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Huishoudelijk regelement Erwin Nypelsstichting
Duiding art. 4 lid 12
Landelijk Bestuur [Joris Hetterscheid, Hester van Wessel, Bart
Kessels, Lars Gerrits, Eswara de Mol, Gijs Toussaint, Tom Urbaschek,
Silke Kok]
Bart Kessels
- De Erwin Nypelsstichting (“ENS”) de reserve van de Jonge
Democraten beheert;
- Er geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling bij het
nemen van beslissingen over het gebruik van de reserve;
- Artikel 4 lid 12 onder b van de statuten van de Erwin
Nypelsstichting bepaalt dat onverenigbaar is met
ENS-bestuur: “lidmaatschap van enig bestuurlijk of
vertegenwoordigend lichaam van een politieke partij”;
- Artikel 4 lid 12 onder d bepaalt dat iemand niet minder dan
anderhalf jaar geleden “decharge of ontslag” mag zijn verleend
door een orgaan binnen een orgaan van een
volksvertegenwoordigend lichaam, politieke partij of de JD;
-

-

Spreekt uit dat

Artikel 4 lid 12 van de statuten van de Erwin Nypels Stichting
aan interpretatie onderhevig is;
Een zeer strikte interpretatie daarvan teveel geschikte
kandidaten uitsluit, zonder daadwerkelijk risico op
belangenverstrengeling, bijvoorbeeld bij stadsdeelbestuur in
Amsterdam of bestuur van werkgroep Diversiteit;
Het aanvullen van de statuten ter verduidelijking veel geld
kost, zodat wij onze interpretatie in een organimo
voorleggen;

De Erwin Nypelsstichting de volgende tekst opneemt in haar
draaiboek ter duiding van wat onverenigbaar is met haar bestuur:
Absolute onverenigbaarheid
● Een functie waarvoor iemand op een stembiljet heeft gestaan
uitgegeven voor een openbare verkiezing georganiseerd door
de kiesraad. In ieder geval: lidmaatschap gemeenteraad,
provinciale staten, waterschappen, eilandsraden, Tweede
Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement;
● Alle bestuurlijke of vertegenwoordigende functies van een
politieke partij waarvoor je betaald wordt/in loondienst bent
(excl. onkostenvergoedingen, incl. vacatiegelden – bij lage
vacatiegelden moet de ALV van de JD besluiten);
● Daarmee vergelijkbare gevallen waarvan het ENS- en/of
JD-bestuur meent dat het niet verenigbaar zou moeten zijn.
Relatieve onverenigbaarheid
● Overige gevallen zijn relatief: moet worden afgewogen door
JD-bestuur, ENS-bestuur en JD-congres bij het aanstellen
van de bestuurskandidaat;

●

●

Bij iedere stemming over het uitkeren van gelden moet
besproken worden of er onverenigbare belangen zijn voor
individuele bestuursleden van de ENS voor deze specifieke
stemming, gelet op hun overige functies en werkzaamheden.
Bijvoorbeeld: een ENS-bestuurslid werkt voor een
sigarettenfabriek en de JD wil extra geld om campagne te
voeren tegen roken;
Lidmaatschap andere politieke partij in beginsel onwenselijk,
want te snel dubbele petten op.

Decharge/ontslag
● We interpreteren ‘ontslag’ in de zin van de statuten als datum
dat een JD-bestuurslid niet meer in functie is. Daarmee is de
‘afkoelperiode’ dus altijd minimaal 1,5 jaar nadat de functie is
neergelegd / er is afgetreden.
Toelichting

Artikel 4 lid 12 definieert wie er geen ENS-bestuurslid kan worden.
Maar delen hiervan zijn aan interpretatie onderhevig. Er staat
bijvoorbeeld vermeldt: “lidmaatschap van enig bestuurlijk of
vertegenwoordigend lichaam van een politieke partij”
Als je deze tekst heel rigide zou interpreteren dan zou dat betekenen
dat als je lid bent van een lokale D66-werkgroep die een
thema-avond organiseert, je geen bestuurslid meer kan zijn voor de
ENS. Dit zou echter betekenen dat vrijwel niemand bestuurslid zou
kunnen worden, omdat vrijwel alle potentieel geschikte kandidaten
actief blijven binnen D66. Om dit onderdeel van de ENS-statuten
beter duiding te geven derhalve het voorstel om bovenstaande tekst
in het draaiboek op te nemen.
Daarnaast is het ontslag van een bestuurslid vaak later dan zijn
aftreden, tezamen met zijn decharge. Decharge wordt pas verleend
na vaststelling van de jaarrekening. Een landelijk bestuurslid dat in
september aftreedt krijgt pas decharge bij het vaststellen van de
jaarrekening in juni het jaar erop. Voor het goed functioneren van de
ENS is het relevant dat bestuursleden van de ENS op de hoogte zijn
van het interne functioneren van de JD en een goede band heeft met
de JD. In de praktijk blijkt dat bij een afkoelperiode van ruim langer
dan 1,5 jaar de kennis over het functioneren van de JD en de banden
met de JD onder druk komen te staan.

