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WERKPLAN TOEZICHTRAAD GROENLINKS 2021         
 

1. Algemeen 

GroenLinks heeft als enige politieke partij in Nederland een toezichthoudend orgaan 

in de vorm van een toezichtraad. De toezichtraad heeft tot taak om toezicht te houden 

op de werkzaamheden van het partijbestuur en het partijbestuur met raad ter zijde te 

staan. Het toezicht is erop gericht dat het partijbestuur haar wettelijke verplichtingen 

en financiële verantwoordelijkheden in acht neemt, statuten, reglementen en 

congresbesluiten naleeft en de partij op deugdelijke wijze bestuurt. 

 

1.1. Samenstelling toezichtraad 

Op het online congres van 23 januari 2021 heeft er, in verband met afgelopen 

termijnen, een aanvullende voordracht voor leden van de toezichtraad 

plaatsgevonden. Met het oog op continuïteit, diversiteit, als tegelijkertijd ook 

vernieuwing van kennis en ervaring was besloten de huidige bezetting van de 

toezichtraad van vijf leden aan te vullen tot, de volgens de statuten toegestane, zeven 

leden. Op het congres van 23 januari 2021 werden Felix Flinterman en Khalid 

Boutachekourt door het congres benoemd als lid en werd Titia van Leeuwen voor een 

tweede termijn herbenoemd. Daarmee bestaat de toezichtraad in 2021 uit: Khalid 

Boutachekourt, Felix Flinterman, Saskia van Gessel, Hetty Hafkamp (voorzitter), Bert 

Koopmanschap, Gemma Lago en Titia van Leeuwen. 

 

1.2. Functioneringsgesprekken leden partijbestuur 

 

Als onderdeel van de taken van de toezichtraad voeren twee leden van de raad 

jaarlijks met elk lid van het partijbestuur een functioneringsgesprek. Per gesprek 

wordt een verslag gemaakt waarin de gemaakte afspraken, aandachtspunten en 

ontwikkelpunten zijn opgenomen. De gesprekken worden gebaseerd op een 

schriftelijke weergave van referenties van een drietal personen die met het betrokken 

bestuurslid samenwerken, op een eigen schriftelijke reflectie van het bestuurslid en 

op de mate van realisatie van de gemaakte afspraken en voornemens. De 

toezichtraad voert ook exitgesprekken met afgetreden bestuursleden. Zij worden 

uitgenodigd om na enige tijd terug te blikken op hun bestuursperiode. Hun ervaringen 
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en adviezen blijken nuttig te kunnen zijn voor hun opvolgers en voor het functioneren 

van het partijbestuur als geheel.  

 

Begin 2022 zullen weer functioneringsgesprekken met alle leden van het partijbestuur 

gevoerd worden. Verder wordt in 2021 op het partijbureau een aparte digitale 

archivering gecreëerd voor de verslagen van de functioneringsgesprekken. De 

verslagen worden vernietigd op een nog nader te bepalen tijdstip na het aftreden van 

de bestuursleden. 

 

1.3.  Benoeming leden partijbestuur 

De toezichtraad is opdrachtgever voor de kandidatencommissie intern voor de 

selectie van kandidaten voor het partijbestuur. De kandidatencommissie intern doet 

hiervoor enkelvoudige, of desgewenst, meervoudige voordrachten aan het congres. 

Op basis van die selectie verkiest het congres de partijbestuursleden. Wanneer 

partijbestuursleden tussentijds opstappen is de benoeming van nieuwe leden een 

taak van de toezichtraad, ook weer op basis van de selectie door 

kandidatencommissie intern.  

Bij tussentijds aftreden in 2021 zal de toezichtraad de kandidatencommissie Intern 

opdracht geven voor een selectie van een opvolger, 

 

2. De toezichtraad als toezichthouder 

2.1 Financiën 

Het toezicht op de financiën van de partij is en blijft een belangrijke taak voor de 

toezichtraad. De toezichtraad voert overleg met de accountant en penningmeester 

over de resultaten van de controle, keurt de jaarrekening na een positieve  

accountantsverklaring goed en geeft aan het congres een advies ten aanzien van de 

finale goedkeuring van de jaarrekening. Daarnaast worden de tussentijdse 

rapportages besproken en aan het einde van het jaar wordt de begroting voor het 

komende jaar door de toezichtraad besproken en goedgekeurd. 

