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STATUTEN VAN DE 
PARTIJ VAN DE ARBEID 

Van de naam. 
Artikel 1. 

De vereniging, genaamd ,,Partij van de Arbeid", is geves- 
tigd te Amsterdam. 
Zij wordt in de Statuten genoemd: de Partij. 

Van het doel. 
Artikel 2. 

De Partij stelt zich ten doel de verwezenlijking van een 
democratisch socialistische maatschappij, zoals deze nader 
is omschreven in een door het Congres vastgesteld begin-
selprogram. 

Van de middelen. 
Aritikel 3. 

De Partij tracht dit doel te bereiken door de verkiezing 
van afgevaardigden, die deze beginselen onderschrijven, 
in de vertegenwoordigende lichamen te bevorderen, door 
bet uitgeven van periodieken en andere geschriften en 
door alle andere wettige middelen, die aan het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 

Van de leden. 
Artikel 4. 

Als lid van de Partij kan worden toegelaten iedere Neder-
landse onderdaan, die de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt en die verklaart het beginselprogram te onder-
schrijven. 
De rechten en verplichtingen, aan het lidmaatschap 
verbonden, zijn, voorzover niet in de Statuten genoemd, 
in hei Huishoudelijk Reglement omschreven. 

Artikel 5. 
Leden, die overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement 
geen lid kunnen zijn van een afdeling, worden door het 
Partijbestuur ingeschreven als algemene leden. 

1 



Van een royement 
roep op de Partijra 
Alvorens tot royeni 
bestuur het desbet: 
verantwoorden. 

Een geroyeerde kan bij 
de dag, waarop aan h 
medegedeeld, in beroej 
Zo lang de beroepsinsi 
is het betrokken lid 
rechten, aan het lidm, 
Het beroep wordt beh 
ring van de instantie, 
Geroyeerden kunnen j 
Partijbestuur opnieuw 

De leden van de Par 
Een afdeling dient bi: 
minste tien leden. 
Zij wordt opgeheven, 
neden ms. 
De status van de oi 
Partijbestuur bepaald, 
Reglement. 

De afdelingen stellen 
hetwelk niet in strijd 
Huishoudelijk Reglem' 
Om van kracht te zij: 
het Partijbestuur. 

Afdelingen, die hand 
het Huishoudelijk Rei 
gedragen naar de be 
sluiten, welke het Pan 
eenstemming met de 
men of die haar finj 
van de Partij niet na 

Artikel 6. 
De toelating als lid vindt eerst plaats na ballotage, zoals 
nader is omschreven in het Huishoudelijk Reglement. 
Degene, die door een afdeling is gedeballoteerd, kan hier-
tegen in beroep gaan bij het Partijbestuur. 

Artikel 7. 

Het Partijbestuur kan degene, die tot een afdeling is 
toegelaten en wiens lidmaatschap liet niet in het belang 
van de Partij acht, als lid schorsen, totdat de eerstvol-
gende vergadering van de Partijraad, na de betrokken 
afdeling en de persoon te hebben gehoord, zal heihen 
beslist, of de 'betrokkene al dan niet in let lidmaatschap 
zal worden gehandhaafd. 
Personen, waaromtrent de Partijraad heeft beslist dat 
zij niet als lid worden gehandhaafd, moeten door de 
betrokken afdeling worden afgevoerd. Zij kunnen niet dan 
met toestemming van het Partijbestuur opnieuw als lid 
worden toegelaten. 

Artikel 8. 

De leden zijn verplicht tot het betalen van een contribu-
tie, overeenkomstig de in het Huishoudelijk Reglement 
vastgestelde bepaling. 

Artikel 9. 
Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging; 
C. door afvoering van de ledenlijst wegens contributieschuld, 

met inachtneming van het bepaalde in het Huishoude- 
lijk Reglement; 

d. door royement. 
Artikel 10. 

Royement kan geschieden: 
a. door een afdeling ibij meerderheid van stemmen met 

inachtn'eming van de bepalingen in het Huishoudelijk 
Reglement, 
In dit geval bestaat recht van beroep van de geroyeer-
de op het Partijbestuur. De uitspraak van het Partij-
bestuur is beslissend; 

h. door het Partijbestuur. 

