
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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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

Nieuwsbrief van De Groenen Gras 72, december 2017

ISSN 2542-4661


