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Inleiding
Dit document bevat de statuten van de feitelijke vereniging VolksLiga en beschrijft de structuur van
de politieke werking. Het is dus een basisreglement voor iedereen die zich van VolksLiga wenst lid te
maken en onder deze naam politieke werkzaamheden wil verrichten.
De statuten hebben concreet als doelstelling om de structuren van VolksLiga Nationaal uit te zetten,
zodat een correcte coördinatie van alle activiteiten en beslissingen die onder de naam VolksLiga
gebeuren, kan worden gegarandeerd. Het toevoegsel “Nationaal” wordt enkel ter verduidelijking
toegekend en heeft geen statutaire waarde op zich. VolksLiga Nationaal heeft zodoende betrekking op
alle geledingen van VolksLiga die niet lokaal of arrondissementeel zijn, maar wel als taak de
landelijke coördinatie van de vereniging hebben. VolksLiga Nationaal koestert geen ambities om
inhoudelijke of administratieve beslissingen lokaal actief te willen sturen.
Toch wordt iedere geleding met de merknaam, ook een lokale afdeling, verondersteld deze statuten
mee te onderschrijven, omdat de lokale afdelingen hiermee hun alliantie aan een nevengeschikt
landelijk orgaan bevestigen en erkennen. Hierbij is de nevenschikking in de hiërarchie belangrijk om
aan te stippen. Om de autonomie van iedere VolksLiga-afdeling te garanderen zijn de statuten beperkt
tot een basisreglement dat noodzakelijke en vanzelfsprekende afspraken omhelst. Zo blijven de
identiteit, uniekheid en meerwaarde van de merknaam VolksLiga duidelijk en onwrikbaar en kunnen de
lokale afdelingen in alle vrijheid hun gemeente vormgeven naar hun eigen visie.

Een schematisch overzicht van de partijstructuur:
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Statuten
HOOFDSTUK I – MISSIE & VISIE
§1.

VolksLiga is een politieke vereniging en partij van meerderjarige burgers die opkomen voor een
vrije samenleving van autonome en verantwoordelijke individuen waarin de overheid een
dienstverlenende rol bekleedt. Deze overheid is slechts zo groot als de domeinen waar geen
enkele andere speler de rechten van het individu als beste kan waarborgen. Dit uitgangspunt
wil VolksLiga vertaald zien naar een nieuwe leest waarop solidere wetgeving kan worden
geschoeid. Om dit te bereiken ziet de vereniging de kandidaatstelling voor de verschillende
mogelijke legislatieve assemblees en lokale gemeente- en provincieraden noodzakelijk.

§2.

VolksLiga is qua ideologie verwant aan het libertarisme en plaatst haar voorstellen volledig
binnen de traditie van de Verlichting en binnen de geest van het EVRM (Europese Verklaring van
de Rechten van de Mens). VolksLiga is pacifi stisch. Leden van de vereniging prediken of zaaien
geen agressie of dood. Zij maken geen onderscheid in afkomst, etniciteit of genetische
bepalingen zoals geslacht, geaardheid of huidskleur. De vrijheid van meningsuiting is voor
VolksLiga absoluut.

§3.

VolksLiga draagt geen verantwoordelijkheid en legt geen verantwoording af voor de werkingen
of stellinginnames van andere bewegingen of organisaties. Ook niet voor de organisaties die
aan VolksLiga zijn geassocieerd.

§4.

Het werkingsgebied van VolksLiga is in de eerste instantie daar waar de partij op stembiljetten
kan staan, maar heeft de ambitie om via bondgenootschappen met andere verenigingen
wereldwijd aanhang te zoeken.

§5.

De vereniging kijkt met een kritisch oog naar supranationale samenwerkingen als de EU, NAVO
en de VN, maar plaatst zich niet principieel buiten deze structuren. We blijven pleitbezorgers
van hervormingen die de autonomie van het individu en de soevereiniteit van een staat ten
goede komen.

§6.

VolksLiga voert geen communautaire agenda. Zolang een grote vertegenwoordiging van
middenveld of burgers geen duidelijke blauwdruk kunnen presenteren voor een andere
staatsstructuur, zal VolksLiga geen standpunt innemen. De vereniging is van mening dat
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communautaire aangelegenheden door de burgers moeten worden beslecht via referenda. Leden
van VolksLiga mogen hun eigen communautaire voorkeur erop nahouden.
§7.