2 



Van een royement door het Partijbestuur bestaat be- 

eats  na ballotage zoals roep op de Partijraad. 
Alvorens tot royement te besluiten, geeft het Partij- oudelijk Reglement. 

deballoteerd. kan hier- bestuur het desbetreffende lid gelegenheid zich te 

ijbestuur. verantwoorden. 
Artikel 11. 

Een geroyeerde kan binnen een maand, te rekenen van af 
e tot een afdeling is de dag, waarop aan hem het bericht van royement werd 
bet niet in het belang medegedeeld, in beroep komen. 
en, totdat de eerstvol- Zo lang de beroepsinstantie geen uitspraak heeft gedaan, 
aad, na de betrokken is het betrokken lid geschorst in de uitoefening van de 

gehoord, zal hebben rechten, aan het lidmaatschap verbonden. 
t in het lidmaatschap Het beroep wordt behandeld in de eerstvolgende vergade- 

ring van de instantie, die daartoe is aangewezen. 
aad heeft beslist dat Geroyeerden kunnen niet dan met toestemming van het 
afd, moeten door de Partijbestuur opnieuw tot de Partij worden toegelaten. 
cl. Zij kunnen niet dan 
stuur opnieuw als lid Van de afdelingen. 

Artikel 12. 
De leden van de Partij vormen afdelingen. 

den van een contribu- Een afdeling dient bij de oprichting te bestaan uit ten- 
ishoudelijk Reglement minste tien leden. 

Zij wordt opgeheven, indien het ledental daalt tot be- 
neden zes. 
De status van de overblijvende leden wordt door het 
Partijbestuur bepaald, overeenkomstig het Huishoudelijk 
Reglement. 

Artikel 13. 
gens contributieschuld, De afdelingen stellen een Huishoudelijk Reglement vast, 
dde in het Huishoude- 1 hetwelk niet in strijd mag zijn met de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement der Partij. 
Om van kracht te zijn, behoeft het de goedkeuring van 
het Partijbestuur.  

Artikel 14.  
id  van stemmen niet Afdelingen, die handelen in strijd met de Statuten of 
in het Huishoudelijk het Huishoudelijk Reglement der Partij, of die zich niet- 

gedragen naar de besluiten van het Congres of de be- 
roep van de geroyeer- sluiten, welke het Partijbestuur of de Partijraad in over- 
praak van het Partij- eenstemming met de statutaire bevoegdheid heeft geno- 

men of die haar financiële verplichtingen ten aanzien 
van de Partij niet nakomen, kunnen door het Partijbe- 



stuur worden geschorst en aan het eerstvolgende Congres 
voor royement worden voorgedragen. 
Een schorsingsbesluit van het Partijbestuur behoeft de 
goedkeuring van de Partijraad, na de betrokken afdeling 
te hebben gehoord. De Partijraad komt daartoe binnen 
zes weken na het schorsingsbesluit van het Partijbestuur 
bijeen. 

Artikel 15. 
Schorsing van een afdeling houdt in de schorsing van alle 
daarbij aangesloten leden, tenzij zij schriftelijk verklaren 
het niet eens te zijn met de handelingen of de besluiten, 
die tot schorsing of royement hebben geleid. De rechten 
van de leden moeten door het Partijbestuur binnen drie 
maanden worden geregeld. 

Artikel 16. 

Geschorste afdelingen zijn verstoken van alle rechten, 
behoudens dat van vertegenwoordiging op het Congres, 
dat een uitspraak zal doen over het voorstel tot royement. 
Op dit Congres hebben de afgevaardigden van een ge-
schorste afdeling geen ander recht dan op deelneming 
aan discussie over het royementsvoorstel. 

Van de Vrouwenbond. 
Artikel 17. 

Uit de vrouwelijke leden van de Partij wordt binnen het 
kader van de Partij de Vrouwenbond van de Partij van 
de Arbeid gevormd. 
De Bond heeft ten doelde propaganda voor het democra-
tisch socialisme onder de vrouwen te voeren volgens de 
beginselen, neergelegd in het beginselprogram van de 
Partij. 
Het Huishoudelijk Reglement van de Bond behoeft de 
goedkeuring van het Partijbestuur. 

