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Landelijke raad 

Reglement overige commissies van  

de landelijke raad 

 
REGLEMENT  

OVERIGE COMMISSIES VAN DE LANDELIJKE RAAD 
als bedoeld in artikel 78, eerste lid, sub d van het huishoudelijk reglement 

 
 
 
 
 

Vastgesteld door de Landelijke Raad op 11 juni 2016 
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Artikel 1 
Algemeen 
1. Dit reglement regelt het instellen en het opheffen van overige commissies van de landelijke raad, 

als bedoeld in artikel 78, eerste lid, sub d van het huishoudelijk reglement. 
2. Overige commissies van de landelijke raad zijn permanent of tijdelijk van karakter. 
3. Vaste commissies, zijnde commissies waarvan het instellen, opheffen en de regeling van de 

werkzaamheden, in de statuten of het huishoudelijk reglement nader zijn uitgewerkt, vallen 
nadrukkelijk niet onder de bepalingen van dit reglement. 

4. Overige commissies hebben tot doel de landelijke raad te ondersteunen in de werkzaamheden die 
de landelijke raad toekomen. 

 
Artikel 2 
Permanente commissies 
1. Permanente commissies worden door de landelijke raad ingesteld voor onbepaalde tijd op grond 

van een vanuit de landelijke raad aan de landelijke raad gedaan voorstel. 
2. Een voorstel tot het instellen van een permanente commissie kan ook gedaan worden tijdens de 

vergadering op voorspraak van vier of meer leden van de landelijke raad of op voorspraak van de 
voorzitter van de landelijke raad. 

3. Een voorstel tot het instellen van een permanente commissie omvat tenminste de doelstelling en 
werkwijze van de commissie alsmede de als eerste te benoemen leden die zitting nemen in de 
commissie. 

4. Een permanente commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden of 
plaatsvervangend leden van de landelijke raad.  

5. De leden van een permanente commissie worden door de landelijke raad benoemd voor een 
periode van drie jaar. Elk jaar treedt één derde, of daaromtrent, van het aantal leden af. Een lid 
treedt tevens af indien deze niet langer deel uitmaakt van de landelijke raad. 

6. Herbenoeming van leden is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar. 
7. Een permanente commissie regelt haar eigen werkzaamheden. Tenminste eenmaal per jaar 

rapporteert de commissie aan de landelijke raad over haar werkzaamheden. 
8. De landelijke raad kan een permanente commissie opheffen op grond van een daartoe ingediend 

voorstel door de commissie zelf of door minimaal vier leden van de landelijke raad. Indien de 
commissie zelf het voorstel indient, gebeurt dit met instemming van alle op dat moment benoemde 
leden. 

9. De door de landelijke raad ingestelde permanente commissies worden vermeld op een bij dit 
reglement gevoegde bijlage met daarop vermeld de naam van de commissie en het moment van 
instellen. 

 
Artikel 3 
Tijdelijke commissies 
1. Tijdelijke commissies worden door de landelijke raad ingesteld voor bepaalde tijd op grond van 

een vanuit de landelijke raad aan de landelijke raad gedaan voorstel. 
2. Een voorstel tot het instellen van een tijdelijke commissie kan ook gedaan worden tijdens de 

vergadering op voorspraak van vier of meer leden van de landelijke raad of op voorspraak van de 
voorzitter van de landelijke raad. 

3. Een voorstel tot het instellen van een tijdelijke commissie omvat tenminste de opdracht en taak 
van de commissie alsmede de te benoemen leden die zitting nemen in de commissie. 

4. Een tijdelijke commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden of plaatsvervangend 
leden van de landelijke raad. Een tijdelijke commissie kan zich laten bijstaan door leden van het 
landelijk bestuur, met dien verstande dat het aantal deelnemende leden van het landelijk bestuur 
nooit meer mag zijn dan 1/3 van het aantal leden van de tijdelijke commissie. 

5. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van looptijd van de 
commissie. 

6. De maximale looptijd van een tijdelijke commissie bedraagt drie jaar. Een lid treedt af indien deze 
niet langer deel uitmaakt van de landelijke raad. 

7. De landelijke raad kan een tijdelijke commissie opheffen op grond van een daartoe ingediend 
voorstel door de commissie zelf of door minimaal vier leden van de landelijke raad. Indien de 
commissie zelf het voorstel indient, gebeurt dit met instemming van alle op dat moment benoemde 
leden. 

8. Een tijdelijke commissie houdt in ieder geval op te bestaan bij het bereiken van de vooraf 
bepaalde looptijd. 



Reglement overige commissies landelijke raad – Vastgesteld 11 juni 2016 3 
 

9. Een tijdelijke commissie regelt haar eigen werkzaamheden binnen de door de landelijke raad 
vastgestelde opdracht en taak. Tenminste tweemaal per jaar rapporteert de commissie aan de 
landelijke raad over haar werkzaamheden en verder tussentijds in zoverre dit nodig is of op 
voorhand is afgesproken. 

10. Een tijdelijke commissie stelt een eindrapport van de werkzaamheden op. Dit rapport omvat 
tenminste een samenvatting van de verrichte werkzaamheden en verder de bevindingen, 
conclusies en eventuele aanbevelingen van de commissie. 

11. De landelijke raad stelt het eindrapport vast, nadat dit door de landelijke raad besproken is en kan 
het landelijk bestuur verzoeken om met een nader voorstel te komen op basis van het eindrapport. 

 
Artikel 4 
Nadere voorstellen aan de landelijke raad 
Nadere voorstellen die voortvloeien uit de werkzaamheden van een commissie worden ter 
behandeling in de landelijke raad ingediend door het landelijk bestuur. 

 
 


