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Bijlage zoals vastgesteld op het congres van 
zondag 27 november 2011 te Doorn en 
aangepast op het congres van zondag 3 juni 
2018 te Doorn en op het online congres van 
zaterdag 19 juni 2021. 

1. Inleiding 

De Partij voor de Dieren streeft naar een 
actieve basis. Een belangrijk uitgangspunt 
voor het beoordelen van het verenigen van 
twee of meer functies in één persoon is dat 
het de voorkeur verdient zoveel mogelijk 
leden actief bij de Partij voor de Dieren te 
betrekken om de taken en 
verantwoordelijkheden te delen. Kennis en 
ervaring worden zo optimaal gespreid. 

In de praktijk blijkt echter dat geschikte 
beschikbare kandidaten voor het invullen van 
bestuurlijke, politieke en andere functies vaak 
schaars zijn. Dit is een belangrijke factor die 
de cumulatie van functies in de hand werkt. 
De cumulatie van functies is door de 
betrokkenen vaak niet gezocht. Er wordt een 
beroep op hen gedaan, omdat er geen andere 
geschikte kandidaten beschikbaar waren. 

In een aantal gevallen is het duidelijk dat twee 
functies niet bij dezelfde persoon thuis horen. 
In andere gevallen is het combineren van 
functies functioneel juist gewenst. Het is van 
belang om ongewenste functiecombinaties te 
voorkomen, maar tegelijkertijd moet worden 
voorkomen dat de indruk ontstaat dat het 
combineren van twee of meer functies in één 
persoon altijd een probleem zou zijn. 
Duidelijke richtlijnen zijn daarom nuttig en 
nodig. 

2. Indeling in categorieën 

In deze regeling delen we mogelijke 
functiecombinaties in volgens vijf 
categorieën: 

1. Wettelijk verboden combinaties (W) 
2. Niet toegestane combinaties (N) 
3. Mogelijke combinaties (M) 
4. Gewenste combinaties (G) 
5. Niet van toepassing (-) 

2.1 Wettelijk verboden 

Een aantal combinaties van functies zijn bij 
wet verboden, en een aantal functies zijn 
onverenigbaar volgens de statuten of 
reglementen van de partij. Deze 
functiecombinaties zijn niet toegestaan. 
Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. 

Wettelijke regels bepalen dat de volgende 
combinaties niet zijn toegestaan: 

• Een lid van de Staten-Generaal kan slechts 
lid zijn van één van beide kamers (Art. 57 
Grondwet); 

• Een lid van het Waterschap mag niet ook 
lid zijn van de Provinciale Staten (Art. 31 
Waterschapswet). 

Onze statuten en reglementen bepalen dat: 

• Het lidmaatschap van het partijbestuur is 
niet te verenigen met het lidmaatschap 
van een afdelingsbestuur, of van de 
commissie van beroep (Art. 7, statuten); 

• Leden van het partijbestuur kunnen geen 
lid zijn van het college van advies (Art. 12, 
statuten); 

• Het lidmaatschap van de commissie van 
beroep is onverenigbaar met een betaalde 
functie binnen de partij (Art. 7.2, HHR). 

2.2 Niet toegestaan 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom 
bepaalde functiecombinaties niet toegestaan 
zijn. 

Een eerste reden is een combinatie van twee 
functies die samen een zware belasting 
geven. Hierbij moet in ogenschouw genomen 
worden dat de beide functies naar behoren 
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vervuld kunnen worden, zonder dat dit leidt 
tot overbelasting van betrokkene. Een 
voorbeeld hiervan is de combinatie van 
Tweede Kamerlid en Provinciale Statenlid. 

Een tweede reden is een gerede kans op een 
botsing van belangen, als men vanuit 
verschillende organen met hetzelfde 
onderwerp bezig is, maar vanuit een andere 
verantwoordelijkheid. Dit zou zich 
bijvoorbeeld voordoen als een medewerker 
van het partijbureau daarnaast lid van een 
afdelingsbestuur zou worden. 

Een derde reden is een functiecombinatie 
waardoor een ‘hiërarchische sandwich’ 
ontstaat, waarbij men vanuit de ene 
verantwoordelijkheid toezicht houdt op een 
bepaald orgaan of persoon maar in de andere 
functie ondergeschikt is aan datzelfde orgaan 
of diezelfde persoon. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor in de combinatie 
afdelingsbestuurder en fractiemedewerker 
van een lokale fractie. 