Van de Werkgemeenschappen. 
Artikel 18. 

In de Partij kunnen werkgemeenschappen worden ge-
vormd om aan groeperingen op de grondslag van een 
gemeenschappelijke levensovertuiging ruimte te geven tot 
bezinning. 
De werkwijze van de werkgemeenschappen wordt nader  

omschreven in een Hut 
keuring behoeft van 11 

Van 

D:e  Partij kent de vol 
afdelingen: 
a. gewestelijke federat 

die liggen binnen d 
kieskring voor de 'I 

b. stedelijke federaties, 
liggen binnen de g 
zelfstandige kieskrix 

C. gemeentelijke federc 
die liggen binnen 
gemeente; 

d. plaatselijke federat 
die liggen binnen 
meente, behorende 
Kamer, meer dan 

Van al deze federaties 
en de bevoegdheden a 
delijk Reglement van 
eigen reglementen he 
mogen zijn met de Sri 
ment van de Partij en 
behoeven. 

Het hoogste gezag in 
uit afgevaardigden vai 
Partijbestuur. 
Het Congres komt éér 
In het Huishoudelijk 
paald, op welke wijze 
is geregeld, 

Het Congres vindt p1; 
bepalen dagen, vallen 
gresjaar. 
Indien daartoe bijzo: 
geven, kan het Part 



eerstvolgende Congres omschreven in een Huishoudelijk Reglement, dat de goed- 
n. keuring behoeft van het Partijbestuur. 
,rtijbestiiur behoeft de 
cie betrokken afdeling I Van de Federaties, 
komt daartoe binnen Artikel 19. 
van het Partijbestuur De Partij kent de volgende soorten van federaties van 

afdelingen: 

a de schorsing van alle a. gewestelijke lederaties, gevormd door alle afdelingen, 

ij schriftelijk verklaren 
die liggen binnen de grenzen van één provincie of één 

slingen of de besluiten, kieskring voor de Tweede Kamer; 
b. stedelijke federaties,  gevormd door alle afdelingen, die 

ben geleid. De rechten liggen binnen de grenzen van één gemeente, die een 
rtijbestuur binnen drie zelfstandige kieskring voor de Tweede Kamer vormt; 

C. gemeentelijke federaties, gevormd door alle afdelingen, 
die liggen binnen het gebied van één plattelands- 
gemeente; 

ken van alle rechten, d. plaatselijke federaties, gevormd door alle afdelingen, 
liging op het Congres, die liggen binnen de grenzen van één stedelijke ge- 
b voorstel tot royement. meente, behorende tot een kieskring voor de Tweede 
sardigden van een ge- Kamer, meer dan één gemeente omvattende.  
it  dan op deelneming Van al deze federaties zijn de bestuursorganen, de taak 
voorstel. en de bevoegdheden nader omschreven in het Huishou- 

bond. 
delijk Reglement van de Partij. Zij kunnen voorts nog 
eigen reglementen hebben, die evenwel niet in strijd 
mogen zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Regle- 

artij wordt binnen het ment van de Partij en goedkeuring van het Partijbestuur 
end van de Partij van behoeven. 

Van het Congres. 
Lnda voor het demoera- Artikel 20. 
i te voeren volgens de Het hoogste gezag in de Partij is het Congres, bestaande 
ginseiprogram van de uit afgevaardigden van de afdelingen der Partij en het 

i de Bond behoeft de 
Partijbestuur, 

 Het Congres komt éénmaal in de twee jaar bijeen. 
L. t In het Huishoudelijk Reglement der Partij wordt be- 

liaald, op welke wijze de afvaardiging naar het Congres 
schappen, is geregeld. 

Artikel 21. 
nschappen worden ge- Het Congres vindt plaats op door het Partijbestuur te 
ie grondslag van een bepalen dagen, vallende vóór einde April van het Con- 
rig  ruimte te geven tot gresjaar. 

Indien daartoe bijzondere omstandigheden aanleiding 
isehappen wordt nader geven, kan het Partijbestuur het Congres vervroegen. 
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grescommissie worden 
geregeld. 