Inhoudelijk plaatst VolksLiga zich buiten de achterhaalde links-recht-as om geen onterechte
associëringen op te roepen. Omwille van het libertarische karakter van vele inhoudelijke
uitgangspunten plaatst VolksLiga zich lijnrecht tegenover de vertegenwoordigde partijen die
een sociaaldemocratische agenda hebben. Sociaaleconomisch is VolksLiga rechts, maar de
standpunten voor meer persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking kunnen als progressief (links)
worden beschouwd. VolksLiga beschouwt zichzelf daardoor als een centrumpartij. In het
hoefi jzermodel betekent dit praktisch tussen sociaalliberale bewegingen en conservatieve
bewegingen in.
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HOOFDSTUK II – ORGANISATIE
§8.

De leden van VolksLiga Nationaal hebben het laatste woord over de lotsbestemming van
VolksLiga. Zij komen samen in een algemene ledenvergadering, hierna het Nationaal Congres
(NC) genoemd. Het uitvoerend orgaan van het NC is de Raad van Bestuur, hierna als RvB
afgekort, en wordt belast met de dagelijkse leiding over de vereniging VolksLiga.

§9.

Het NC stemt en amendeert
– de statuten
– de partijprogramma’s die de RvB heeft uitgewerkt
– regeringsdeelname
– de leden van de RvB

§10. De RvB wordt jaarlijks vernieuwd. Dit orgaan bestaat uit ten minste 4 en ten hoogste 10
bestuurders:
– de secretaris-generaal (partijleider / voorzitter / woordvoerder)
– ten minste 1 of ten hoogste vijf politiek secretarissen (1 per kieskring)
– ten minste 1 of ten hoogste drie permanent vertegenwoordigers
– fi nancieel manager
Eenieder lid van VolksLiga Nationaal mag op vraag de RvB als observator bijwonen.
§11.

De secretaris-generaal vertegenwoordigt VolksLiga Nationaal extern en is in functie
nevengeschikt aan zijn politiek secretarissen. Hij zit de RvB voor tenzij anders aan het begin
van deze vergadering bepaald. Deze functie kan niet worden gecumuleerd met de functie van
politiek secretaris.

§12. De politieke secretarissen worden bevoegd om in samenspraak met de secretaris-generaal een
intern beleid voor hun kieskring te ontwikkelen. Indien de lijsttrekker van een kieskring voor
een bepaalde assemblee geen lid is van de RvB, dient deze persoon in campagnetijden ook bij
dit interne beleid te worden betrokken. Het staat de politiek secretarissen vrij om voor hun
kieskring een apart bestuursorgaan op te richten dat een intern beleid verder uitwerkt. De
politiek secretarissen zijn de eindverantwoordelijken voor de lijstvormingen van hun kieskring.
§13. De permanent vertegenwoordiger waakt over een correct verloop van bestuursbeslissingen en
fungeert als nationaal aanspreekpunt voor lokale afdelingen van VolksLiga.
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§14. Het lidmaatschap van VolksLiga Nationaal is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt
geapprecieerd. Dit lidmaatschap is combineerbaar met aanhorigheid aan organisaties die aan
ons zijn geassocieerd. Alle leden van lokale afdelingen met de naam VolksLiga zijn automatisch
lid van VolksLiga Nationaal.
A. De toelatingsprocedure en -voorwaarden voor een kandidaat-lid worden door iedere afdeling
autonoom vormgegeven.
B. Een sanctie of de schrapping van lidmaatschap behoren tot de bevoegdheid van een lokale
afdeling, indien deze bestaat. De RvB neemt akte van de schrapping van lidmaatschap en
beraadt zich over de noodzaak aan een sanctie op nationaal vlak en in andere onderliggende
organen.
C. De schrapping van lidmaatschap in een lokale afdeling resulteert niet noodzakelijk
schrapping op nationaal vlak.
D. Bij het gebrek aan een lokale afdeling kan de RvB eenzijdig overgaan tot een sanctie.
§15. Lokale afdelingen van VolksLiga kunnen de naam VolksLiga dragen, maar niet noodzakelijk. Alle
afdelingen die ervoor kiezen om de naam VolksLiga in zich te dragen, volgen de huisstijl en
infrastructuur van de vereniging.
– De RvB is belast met de erkenning van afdelingen.
– Op lokaal vlak volgt de afdeling het niveau van de gemeenteraad. De lokale afdeling is belast
met de erkenning van subniveaus, indien de oprichting hiervan wenselijk of noodzakelijk is.
– Het afdelingsbestuur bepaalt zelf wie intern en extern in naam van de afdeling mag spreken
en deze vertegenwoordigt.
– Lokale afdelingen kunnen inhoudelijk, administratief en/of logistiek samenwerken op
arrondissementsniveau.
§16. Geassocieerde politieke bewegingen zijn:
– Vooruit Politiek Plaform, diens leden.
– BUB (Belgische Unie-Union belge), dier leden.
– Libertarische bewegingen nationaal en internationaal.
§17.

