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Betreft: Aangiften van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige daad 

Weledelgestrenge heer,

Hierbij doe ik aangifte van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige daad tegen drie personen die als bestuurslid de

politieke vereniging VoorNederland (VNL)1 vertegenwoordigen.

De strafklacht richt zich tegen de onderstaande drie personen die in 2015, 2016 en 2017 onafgebroken bestuurder

zijn van de politieke vereniging VoorNederland (VNL), te weten:

L.J.A.J. Stassen: voorzitter (sinds 13 juni 2015)

drs. J. J. van Klaveren: secretaris

mr. J. H. A. Driessen: penningmeester

ONBEHOORLIJK BESTUUR

Bij bestuurlijke integriteit draait het om de manier waarop de bestuurder invulling geeft aan het vertrouwen van

de leden van de vereniging – en in het bijzonder bij een politieke vereniging – in een zorgvuldige omgang met de

toebedeelde macht. Bestuurders dienen zich bewust te zijn van het vertrouwen van de leden van de vereniging en

terughoudend te zijn met gedragingen die het vertrouwen in een goede uitoefening van hun functie kunnen

schaden.

Een  bestuurder  van  een  (politieke)  vereniging  dient  dan  ook  voortdurend  alert  te  zijn  op  handelingen  of

gedragingen die het aanzien en de integriteit van toevertrouwde functie kunnen schaden. De bestuurder dient

zich in te spannen om zelfs de schijn van belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen.

1 Statutair gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage.
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De aangifte van  onbehoorlijk bestuur heeft betrekking op zaken die de kern van de politieke vereniging raken.

Zaken  worden  niet  (volledig)  in  notulen,  verslagen  en/of  regels  vastgelegd  en  desgewenst  vastgesteld  bij

huishoudelijk reglement en/of worden niet expliciet bekend gesteld aan de leden van de vereniging.

1. Er worden door het bestuur stelselmatig geen regels, desgewenst bij huishoudelijk reglement vastgelegd.

Controle  van  de  invulling  van  het  bestuurder  aan  het  gegeven  vertrouwen  wordt  zo  voor  de  leden

bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt.

2. Geen bekendstelling van en/of inzage in vergaderverslagen van het bestuur.

3. Het  niet  vóóraf  beschikbaar  stellen  van  de  volledige  inhoud  van  de  notulen  van  de  Algemene

Ledenvergadering van 2015 en 2016. Alleen een versie van een zogenaamde ‘verkorte notulen’ wordt op de

website van de vereniging bekend gesteld.

4. Er wordt door het bestuur bij een Algemene Ledenvergadering stelselmatig ingezet om zaken per acclamatie

goed te keuren.

5. Er  is  geen  inspraak  en/of  instemming  verleend  voor  het  verkiezingsprogramma  voor  de  Tweede

Kamerverkiezingen 2017 door de leden van de vereniging.

6. Deelname aan, alsmede de samenstelling en de aanstelling van de leden van de ‘Commissie Kandidaten

Kieslijst Tweede Kamerverkiezingen 2017 ’ zijn niet aan de leden van de vereniging voorgelegd.

7. De  selectie-criteria  en  -eisen  voor  kandidaatstelling  voor  de  kieslijst  ten  behoeve  van  de  Tweede

Kamerverkiezingen van 2017 zijn onduidelijk en niet transparant kenbaar gemaakt aan de leden van de

vereniging.

8. Er is geen instemming verleend voor de kandidatenlijst en lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen

2017 door de leden van de vereniging.

9. De Commissie van Beroep is niet door de Algemene Ledenvergadering aangesteld en/of is niet vermeld in

de notulen die expliciet en vóóraf kenbaar is gemaakt aan de leden van de Algemene Ledenvergadering.

10. Het bestuursverslag dat als toelichting dient bij het financieel jaarverslag van 2015 en 2016 is vrij summier

en geeft de financiële onderbouwing en noodzakelijkheid van de uitgaven niet afdoende weer.
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11. Het voorstel van het bestuur om de vereniging te ontbinden zonder eerst een financieel jaarverslag over de

eerste zes maanden van 2017 aan de Algemene Ledenvergadering voor te leggen en die te beoordelen nu

het nog mogelijk is. Daarbij is er in 2018 geen Algemene Ledenvergadering om de financiële verantwoording

van 2017 alsnog te toetsen.

