
Reglement politieke vertegenwoordigers

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Afdeling:

Afdeling zoals gedefinieerd n de statuten
b. Bestuur:

Het bestuur van de vereniging
c. Gegadigde:

Iemand die solliciteert naar een plaats op de kandidatenlijst
d. Gewest:

Gewest zoals bedoeld in de statuten
e. Hij:

Hij of zij
f. In aanmerking komende leden:

f.i. In geval van gemeenteraadsverkiezingen: de leden van de afdeling
f.ii. In geval van provinciale of waterschapsverkiezingen: de leden van het 

gewest
f.iii. In overige gevallen: alle leden

g. Kandidaat:
Iemand die op een kandidatenlijst staat om politiek vertegenwoordiger te worden.

h. Kandidatenlijst:
Lijst van kandidaten voor de verkiezingen

i. Politieke ledenraad
Politieke ledenraad als bedoeld in de statuten, op het niveau dat van toepassing is. 

j. Politiek vertegenwoordiger:
Iemand die door verkiezing via een lijst van Hart voor Vrijheid het ambt bekleedt van

j.i. Lid van de Eerste Kamer
j.ii. Lid van de Tweede Kamer

j.iii. Lid van de Provinciale Staten
j.iv. Lid van de Gemeenteraad
j.v. Burgemeester 

j.vi. Lid van het Europees parlement
j.vii. Lid van de Waterschappen

k. Sectie
Orgaan dat de kandidatenlijst vaststelt. Dat is:

k.i. Bij gemeenteraadsverkiezingen het afdelingsbestuur
k.ii. Bij provinciale verkiezingen het bestuur van het gewest

k.iii. Bij verkiezingen voor waterschappen het bestuur van het gewest
k.iv. Bij overige verkiezingen de politieke ledenraad

2. De kandidatenlijst voor verkiezingen wordt vastgesteld volgens de volgende procedure.
a. (Indien nog geen sectie bestaat) Een initiatiefnemer meldt zich bij het bestuur om 

een sectie op te richten;
b. De sectie nodigt expliciet alle in aanmerking komende leden uit om zich kandidaat te 

stellen. 
c. Gegadigden melden zich bij de sectie
d. De kandidaten op de kandidatenlijst tekenen een loyaliteitsverklaring.
e. De sectie stelt uit de gegadigden een voorlopige kandidatenlijst op. 



f. Indien de sectie besluit een gegadigde niet in de kandidatenlijst op te nemen doet zij 
daarvan melding aan de gegadigde, onder opgaaf van redenen. De gegadigde kan 
tegen dit besluit in beroep bij het landelijk bestuur, waarna het landelijk bestuur een 
advies geeft aan de sectie. De sectie besluit dan opnieuw over de opname van de 
gegadigde op de kandidatenlijst. De gegadigde kan vervolgens tegen dit besluit in 
beroep bij de beroepscommissie, als ware het een besluit van het bestuur.

g. De sectie legt de kandidatenlijst ter goedkeuring aan het landelijk bestuur voor. Het 
landelijk bestuur toetst voor deze goedkeuring uitsluitend of de gagdigden lid zijn 
van de vereniging

h. De sectie legt de kandidatenlijst ter goedkeuring voor aan de in aanmerking 
komende leden. Zowel over de samenstelling als de volgorde van de kandidatenlijst 
beslissen de in aanmerking komende leden. 

i. De wettelijke procedure voor het indienen van een kandidatenlijst wordt gevolgd.

3. Elke politiek vertegenwoordiger opereert zonder last of ruggenspraak. Hij opereert op basis 
van de kernwaarden, de principes en de speerpunten uit artikel 2 van de statuten van Hart 
voor Vrijheid en verder op basis van zijn eigen geweten. Niemand – ook fractiegenoten niet –
heeft het recht om hem te dwingen om in zijn functie handelingen te verrichten die daar 
volgens hem mee in strijd zijn. 
Aan afwijkend stemmen van anderen in de fractie worden geen formele consequenties van 
welke aard ook verbonden.

4. Een politiek vertegenwoordiger is verplicht één maal per jaar en verder zo vaak als de 
politieke ledenraad dat wenst te vergaderen met de politieke ledenraad. Binnen een marge 
van een maand is de agenda van de politiek vertegenwoordiger bepalend voor de datum van 
dit overleg. Indien meer politieke vertegenwoordigers met één politieke ledenraad 
overleggen worden deze besprekingen waar mogelijk met elkaar gecombineerd. 
In deze vergadering licht de politiek vertegenwoordiger toe op welke wijze hij zijn functie 
heeft uitgeoefend en legt hij verantwoording af voor gemaakte keuzes. Hij luistert naar het 
commentaar van de politieke ledenraad. Ook luistert hij naar de signalen uit de samenleving 
die door de politieke ledenraad worden aangedragen.

5. Een politiek vertegenwoordiger draagt tien procent van zijn honorarium, exclusief 
onkostenvergoedingen, af aan Hart voor Vrijheid.

6. Wanneer een politiek vertegenwoordiger besluit uit de fractie te stappen (of daartoe 
gedwongen wordt) en zelfstandig of in ander verband zijn functie voort te zetten blijft hij 
gebonden aan de kernwaarden, de principes en de speerpunten van de vereniging en het 
verkiezingsprogramma op basis waarvan hij is gekozen. Ook blijft hij verplicht om tien 
procent van zijn honorarium af te dragen, tenzij hij met het landelijk bestuur overeenkomt 
om deze verplichting in één keer af te kopen dan wel een andere financiële regeling daarvoor
treft. De verplichting om te overleggen met de politieke ledenraad vervalt dan.

7. Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van Hart voor Vrijheid op 
17 december 2022 en kan door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast of 
ingetrokken. 


