nog zeer ge
sloten en was het niet eenvoudig om daar als burger
mee in gesprek te komen. Perestroika en glasnost
(transparant bestuur) bestond daar toen nog niet.
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In memoriam Marten Bierman

Amsterdam, 5 september 1939 – 27 augustus 2018

 

Marten Bierman bij de oprichtingsvergadering van De
Groenen. 
Foto Rob Bogaerts / Anefo - CC BY-SA 3.0
 
Marten Bierman was 17 december 1983 één van de
oprichters van De Groenen. Hij was lijsttrekker van de
Federatieve Groenen bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 1986. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1995
vertegenwoordigde Marten De Groenen op een geza
menlijke lijst met provinciale partijen. Met voorkeurs
stemmen kozen de Statenleden Marten, die op plaats
twee stond, in de Eerste Kamer. Het 21e congres van
De Groenen van 6 maart 1999 adviseerde de Statenle
den in Noord-Holland en Gelderland om voor een
tweede termijn voor Marten stemmen. Van 1999-2003
vormde Marten de Onafhankelijke SenaatsFractie
(OSF). Zijn betrokkenheid bij De Groenen lag niet goed
bij de OSF. Marten zegde zijn lidmaatschap op in 2001.
Hij was vervolgens bij verschillende politieke partijen
actief: Leefbaar Nederland, Ouderen Partij Zandvoort,
Red Amsterdam en ikkiesvooreerlijk.eu.

Een beer op de weg
 
We bespraken wat je moet doen als je een beer op de
weg ziet (je kunt het ook letterlijk nemen) en suggereer
den dat dit wellicht een vraag is voor Wie Weet Waar
Willem Wever Woont, destijds een populair radiopro
gramma. Uit Moskou kwam een leuk antwoord in hou
terig Engels nagesproken door het Kamerlid: "We also
have such a program. We always need to warn the pe
ople not to feed and touch them.".
 
Afghanistan
 
De Sovjet-Unie was eind december 1979 Afghanistan
binnengevallen. De rechtvaardiging luidde dat deze in
terventie plaats vond op verzoek van de regering van
Afghanistan. Kort na de invasie kwam de Afghaanse
president, Hafizullah Amin, om het leven. Hij werd als
president opgevolgd door Babrak Karmal. President
Amin wilde de nauwe samenwerking met de Sovjet-U
nie beëindigen en zocht steun bij andere landen waar
onder de Verenigde Staten. Om die reden vond ik het
aannemelijk te veronderstellen dat de Sovjet-Unie be
trokken was bij de dood van Amin. De Sovjet-Unie
heeft dat toen toegegeven. Bij monde van het Kamerlid
met de woorden: "We didn't want him to do that.".
 
Andere onderwerpen
 
In de gesprekken met en over de Sovjet-Unie zijn meer
onderwerpen de revue gepasseerd. Om het evenwicht
te bewaren zal ik in de Gras van januari vertellen over
de gesprekken met president Reagan.
 
Otto ter Haar

Kalender

1 december 2018, 72e partijcongres
31 december 2018, incasso contributies 2019
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Rob Bogaerts, Tom Bakkers, Paul
Berendsen, Angela Zikking en Otto ter Haar
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