Besluiten, die door het 
der uitgebrachte stemri 
referendumuitspraak t 
daartoe op het Coni 
tweevijfde der uiigebr 

Val 

Er bestaat een Partiju 
eengeroepen moet wcn 
a. te behandelen hot 

bestuur, voorzover 
woording voor het 
propagandistische e 

b. te beslissen over a 
lijke federaties in 
satorische, acimini 
financiële aard; 

C. vast te stellen de I 
en voorlichting; 

d. op te stellen de v  
ling  voor de Tweed 
len van de candith 
verkiezing, overeer 
Reglement van  Can  

e. te dienen van adv,  
singen van buiteng 
of de Tweede Kan 
het nemen van po 
wicht, indien het n 
bestuur niet nodig 
woon Congres te li 

f. op voordracht van 
te benoemen; 

g. de commissie van 
Statuten, te benoen 

De Partijraad wordt 
a. de leden van het 

Het Partijbestuur kan te  alien  tijde een buitengewoon 
Congres bijeenroepen. 
Wanneer een vijfde deel van het aantal afdelingen of 
een aantal afdelingen, vertegenwoordigende een vijfde 
deel van het ledental der Partij, de bijeenroeping van een 
buitengewoon Congres verlangt, wordt dit Congres bin-
nen vier weken uitgeschreven. 

Artikel 22. 
In het Huishoudelijk Reglement wordt nader omschreven 
welke organen en personen door het Partijbestuur moe-
ten en kunnen worden uitgenodigd om in het Congres 
aanwezig te zijn. 

Artikel 23. 
Tot de taak van het gewone Congres behoort: 
a. de bespreking van de jaarverslagen van het Partij-

bestuur, voor zover dit niet behoort tot de taak van 
de Partijraad, de verslagen van de Kamerfracties en 
de beoordeling van het Politieke beleid van de hoofd-
redactie van ,,Het Vrije Volk"; 

b. het verlenen van décharge aan de Partijpenning-
meester op grond van een daartoe door de Partijraad 
gedaan voorstel; 

C. de vaststelling van de begrotingen; 
d. de verkiezing van het Partijbestuur; 
e. de benoeming van de hoofdredactie van ,,Het Vrije 

Volk"; 
f. het vaststellen van de programs van de Partij; 
g. het vaststellen, c.q. wijzigen van Statuten en Huis-

houdelijk Reglement van de Partij; 
h. het aangeven van de grote lijnen, waarlangs de poli-

tiek van de Partij zich binnen haar programs heeft 
te ontwikkelen; 

i. het nemen van beslissingen in al die gevallen, waarin 
de Partijraad zich onbevoegd heeft verklaard. 

j. liet nemenvan het besluit tot ontbinding van de Partij. 

Artikel 24. 
Tijdig vóór het houden van het gewone Congres wordt 
een Congrescommissie samengesteld, bestaande uit een 
delegatie van het Partijbestuur en vertegenwoordigers 
van de gewestelijke en stedelijke federaties. 
Samenstelling, werkwijze en bevoegdheid van deze Con- 



tijde een buitengewoon 
grescommissie worden nader bij Huishoudelijk Reglement 
geregeld. 

Artikel 25. 
t aantal afdelingen I  

woordigende een vijfde Besluiten, die door het Congres met minder dan drievijfde 
Ee bijeenroeping van een der uitgebrachte stemmen worden genomen, dienen aan een 
wordt dit Congres  bin- referendumuitepraak te worden onderworpen, indien een 

daartoe op het Congres ingediend voorstel tenminste 
tweevijfde der uitgebrachte stemmen krijgt. 

Van de Partijraad. 
vordt nader omschreven Artikel 26. 
het Partijbestuur moe- 

om in het Congres Er bestaat een Partijraad, die door het Partijbestuur bij- 
eengeroepen  moet worden om: 
a. te behandelen het jaarlijks verslag van het Partij- 

gros behoort: bestuur, voorzover dit betrekking heeft op verant- 

slagen van het Partij- 
woording voor het organisatorische, administratieve, 

shoort tot de taak van 
propagandistische en financiële beleid; 

n de Kamerfracties en 
b. te beslissen over alle, door de stedelijke en geweste- 

e beleid van de hoofd- 
lijke federaties in te dienen voorstellen van organi- 
satorisehe, administratieve, propagandistische en 

an de Partijpenning- 
financiële aard;  

c. vast te stellen de plannen voor propaganda, scholing 
rtoe door de Partijraad en voorlichting; 

d. op te stellen de  voordrachten voor de candidaatstel- 
ngen;  ling  voor de Tweede Kamerverkiezing en het vaststel- 
estuur; len van de candidatenlijsten voor de Eerste Kamer- 
edactie van ,,Het Vrije verkiezing, overeenkomstig de bepalingen in het 

us van de Partij; 
Reglement van Candidaatstelling. 