Een combinatie van functies die is 
aangemerkt als niet toegestaan zal zo min 
mogelijk moeten voorkomen, maar 
uitzonderingen zijn mogelijk als daar 
gegronde redenen voor zijn. Een besluit om 
een als niet toegestaan aangemerkte 
functiecombinatie wel toe te staan moet 
worden genomen of goedgekeurd door het 
partijbestuur. 

Coulance met bovenstaande regel kan 
worden betracht indien op voorhand duidelijk 
is dat de niet toegestane combinatie van 
functies slechts beperkte tijd zal bestaan, 
zulks ter beoordeling van het partijbestuur. 
Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de 
zittingstermijn van één van de te combineren 
functies binnen enkele maanden afloopt. 

2.3 Mogelijk 

Aangemerkt als mogelijk zijn combinaties van 
functies waarvoor de bovengenoemde 
bezwaren slechts in beperkte mate gelden, of 
waarvoor op voorhand niet kan worden 
vastgesteld of de betreffende bezwaren van 
toepassing zijn. 

Een voorbeeld voor het eerste geval 
(beperkte mate) is de combinatie van 
afdelingsbestuurslid en lid van de Provinciale 
Staten. Aangezien het afdelingsbestuur een 
rol heeft in het beoordelen van het gevoerde 
beleid van de PS fractie, zit hier een lichte 
mate van verschil in verantwoordelijkheden. 
Echter, als de betrokkenen zich hiervan 
voldoende bewust zijn, is het eenvoudig om 
een werkelijke botsing van belangen te 
vermijden. En vóór deze combinatie spreekt 
dat een Statenlid in het afdelingsbestuur zorgt 
voor een goede directe afstemming tussen de 
provinciale politiek en de politieke acties 
georganiseerd door de afdeling. 

Een voorbeeld van het tweede geval (op 
voorhand niet vast te stellen) is de combinatie 
van lid van de Provinciale Staten en lid van de 
kandidatencommissie. Een PS lid kan prima 
deelnemen in de kandidatencommissie voor 
verschillende verkiezingen, alleen niet in de 
kandidatencommissie voor de PS verkiezingen 
in de eigen provincie. En als het betreffende 
PS lid geen volgende termijn ambieert, is er 
ook dan geen botsing van belangen en kan 
het lid zitting nemen in de 
kandidatencommissie voor de PS van de eigen 
provincie. 

Een combinatie van functies die is aangeduid 
als mogelijk is toegestaan als de betreffende 
concrete situatie geen aanleiding geeft voor 
het tegendeel. Wel geldt voor afwegingen in 
deze categorie uitdrukkelijk dat moet worden 
meegewogen dat het de voorkeur verdient 
zoveel mogelijk leden actief bij de Partij voor 
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de Dieren te betrekken om de taken en 
verantwoordelijkheden te delen. 

2.4 Gewenst 

Gewenst zijn functiecombinaties waarin een 
duidelijke meerwaarde aanwezig is in het 
combineren van die functies in één persoon. 

In het bijzonder voor het invullen van het 
college van advies, de commissie van beroep 
en de verschillende kandidatencommissies 
wordt uitdrukkelijk ook een beroep gedaan 
op leden die al actief zijn in de partij. 

3. Functiecombinaties 

Hier volgt in grote lijnen een overzicht van 
wat gewenste, mogelijke en (wettelijk) niet 
toegestane combinaties zijn. Het hele 
overzicht staat in het schema in hoofdstuk 4. 

Het schema leent zich niet goed om ook de 
wenselijkheid van familiebanden er in op te 
nemen. Enkele richtlijnen voor familiebanden 
binnen de partij staan in paragraaf 3.9. 

3.1 Combinatie van politieke en 
bestuurlijke functie op hetzelfde niveau 

Besturen dragen een verantwoordelijkheid in 
kandidaatstellingsprocedures en monitoren 
hiervoor o.a. het functioneren van fracties 
tussen verkiezingen. Daarom zit er een 
bepaalde mate van verschil in 
verantwoordelijkheden tussen politiek en 
bestuurlijke functies op hetzelfde niveau. Aan 
de andere kant zijn er ook aanwijsbare 
voordelen aan deze combinatie van functies 
omdat zo de relevante politieke ervaring 
wordt ingebracht in het betreffende bestuur. 
Deze functiecombinaties zijn mogelijk. 

Gezien de zwaarte van de functie van Tweede 
Kamerlid en Europarlementslid kan een 
combinatie met een 
partijbestuurslidmaatschap een zware 

belasting blijken. Om deze reden is in dit geval 
terughoudendheid geboden. 