Het lidmaatschap van VolksLiga Nationaal is niet (meer) van toepassing indien de persoon
– lid is van of kandideert voor een andere politieke partij die niet aan VolksLiga is
geassocieerd.
– openlijk meedraait binnen de strategie van een andere niet-geassocieerde politieke partij.
– openlijk oproept om niet voor VolksLiga te stemmen.
– indiscreet met interne strategische informatie omgaat.
– steun betuigt aan gedachtegoed dat autoritarisme omhelst.
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–
–
–
–
–
–
–

steun betuigt aan gedachtegoed dat agressie en geweldpleging verheerlijkt.
wordt veroordeeld voor feiten met betrekking tot schending van de persoonlijke vrijheid.
op aantoonbare manier middelen van de vereniging heeft ontvreemd.
strategische beslissingen en afspraken naast zich neerlegt.
deze statuten niet respecteert.
sterft.
het lidmaatschap op eigen verzoek opzegt.

A. In afwachting van de conclusies van een intern en/of extern onderzoek, kan het lidmaatschap
tijdelijk worden geschorst.
B. Bij een confl ict tussen meerdere leden wordt er gepoogd om tot een verzoening te komen.
Deze verzoening wordt door alle betrokken leden ondertekend. Het verbreken van deze afspraak
kan een sanctie opleveren.
C. Ieder lid dat door de RvB in verdenking wordt gesteld van een overtreding komt in een
tuchtprocedure terecht en heeft recht op de volgende stappen, in chronologische volgorde en
met ten minste 72 uren tussen iedere stap:
– de inkennisstelling van het aanhangig gemaakte dossier en de tenlastelegging(en)
– de horing van het lid
– de uitspraak van de RvB
§18. Lijstkandidaten die voor VolksLiga Nationaal opkomen, staan per defi nitie als onafhankelijke op
de lijst. Zij hoeven geen lid te zijn van VolksLiga Nationaal. Zij onderschrijven evenwel het
eerste hoofdstuk van deze statuten. Stelt de RvB vast dat een verkozene tegen dit deel van de
statuten zondigt, verliest de verkozene het recht om onder de naam van VolksLiga te opereren.
Verkozenen van VolksLiga mogen vrijwillig kiezen of zij deel uitmaken van strategische
fractievergaderingen.
BIS
Niemand heeft een toegeëigend recht om onder VolksLiga op te komen. Dit privilege kan enkel
op voorwaarde dat aan alle wettelijke en decretale bepalingen kan worden voldaan. Kandidaatlijstkandidaten richten een gemotiveerd schrijven naar de RvB willen zij voor nationale en/of
Europese verkiezingen op te komen. Daarna zal de RvB verdere afspraken met de kandidaatlijstkandidaat maken.
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§19. Kandidaten van VolksLiga gaan een verbintenis aan waarbij zij, indien verkozen in een van de
assemblees, een afdracht van hun politieke inkomsten en vergoedingen naar het campagnefonds
van VolksLiga doen. Dit is een vlak aandeel dat gelijk staat aan 10% van jaarlijkse inkomsten in
bruto. Voor gemeenteraden bepaalt iedere lokale afdeling autonoom over een afdracht.
§20. Iedere onderliggende structuur van VolksLiga nationaal stelt autonoom een huishoudelijk
reglement op waar afspraken worden gemaakt rond de werking van de afdeling.
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HOOFDSTUK III – STEMMINGEN & MEERDERHEDEN
§21. De statuten over stemmingen en meerderheden gelden voor alle structuren en organen van
VolksLiga Nationaal. Lokale en regionale afdelingen kunnen deze statuten als richtlijnen
beschouwen, maar mogen eigen huishoudelijke reglementen met afwijkende procedures
ontwikkelen.
§22. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid tenzij een bijzondere meerderheid is
vereist.