van Statuten en Huis- 
e. te dienen van advies in omstandigheden, die beslis- 

singen van buitengewone aard door het Partijbestuur 
'artij; 

waarlangs de poli- 
of de Tweede Kamerfractie noodzakelijk maken en

nen, 
n haar programs heeft 

het nemen van politieke beslissingen van groot ge- 
wicht, indien het niet mogelijk is of door het Partij- 

al die gevallen, waarin bestuur niet nodig wordt geoordeeld, een buitenge- 

heeft verklaard, 
woon Congres te beleggen; 

ntibdnding van de Partij. 
1. op voordracht van het Partijbestuur de accountant 

te benoemen; 
g. de commissie van contrôle, bedoeld in art. 38 der 

gewone Congres wordt Statuten, te benoemen. 

eld, bestaande uit een Artikel 27. 
en vertegenwoordigers De Partijraad wordt gevormd door: 
federaties. 
egdheid van deze Con- a. de leden van het Partijbestuur; 



b. twee leden van elk der Kamerfracties, door deze uit Indien een derde vayi haar midden aangewezen; - 

dit nodig oordeelt, mc 
C. de politieke hoofdredacteur van ,,Het Vrije Volk"; worden bijeengeroepe: d. een vertegenwoordiger van de redactie van het weten- 

schappelijk maandschrift van de Partij; 
e. een vertegenwoordiger van de redactie van het week- 

blad van de Partij; Het Partijbestuur ka 
f. de directeur van de Dr. Wiardi  Beckman  Stichting; raadsvergaderingen u 
g. twee vertegenwoordigsters van de Vrouwenbond; partijgenoten, die di 
h. twee vertegenwoordigers van elk der in de Partij ge- algemeen of in het b 

vormde werkgemeenschappen; 
i. de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van Van 

de gewestelijke en stedelijke federaties; 
j. de afgevaardigden te kiezen door de jaarvergaderin- 

gen der gewestelijke en stedelijke federaties; deze De Partij wordt besti 
afvaardiging wordt geregeld in het Huishoudelijk Partijbestuur. 
Reglement; Het Partijbestuur bes 

k. bijzondere leden, op voorstel van het Partijbestuur ste 21 leden, door het 
door het Congres benoemd. Het Congres beslist o' 
Ingeval politieke beslissingen van gewicht genomen bestuur zullen vormei 
moeten worden, nodigt het Partijbestuur de beide Negen van hen vorm 
Kamerfracties in haar geheel uit. 
De leden van de Kamerfracties, uitgenodigd tot bij- 
woning van de Partijraad, voor zover zij geen lid zijn Candidaatstelling en 
van de Partijraad, hebben geen stemrecht, 1  van het Partijbestuur 
De afgevaardigden onder j. worden telkens voor twee Reglement geregeld. 
jaar in de jaarvergaderingen der federaties gekozen. 

De voorzitter van de Partij is tevens voorzitter van de 
Partijraad. Het Dagelijks Bestuu: 

Artikel 28. a. de voorzitter; 
In de Partijraad wordt hoofdelijk gestemd met dien b. een onder-voorzitti 
verstande, dat de leden niet stemmen over zaken, waarbij midden benoemd; 
zij persoonlijk zijn betrokken. C. de secretarissen; 

d. twee of meer led€ 

Artikel 29. midden aan te wij' 

De Partijraad komt bijeen: 
a. in het voorjaar ter behandeling van de punten a, b, De voorzitter is bezob 

t en g van art. 26 van de Statuten; Er zijn ten hoogste 
b. in het najaar ter behandeling van het gestelde in a. een algemene  seen  art. 26 C; 
C. zo dikwijls als het Partijbestuur dit nodig acht in b. ten hoogste drie n 

verband met het gestelde in art. 26 d en e. C. een secretaresse, sj 
van de Vrouwenbo 



îracties, door deze uit Indien een derde van het aantal leden van de Partijraad  
an  ,,Het Vrije Volk"; dit nodig oordeelt, moet een vergadering van de Partijraad 

worden bijeengeroepen. edactie van het weten- 
le Partij; 
redactie van het week- Artikel 30. 

