
Besluit inzake beroepszaak Matthijs van Otterdijk tegen het besluit van het partijbestuur tot 
beëindigen van het lidmaatschap van de SP.

Het besluit om het lidmaatschap van Matthijs van Otterdijk  te beëindigen werd door het partijbestuur op
27 oktober 2020 per brief als volgt onderbouwd:

‘U voldoet niet langer aan de lidmaatschapsvereisten zoals verwoord in artikel 8, lid 1 sub b van de 
statuten van de SP, betreffende voorwaarde geen lid te zijn van een andere politieke partij.

Wij hebben vastgesteld dat u lid bent van het Communistisch Platform en/of het Marxistisch Forum. 
Beide zijn door het partijbestuur aangemerkt als politieke partij.

Uw handelswijze is in strijd met artikel 8, lid 3a en 3c van de statuten, zodat wij het lidmaatschap 
opzeggen.

Bovendien is uw handelswijze in strijd met de artikel 8, lid 4 van de statuten, waardoor u subsidiair 
uit de partij wordt ontzet.’

De beroepscommissie heeft het beroep in behandeling genomen en daarmee de opdracht gekregen 
om te toetsen of het besluit van het partijbestuur voldoende onderbouwd is. Er moesten 3 vragen 
beantwoord worden:
1. Is het Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum aan te merken als een politieke partij?
2. Zo ja, is Matthijs van Otterdijk lid van het Communistisch Platform en/of het Marxistisch Forum?
3. Is de partij beschadigd door het handelen van Matthijs van Otterdijk?

De beroepscommissie heeft alle partijen de gelegenheid gegeven om zowel schriftelijk als mondeling 
een toelichting te geven. Hier is door beide partijen gebruik van gemaakt en de beroepscommissie 
kreeg van beide partijen volledige medewerking. 

De beroepscommissie heeft tijdens haar onderzoek onomstotelijk vastgesteld dat Matthijs van Otterdijk 
lid is van het Communistisch Platform. 

De beroepscommissie heeft tijdens de hoorzittingen geconstateerd dat het Marxistisch Forum 
weliswaar is opgezet door het Communistisch Platform, maar niet is aan te merken als een politieke 
partij maar aan te merken is als een discussieplatform. 

De beroepscommissie is van mening dat het Communistisch Platform aan te merken is als een 
politieke partij. Het Communistisch Platform kent een formele organisatiestructuur, met leden die 
contributie betalen, een bestuur en een structuur om tot besluiten te komen. Het Communistisch 
Platform heeft een politiek programma en politieke doelen. Het belangrijkste doel van het 
Communistisch Platform is om de SP, als instrument, in te zetten om tot een communistische 
samenleving te komen en daartoe de SP om te vormen tot een communistische partij.

Matthijs van Otterdijk is actief binnen en voor het Communistisch Platform. Het Communistisch 
Platform heeft in de verwezenlijking van haar doelstellingen, naar de mening van de 
beroepscommissie, gebruik gemaakt van, voor partijgenoten, een heimelijke en ondoorzichtige manier 
van handelen. De beroepscommissie ziet in deze handelingswijze, alsmede het specifiek doel van het 
Communistisch Platform, namelijk het wezen en het fundament van de SP te veranderen in een 
communistische partij, voldoende aanleiding om te concluderen dat het handelen van Matthijs van 
Otterdijk als lid van het Communistisch Platform het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt 
dan wel heeft geschaad. 

Alles afwegende komt de beroepscommissie van de SP tot het volgende besluit:  
De beroepscommissie van de SP adviseert de partijraad het beroep dat Matthijs van Otterdijk 
heeft ingesteld tegen het besluit het lidmaatschap te beëindigen ONGEGROND te verklaren.
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