3.2 Combinatie van lokale politieke 
functie en lidmaatschap partijbestuur 

Het kan nuttig zijn dat ervaring in de lokale 
politiek wordt ingebracht in het partijbestuur. 
Daarom is dit een gewenste combinatie. 
Echter, het is ook van belang dat het 
partijbestuur voldoende los staat van het 
politieke bedrijf, zodat het vanuit eigen 
verantwoordelijkheid kan werken. Het is 
daarom af te raden dat het partijbestuur voor 
een substantieel deel uit politieke 
functionarissen bestaat. 

3.3 Combinatie van landelijke/Europese 
politieke functie en lidmaatschap 
afdelingsbestuur 

Gezien de zwaarte van de functie van Tweede 
Kamerlid en Europarlementslid is een 
combinatie met een lidmaatschap van een 
afdelingsbestuur een zware belasting. 
Terughoudendheid is hier geboden. 

Qua tijdsbeslag laat de functie van Eerste 
Kamerlid een combinatie met het 
lidmaatschap van een afdelingsbestuur wel 
toe. 

3.4 Combinatie van landelijke politieke 
functie en lokale politieke functie 

Gezien de zwaarte van de functie van Tweede 
Kamerlid en Europarlementslid is een 
combinatie met een WS, GR, PS of EK 
lidmaatschap niet toegestaan. 

De functie van Eerste Kamerlid laat een 
combinatie met een WS, GR of PS 
lidmaatschap qua tijdsbeslag wel toe. Ook 
een botsing van belangen zal bij deze 
combinatie niet snel voorkomen. 
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3.5 Combinatie van meerdere lokale 
politieke functies 

Gezien de mogelijke verstrengeling van de 
belangen van de verschillende bestuurlijke 
niveaus is terughoudendheid hier geboden. 
Om deze reden heeft de wetgever de 
combinatie van Statenlid en 
waterschapbestuurder verboden. 

Aan de andere kant constateren we dat we 
soms onvoldoende beschikbare geschikte 
kandidaten hebben in een regio. Daarom 
willen we de mogelijkheid voor cumulatie van 
politieke functies wel open houden. De 
combinatie van lokale politieke functies is 
daarom mogelijk, uitgezonderd de 
combinaties die bij wet verboden zijn. 

3.6 Combinatie van meerdere 
bestuurlijke functies 

De combinatie van het lidmaatschap 
partijbestuur en het lidmaatschap van een 
afdelingsbestuur is statutair niet toegestaan. 

Terughoudendheid is geboden voor de 
combinatie van lid partijbestuur en een 
bestuursfunctie van de NGPF of PINK!, omdat 
het partijbestuur besluit over de aanduiding 
van deze organisaties als haar politiek- 
wetenschappelijk instituut, respectievelijk 
haar politieke jongerenorganisatie, en 
daarmee indirect besluit over de subsidie van 
de NGPF en PINK!. Deze functiecombinaties 
zijn aangemerkt als niet toegestaan. 

3.7 Combinatie van lidmaatschap 
partijbestuur en lidmaatschap van een 
andere politieke partij 

Aangemerkt als wettelijk verboden is het 
lidmaatschap van het partijbestuur en het 
lidmaatschap van enige andere landelijke 
politieke partij. De statuten sluiten deze 
combinatie uit (hoofdstuk 3, artikel 7, lid 3). 

3.8 Combinatie van lidmaatschap 
afdelingsbestuur en lidmaatschap van 
een andere politieke partij 

Volgens het HHR, artikel 6.1, lid 3, is het 
lidmaatschap van het afdelingsbestuur 
onverenigbaar met het lidmaatschap van 
enige andere politieke partij. Deze combinatie 
wordt dan ook aangemerkt als wettelijk 
verboden. 

3.9 Combinatie van een politieke functie 
en het lidmaatschap van een andere 
politieke partij 

Een volksvertegenwoordiger voor de Partij 
voor de Dieren die tegelijkertijd lid is van een 
andere politieke partij, zal moeite hebben om 
geloofwaardig en betrouwbaar over te 
komen. Daarom is de combinatie van een 
politieke functie en het lidmaatschap van 
enige andere politieke partij niet toegestaan. 

3.10 Medewerkers 

Het is niet toegestaan dat medewerkers van 
het partijbureau en van de TK/EK/EP fracties 
lid zijn van het partijbestuur, want daarmee 
zouden ze op een bepaalde manier weer 
‘boven’ hun leidinggevende komen te staan, 
met alle complicaties van dien. 