Het Partijbestuur kan tot bijwoning van de Partij- 
di  Beckman  Stichting; raadsvergaderingen uitnodigen al die functionarissen en 
de Vrouwenbond; partijgenoten, die daarvoor naar zijn mening in het 

k der in de Partij ge- algemeen of in het bijzonder in aanmerking komen. 

i penningmeesters van Van het Partijbestuur. 
Ideraties; 
oor de jaarvergaderin- Artikel 31. 

elijke federaties; deze De Partij wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het 
in het Huishoudelijk Partijbestuur. 

Het Partijbestuur bestaat uit ten minste 19 en ten hoog- 
van het Partijbestuur ste 21 leden, door het gewone Congres te kiezen. 

Het Congres beslist over het aantal leden, die het Partij- 
van gewicht genomen bestuur zuilen vormen 
'artijbestuur de beide Negen van hen vormen het Dagelijks Bestuur. 

uit. 
s, uitgenodigd tot bij- Artikel 32. 
zover zij geen lid zijn Candidaatstelling en wijze van verkiezing van de leden 

n stemrecht. van het Partijbestuur worden nader in het Huishoudelijk 
rden telkens voor twee Reglement geregeld. 
der federaties gekozen. 
vens voorzitter van de Artikel 33. 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: 
a. de voorzitter; 

k gestemd met dien b. een onder-voorzitter door het Partijbestuur uit zijn 
len over zaken, waarbij midden benoemd; 

c. de secretarissen; 
d. twee of meer leden, door het Partijbestuur uit zijn 

midden aan te wijzen. 

Artikel 34. 
g van de punten a, b, De voorzitter is bezoldigd en wordt in functie gekozen. 
ten; Er zijn ten hoogste vijf secretarissen, t.w.: 
g van het gestelde in a. een algemene secretaris; 

b. ten hoogste drie secretarissen; uur dit nodig acht  an c. een secretaresse, speciaal belast met het secretariaat rt. 216 d en e. van de Vrouwenbond. 
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De secretarissen zijn in bezoldigde dienst en worden in Val 
functie gekozen. 
Het Partijbestuur belast een der secretarissen met het 
beheer der financiën. Het Congres benoem 

redactie van ,,Het  Vi  
Artikel 35. Deze is voor de poli 

Het Dagelijks Bestuur der Partij is belast met de dage- Partij verantwoorclinl 
fikse leiding der Partij; met de voorbereiding van de 
door het Partijbestuur te behandelen zaken en de uit- 
voering van de besluiten van het Partijbestuur; met de Vanwege het Partij regeling der propaganda en de behandeling van de orga- worden uitgegeven. D nisatorische aangelegenheden  naar de besluiten, door het gen en federaties, mij 
Partijbestuur genomen, bestuur. 

Artikel 36. 
De in functie gekozen bezoldigde leden van het Partij- 
bestuur vormen ,,het bureau" van de Partij. De organisatie en de 
De taak van het bureau wordt in het Huishoudelijk zonderheden geregeld 
Reglement geregeld. dat door het Congres 

Congres door de Par 
Van de geldmiddelen, Het Huishoudelijk 

Artikel 37. 
bepalingen bevatten, 
In gevallen, waarin 

De geldmiddelen der Partij bestaan uit: Reglement niet voorz 
a. de afdrachten der afdelingen en de contributie brengt de gebleken 1e 

der algemene leden; doet daaromtrent voc 
b. de vorderingen op afdelingen en anderen; gres. 
c. schenkingen; 
d. erfstellingen en legaten; De Partij is aangegai 
e. renten van beleggingen en baten uit ondernemingen; maanden, te rekenen 
f. andere inkomsten. 