12. Het  bestuur van de vereniging  alsmede het  bestuur van het  politiek-wetenschappelijk  instituut  van de

vereniging – genaamd het Adam Smith instituut – geeft geen uitleg en/of onderbouwing van de uitgaven

van toegewezen subsidiegelden in het financieel jaarverslag.

13. Het bestuur stelt nadrukkelijk tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 voor, dat op voorhand de

toezegging door de leden wordt gedaan, dat na ontbinding van de vereniging het eventueel batig saldo aan

het  Adam  Smith  Instituut  wordt  geschonken.  Hierbij  dient  opgemerkt  te  worden  dat  de  heren

J. J. van Klaveren en J. H. A. Driessen ook het twee-hoofdige bestuur van het Adam Smith instituut vormen!

14. Door de voorgestelde ontbinding van de vereniging het niet hoeven laten goedkeuren van het financieel

jaarverslag van 2017 in een Algemene Ledenvergadering gehouden in 2018, omdat de vereniging dan niet

meer bestaat.

15. Door de voorgestelde ontbinding van de vereniging het niet hoeven laten goedkeuren van de notulen van

de Algemene Ledenvergadering  2017 in een Algemene Ledenvergadering  gehouden in 2018, omdat de

vereniging dan niet meer bestaat.

16. Resultaten van onderzoeken – die betaald worden met verenigingsgeld – worden niet aan de leden bekend

gesteld. Tevens wordt de onderbouwing en de financiële rechtvaardiging van het betreffende onderzoek

niet vermeld in de toelichting van het bestuursverslag behorende bij het jaarverslag.

17. Vragen die per e-mail door leden aan het bestuur worden gesteld blijven veelal onbeantwoord. Indien er

toch een antwoord van het bestuur op een door een lid gestelde vraag komt is deze veelal onvolledig of

ontwijkend.

18. Als leden een dwingende toonzetting voeren in e-mail verkeer richting het bestuur, omdat het bestuur geen,

een onvolledig of ontwijkend antwoord geeft, loopt men het risico te worden ontzet (geroyeerd).

19. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 worden mensen die kritiek hebben op zaken zoveel als

mogelijk door het bestuur genegeerd en/of het stellen tot vragen moeilijk gemaakt. Antwoorden door het

bestuur zijn bijna nimmer concreet of afdoende en in voorkomend geval niet onmiddellijk controleerbaar

en/of verifieerbaar.
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20. Het  bestuur  kan  tijdens  de  Algemene  Ledenvergadering  2017  niet  exact  aangeven  hoeveel  leden  de

vereniging op dat moment heeft. Alleen een indicatie dat de vereniging net iets meer dan 1000 leden heeft.

ONRECHTMATIGE DAAD

Het stemrecht en deelname aan de Algemene Ledenvergadering is in de statuten van de vereniging geregeld.

Om juridisch bindende besluiten te nemen tijdens een Algemene Ledenvergadering – en dus ook bij die van 17

juni 2017 –  dienen de volgende zaken door het bestuur zeker te worden gesteld, te weten:

a. Het  vaststellen  van  de  identiteit  van  de  persoon  bij  toegang  en  deelname  aan  de  Algemene

Ledenvergadering; 

b. Het vaststellen van het lidmaatschap van de persoon bij  toegang en deelname aan de Algemene

Ledenvergadering;

c. Het vaststellen van de stemgerechtigdheid van de persoon bij toegang en deelname aan de Algemene

Ledenvergadering.

Door het ontbreken van een presentielijst en daarmee samenhangende het gestelde onder a. kan het bestuur niet

vaststellen of ook aan het gestelde onder b. en c. is voldaan en pleegt daarmee een onrechtmatige daad.

Ik ben bereid op aanvraag in persoon aanvullende informatie te verstrekken.

Ik  verzoek  u  binnen  zes  weken  na  datering  van  deze  brief  schriftelijk  te  bevestigen dat  u  zult  overgaan  tot

strafvervolging  tegen  de  directieleden  van de politieke vereniging  VoorNederland (VNL)  wegens  onbehoorlijk

bestuur en onrechtmatige daad bij gebreke hiervan zal ik een op artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering

een gebaseerde vordering tegen u instellen.

Hoogachtend,

P. G. J. Hoogstrate

Adres: ████████████████████
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