In 2021 zal de toezichtraad naast het reguliere toezicht op jaarrekening, begroting en 

tussentijdse rapportages speciaal de aandacht richten op de aanbevelingen van de 

accountant bij de dan laatst besproken jaarrekening.  

 

2.2 Landelijk bureau  
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De toezichtraad laat zich informeren over de ontwikkelingen in de organisatie van het 

landelijk bureau. Ter ondersteuning hiervan is er jaarlijks een overleg van directie, 

partijvoorzitter en voorzitter van de toezichtraad. De wijze waarop het partijbestuur 

toezicht houdt op het wetenschappelijk bureau, de jongerenorganisatie Dwars en 

DDA is een aandachtspunt voor de toezichtraad. 

 

2.4 Integriteit 

 

De toezichtraad heeft als toezichthouder de taak om toe te zien op de integriteit van 

het partijbestuur, de toezichtraad zelf en de organisatie als geheel. GroenLinks vraagt 

bij alle landelijke en Europese vertegenwoordigende en bestuurlijke functies om een 

Verklaring omtrent gedrag, laat kandidaten een integriteitsformulier invullen en er 

wordt beperkt onderzoek gedaan, via bijvoorbeeld het raadplegen van referenties, 

naar integriteit van de betrokken kandidaten. In sommige gevallen wordt door een 

gespecialiseerd bureau nader onderzoek gedaan.  

Het integriteitsbeleid van GroenLinks – vastgelegd in een integriteitsprotocol en 

integriteitsverklaring die ondertekend dient te worden – geldt voor alle landelijke 

vertegenwoordigers en bestuursleden van GroenLinks. Ook voor de leden van de 

toezichtraad, waar het gaat om mogelijke belangenverstrengeling, melden zij welke 

functies zij bekleden naast het lidmaatschap van de toezichtraad. In 2019 en 2020 is 

een uitgebreid onderzoek uitgevoerd op basis waarvan het integriteitsbeleid van de 

partij is herijkt en verstevigd waarbij  ook de zichtbaarheid en ijkbaarheid van het 

beleid verbeterd is.  

De toezichtraad zal in 2021 het partijbestuur bevragen en over de toepassing van het 

integriteitsbeleid in de verschillende geledingen van de partij. 

 

2.5  Royement leden  

Indien leden de partij op onredelijke wijze benadelen kunnen deze voorgedragen 

worden voor royement. Het besluit tot royement is een taak van het partijbestuur. 

Voor een royement is de instemming vereist van de toezichtraad. Royement is een 

ingrijpend middel dat we als partij zo min mogelijk willen inzetten en alleen als andere 

opties zijn uitgeput. De toezichtraad toetst bij ieder voorgenomen royement of het 

bestuur zorgvuldig is geweest in haar aanpak, afwegingen en besluitvorming. Zij dient 

daartoe in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te worden gesteld van 

problemen die mogelijk tot een royement zouden kunnen leiden. 
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De toezichtraad ziet er op toe dat het partijbestuur eventuele royementskwesties tijdig 

aan de raad voorlegt en zonder onnodige vertraging afwikkelt. 

 

3. De toezichtraad als klankbord 

 

De toezichtraad kan het partijbestuur zowel gevraagd als ongevraagd van advies 

dienen. Daarnaast kan het partijbestuur de toezichtraad benutten als klankbord. De 

toezichtraad bepaalt hoe zij haar (ongevraagde) adviesfunctie vormgeeft. Samen met 

het partijbestuur wordt bepaald welke vorm de klankbordfunctie kan hebben. In dat 

kader worden op gezette tijden gezamenlijke themabijeenkomsten gehouden.  

In 2021 bepalen de toezichtraad en het partijbestuur samen over welke onderwerpen 

dat jaar gezamenlijke themabijeenkomsten worden georganiseerd.  

 

4. Verantwoording toezichtraad 

 

De toezichtraad handelt in opdracht van het congres en stelt jaarlijks een 

verantwoording op van de werkzaamheden. 

 

In 2021 zal de verantwoording over 2020 aan het congres worden voorgelegd.  

 

5. Evaluatie functioneren toezichtraad 

De toezichtraad evalueert zijn eigen functioneren en dat van zijn individuele leden 

minimaal één keer per jaar. Een goede evaluatie draagt bij aan de professionaliteit 

van de toezichtraad en het creëert een leermoment om te kunnen bepalen of bij de 

ingezette koers bijstelling gewenst is.  

In het najaar van 2021 wordt de toezichtraad geëvalueerd met behulp van een 

externe partij.  

 