Voor partijbureaumedewerkers geldt ook het 
lidmaatschap van een afdelingsbestuur als 
niet toegestaan, omdat ze anders gemakkelijk 
in een belangenconflict kunnen komen. 
Medewerkers van het partijbureau 
ressorteren onder het partijbestuur, zij 
voeren het beleid uit. Het is niet toegestaan 
dat zij als afdelingsbestuurder in een andere 
verhouding ten opzichte van het partijbestuur 
komen te staan. 

Een combinatie van medewerker partijbureau 
met een lidmaatschap in PS, GR of WS is wel 
mogelijk, omdat medewerkers zo een 
uitstekende feeling houden met de praktijk. 
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Voor betaalde fractiemedewerkers geldt dat 
zij geen zitting mogen hebben in besturen en 
gekozen politieke functies op hetzelfde niveau 
in hetzelfde werkgebied. Deze combinaties 
zijn aangemerkt als mogelijk, omdat het in het 
schema niet valt af te leiden of er sprake is 
van hetzelfde niveau of werkgebied 
(bijvoorbeeld: een gemeenteraadslid, kan niet 
medewerker zijn van de eigen fractie, maar 
eventueel wel fractiemedewerker in een 
andere gemeente). 

Voor alle betaalde medewerkers binnen de 
partij, waaronder het partijbureau en de 
Europese, landelijke en lokale fracties, geldt 
dat zij wel lid kunnen zijn van een andere 
politieke partij, maar zij kunnen zich niet 
actief inzetten voor een andere politieke 
partij. 

3.11 Combinatie van lidmaatschap van de 
Partij voor de Dieren en actief 
lidmaatschap van een andere politieke 
partij. 

Wanneer iemand zich inzet om een partij te 
vertegenwoordigen, de bekendheid van een 
partij te vergroten, of het gedachtegoed te 
verspreiden of deelneemt aan besluitvorming 
binnen een partij is iemand actief voor die 
partij. Leden van de Partij voor de Dieren 
kunnen wel lid zijn van een andere politieke 
partij, maar zij kunnen zich niet actief inzetten 
voor een andere politieke partij. Dit zou de 
geloofwaardigheid van het lid en daarmee die 
van de partij kunnen schaden. Combinatie van 
lidmaatschap van de Partij voor de Dieren en 
actief zijn voor een andere politieke partij of 
een andere fractie is niet toegestaan. 

  

Uitzondering op deze regel is combinatie van 
het lidmaatschap van de Partij voor de Dieren 
en actief zijn voor een van onze buitenlandse 
zusterpartijen. 

3.12 Kandidatencommissies 

Kandidatencommissies voor kandidatenlijsten 
voor verkiezingen brengen advies uit aan het 
partijbestuur. Er mogen geen mensen aan de 
kandidatencommissie deelnemen die zelf op 
een verkiesbare plaats op de betreffende 
kandidatenlijst willen staan. Een uitzondering 
hierop kan worden gemaakt voor de 
lijsttrekker, indien de kandidatuur voor deze 
positie al door het partijbestuur is vastgesteld 
voorafgaand aan de verdere 
selectieprocedure. 

Om ook mensen met relevante politieke 
ervaring in de kandidatencommissie te 
hebben, kan een beroep worden gedaan op 
politici uit andere gremia, bijvoorbeeld een 
Statenlid dat deelneemt aan de 
kandidatencommissie voor een andere 
provincie of voor een gemeenteraad. Ook 
zittende politici die geen herverkiezing 
ambiëren kunnen plaatsnemen in de 
kandidatencommissie. 

Fractiemedewerkers mogen geen deel 
uitmaken van de kandidatencommissie voor 
de kandidaten van hun fractie voor een 
volgende periode, omdat ze dan hun eigen 
werkgever zouden kiezen. 

3.13 Familie 

Als familieleden merken we aan familieleden 
tot en met de 2e graad en gehuwde of 
ongehuwde partners. Een goed uitgangspunt 
is terughoudend te zijn met familieleden in 
hetzelfde bestuur of in dezelfde fractie. Dit 
moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Ook moet worden voorkomen dat 
familieleden in een werkgever / werknemer 
verhouding komen te staan. 

Een uitzondering op dit uitgangspunt kan zijn 
om twee familieleden aan te nemen als 
medewerkers van een fractie of het 
partijbureau. Het is de verantwoordelijkheid 
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van de werkgever om te beoordelen of deze 
combinatie wenselijk is. 

Voor alle gevallen waar het om andere 
functies gaat, maar waar door familiebanden 
een botsing van belangen kan ontstaan, 

wordt het oordeel overgelaten aan het 
desbetreffende bestuur en de 
ledenvergadering. 
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4. Schema verenigbaarheid functies Partij voor de Dieren 
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