
REGLEMENT VASTSTELLING VERKIEZINGSPROGRAMMA FORUM 
VOOR DEMOCRATIE (“FVD”) TWEEDE KAMER, EUROPEES 
PARLEMENT ALSMEDE PARTIJPROGRAMMA 
 

1. Dit Reglement volgt uit de Statuten van FVD (“Statuten”), art 27, i. 
2. De Algemene Leden Vergadering van FVD (“ALV”) stelt de 

verkiezingsprogramma’s en het partijprogramma vast conform de Statuten, art 
27, i. en j. 

3. De ALV kan wijzigingen aanbrengen in het partijprogramma conform de 
Statuten art 27, j. 

4. Aan de ALV wordt ter goedkeuring een definitief concept van de 
verkiezingsprogramma’s en partijprogramma aangeboden door het Bestuur 
van FVD. 

5. Het Bestuur van FVD stelt de definitieve versie vast van de 
verkiezingsprogramma’s en partijprogramma zoals die aan de ALV 
aangeboden worden ter goedkeuring en vaststelling. 

6. De verkiezingsprogramma’s en partijprogramma worden samengesteld en 
geschreven onder leiding en toezicht van het Renaissance Instituut. (“RI”) 

7. Het Bestuur van FVD kan wijzigingen aanbrengen in hetgeen het RI voorstelt. 
8. Het RI kan inzake (specialistische) onderwerpen een beroep doen op de 

expertise van de zogenaamde Expert Groepen (“EG”). Dit zijn groepen 
deskundigen op deelgebieden van binnen en buiten FVD. 

9. De EG rapporteren aan het Bestuur van FVD met een functionele lijn naar het 
RI. 

10.De EG hebben een adviserende rol, actief en passief naar het RI; RI kan deze 
adviezen opvolgen maar is daartoe niet verplicht. Het RI is verantwoordelijk 
voor de versie van verkiezingsprogramma’s en partijprogramma zoals deze 
als concept worden aangeboden aan het Bestuur. 

11.Het Bestuur van FVD kan het RI vragen wijzigingen aan te brengen in 
genoemde programma’s aangezien het Bestuur van FVD 
eindverantwoordelijk blijft jegens de ALV. 

12.RI kan specifieke onderzoeksvragen stellen aan de EG. 
13. In de Provinciale Fracties wordt gewerkt met Kennis Platforms. (“KP”)Deze 

dienen ter coördinatie en uitwisseling van provinciale standpunten, beleid, 
moties en wat dies meer zij. 

14.De EG en RI kunnen kennis nemen van hetgeen er in de KP besproken wordt 
maar zijn niet verplicht aanbevelingen, suggesties of wat dies meer zij over te 
nemen. 

 