§23. Een gewone meerderheid bedraagt meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Een
bijzondere meerderheid bedraagt minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen worden niet meegerekend voor het behalen van de meerderheid. Ongeldige
stemmen worden nooit meegerekend. Indien de helft of meer dan de helft van de stemmen
onthouding zijn, wordt de stemming als ongeldig beschouwd.
§24. Een secretaris-generaal of voorzitter van een partijorgaan heeft bij een staking van stemmen de
beslissende stem, tenzij anders bepaald in een eigen huishoudelijk reglement (cf. §20).
§25. Indien een voorstel geen meerderheid haalt, is het voorstel verworpen.
§26. Cijfermatige uitslagen van stemmingen mogen niet buiten het betrokken bestuur worden
bekendgemaakt, tenzij het betrokken bestuur of de betrokken raad hier unaniem anders over
beslist.
§27. Het stemrecht is persoonlijk. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
§28. Stemmen per brief of via het internet kan mits goedkeuring op de voorgaande
bestuursvergadering van het desbetreff ende orgaan.
§29. Beraadslaging en stemming over personen worden ofwel in afwezigheid van de betrokkenen
gehouden ofwel in verzegelde vorm waarbij het stemresultaat in een stemurne wordt
gedeponeerd. Over personen wordt steeds bij geheime stemming beslist.
§30. Om verkozen te zijn is een gewone meerderheid noodzakelijk.
§31. Bij gelijkheid van stemmen tussen twee kandidaten wordt de functie door beiden gedeeld. Zij
kunnen onderling overeenkomen om de functie met een beurtrol te bekleden of ieder een
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evenwaardig gedeelte van de bestuurstermijn van het desbetreff ende orgaan voor zich te
nemen. Wanneer een van beide co-voorzitters zijn rol niet langer kan of wil uitoefenen, kan het
bestuur de activiteiten onder de overgebleven voorzitter verderzetten.
§32. Een bestuursverkiezing van een partijorgaan wordt gehouden wanneer:
A. ten minste de helft van de aangesloten leden van het betreff ende orgaan hierom verzoekt. In
dat geval zijn alle leden van het betreff ende orgaan ontslagnemend.
B. de voorzitter of secretaris-generaal van het orgaan zijn functie niet meer kan of wil
verderzetten.
C. dit partijorgaan wordt opgericht.
§33. Elke bestuursverkiezing heeft een onafhankelijke getuige die op het verloop toeziet. Dit mag
iemand zijn die niet van VolksLiga zelf of van het betrokken partijorgaan lid is, indien gebrek
aan ontslagnemende niet-kandiderende leden.
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HOOFDSTUK IV – ALGEMENE BEPALINGEN & HUISSTIJL
A. De naam (betekent “een team van en voor het volk”), het logo en de huisstijl werden eind 2016
uitgedacht door de stichter Henning Van Duff el. Alle media en tekst door VolksLiga aangemaakt zijn
vrij over te nemen met bronvermelding. De partij werd formeel opgericht op 1 april 2017 als een
lokaal initiatief.
B. Algemene bepalingen voor de identiteit van VolksLiga in communicatie en kanalen.
–
–
–
–
–
–

Partijkleur: paars. Hexadecimale code #540054
Contrastkleur: donkergeel. Hexadecimale code #ff ca0f
Lettertype (font) voor broodtekst, slogan onder logo en afdelingsnaam: Oswald (Light)
Lettertype (font) in logo: Haettenschweiler
Offi cieel e-mailadres: info@volksliga.eu (gelieerd aan volksliga@gmail.com)
Webstek / offi ciële domeinnaam: www.volksliga.eu

C. Betekenis van logo:
In de logo zit een uil vervat. De vogel symboliseert niet enkel vrijheid, maar ook wijsheid,
waakzaamheid, geduld en doelgerichtheid.
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