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“Problemen binnen Lokaal Belang Doetinchem stralen af op de verkeerde partij” 
GEMEENTEBELANGEN DOETINCHEM IS DE NAAMSVERWARRING ZAT EN NEEMT MAATREGELEN 
 
Tijdens deze verkiezingscampagne is het GemeenteBelangen Doetinchem duidelijk geworden dat, 
waar zij al voor vreesde, de naamsverwarring met Lokaal Belang Doetinchem voor het publiek zeer 
groot is. Daarom zal zij op korte termijn in overleg treden met onder meer de Kamer van Koophandel 
waarom deze naam, ondanks dat de regelementen van de KvK dit niet toestaan, geregistreerd heeft 
kunnen worden. 
 
“De Kamer van Koophandel heeft hier duidelijk steken laten vallen vinden wij”, zegt een 
gefrustreerde Thiemo de Lange, woordvoerder van GemeenteBelangen Doetinchem. “Iedere 
vereniging, en dus ook een politieke partij, moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 
De regelementen voor het kiezen en hanteren van een handelsnaam zijn zeer duidelijk: De Kamer 
stelt zelf dat er geen naamsverwarring mag ontstaan. Het argument van de Kamer waar zij zich 
achter verschuild, namelijk dat zij alleen meldingsplicht hebben, lijkt ons heel zwak. Tenslotte is het 
de enige organisatie waar je als vereniging of bedrijf ingeschreven kan worden. Zij zijn dus ook de 
eerste die de verwarring kunnen, en in onze optiek moeten, voorkomen. Ik verwacht dan ook dat zij 
gaan ingrijpen.”, vervolgt De Lange.  
 
Met name de problemen binnen Lokaal Belang Doetinchem over de beschuldiging van de financiële 
malversaties bij de club ten aanzien van D66, bezorgen GemeenteBelangen Doetinchem problemen. 
“Wij krijgen steeds meer opmerkingen over deze kwestie, waarbij men denkt dat wij de partij zijn die 
de malversaties hebben veroorzaakt, maar wij hadden en hebben niets met D66 of Lokaal Belang 
Doetinchem te maken.”, aldus de woordvoerder. 
 
Dat Lokaal Belang Doetinchem ook nog eens exact dezelfde kleurstellingen gebruikt tijdens de 
verkiezingscampagne maakt de verwarring alleen maar groter, stelt GemeenteBelangen Doetinchem. 
De Lange is duidelijk in zijn verhaal: “Nog voor de start van de LBD heeft onze fractieleider Patrick 
Moors persoonlijk met Henri-George Moïze de Chateleux overleg gevoerd over de verwarring die zou 
kunnen ontstaan.  Echter Moïze de Chateleux wilde van geen wijken weten en stond niet open voor 
de argumenten die Moors aandroeg. Met als gevolg dat wij nu dus met een verhaal zitten waar wij 
part noch deel aan hebben. Ook binnen de gemeente heeft Moors vooraf geïnformeerd wat hier 
tegen te doen was en zijn zorgen geuit. De gemeente kon echter niets betekenen voor ons. Maar de 
regels van de Kamer van Koophandel zijn heel duidelijk: er mag geen verwarring ontstaan door het 
gebruik van een ‘handelsnaam’. En daarom vinden wij dan ook dat de KvK hier een steek heeft laten 
vallen en dit recht moet zetten door Lokaal Belang op te dragen een andere naam en uitstraling te 
kiezen.”. De Lange is dan ook voornemens om een gesprek aan te gaan met de Kamer. “Direct toen 
wij hoorden van de komst van de partij, zijn wij het gesprek met hen aangegaan, maar zij lieten toen 
al weten niets te willen veranderen. Dat wij nu last hebben van de gevolgen van hun handel en 
wandel kunnen wij dan ook niet over onze kant laten gaan.” 
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Dat GemeenteBelangen Doetinchem nu pas actie onderneemt vindt De Lange niet vreemd. “Tijdens 
de raadsvergaderingen bleken wel de inhoudelijke verschillen maar speelde het nooit een hele grote 
rol omdat andere fracties het verschil wel zagen. Nu wij tijdens diverse bijeenkomsten in de 
verkiezingscampagne steeds meer reacties krijgen over de verwarring, werd het ons duidelijk dat ons 
vermoeden bewaarheid werd: de naam en de uitstraling van LBD liggen zo dicht bij de onze, terwijl 
onze partij al vier jaar in de raad actief is, dat kiezers de partijen met elkaar verwarren.” 
 
Dat er op korte termijn wellicht niets zal kunnen veranderen frustreert De Lange. “Het is jammer dat 
alle wegen om het op een schappelijke manier op te lossen tot dusver niks hebben opgeleverd. Ik 
hoop echter dat de kwestie op korte termijn door de Kamer van Koophandel opgelost kan worden, 
zodat er tijdens en na de komende zittingsperiode er geen verwarring meer zal zijn”, besluit De 
Lange. 
 
GemeenteBelangen Doetinchem beraadt zich op vervolgstappen als de Kamer van Koophandel niets 
kan betekenen in deze. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting van GemeenteBelangen 
Doetinchem: 
 
Gemeentebelangen Doetinchem 
Thiemo de Lange 
Telefoon: 06-19202635 
E-mail: communicatie@gemeentebelangendoetinchem.nl 