Artikel 33. 
Het toezicht en de contrôle op de boekhouding en de Bij ontbinding der Va. 
administratie worden uitgeoefend door een accountant, het dagelijks bestuur 

in artikel 1702 van he die op voordracht van het Partijbestuur door de Partij- stande echter, dat bi: raad wordt benoemd. 
Het toezicht op het financiële beheer wordt uitgeoefend worden bepaald, weTh 
door een op voordracht van het Partijbestuur door de noemd in artikel 1702 

Partijraad te benoemen commissie van contrôle, be- den gegeven. 

staande uit drie leden. 
De taak van de accountant en van de Commissie van Wijziging dezer Statu 
Contrôle wordt in het Huishdudelijk Reglement nader Congres. 
vastgesteld. Op elke wijziging won 

gevraagd. 
10 



dienst en worden in Van de Partijbiaden. 

secretarissen met het Artikel 39. 
Het Congres benoemt telkens voor twee jaar de hoofd- 
redactie van ,,Het Vrije Volk". 
Deze is voor de politieke inhoud van de krant aan de 

is belast met de dage- Partij verantwoording verschuldigd. 
voorbereiding van de 

elen zaken en de uit- Artikel 40. 
Partijbestuur; met de 

iandeling van de orga- Vanwege het Partijbestuur kunnen eigen periodieken 

de besluiten,  doer  het worden uitgegeven. Dit kan ook geschieden door afdelin- 
gen en federaties, mits onder goedkeuring van het Partij- 
bestuur. 

Slotbepalingen. 

leden vn het Partij- Artikel 41. 

de De organisatie en cie werkwijze der Partij worden in bij- 
in he Hui

Part
shoudelijk H•hdlj•k zonderheden geregeld door een Huishoudelijk Reglement, 

dat door het Congres dan wel met toestemming van het 
Congres door de Partijraad wordt vastgesteld. 

e en, Het Huishoudelijk Reglement der Partij mag geen 
betalingen bevatten, strijdende met deze Statuten. 
In gevallen, waarin de Statuten en het Huishoudelijk 

ri uit: Reglement niet voorzien, beslist het Partijbestuur. Het 
n en de contributie brengt de gebleken leemten ter kennis van de Partij en 

doet daaromtrent voorstellen aan het eerstvolgend Con- 
en anderen; gres. 

Artikel 42. 
De Partij is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en elf 

m uit ondernemingen; maanden, te rekenen van de dag der oprichting. 

Artikel 43. 

e boekhouding en de Bij ontbinding der Vereniging geschiedt de liquidatie door 
door een accountant, het dagelijks bestuur en wel overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek met dien ver- 
stande echter, dat bij het ontbindingsbesluit tevens kan 

ieer wordt uitgeoefend worden bepaald, welke andere bestemming dan die ge- 
Partijbestuur  floor  de noemd in artikel 1702 B.W.  aan het batig saldo zal wor- 

sie van controle, be- den gegeven. 
Artikel 44. 

van de Commissie van Wijziging dezer Statuten kan alleen geschieden door een 
alFk Reglement nader Congres. 

Op elke wijziging wordt de Koninklijke Goedkeuring aan- 
gevraagd. 
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De besturen der afdeli 
Huishoudelijk Reglement gen telken jare in d 

stuur eer. schriftelijk 
Van de afdelingen. werkzaamheden in h 

Artikel 1. 
ontvangt het Geweste 
bestuur afschrift. 

Heeft zich een afdeling der Partij gevormd, dan wordt 
daarvan schriftelijk kennis gegeven aan het Partijbe- 
stuur. Deze kennisgeving is vergezeld van een opgave Liet boekjaar loopt vai 
der bestuursleden en van het aantal leden. Het afdelingsbestuur 

en uitgaven der afdel 
Artikel 2. den wordt volgens do 

Zij, die tot de Partij willen toetreden, melden zich aan schriften. Het brengt 
bij het bestuur der afdeling in hun woonplaats of het daarvoor door het Pa 
Partijbestuur. ren een financieel vei  
De inschrijving geschiedt door de afdeling in de woon- het Gewestelijk - c. 
plaats van het lid, afschrift. 
Indien in de woonplaats van het lid geen afdeling is 
gevestigd, bepaalt het Partijbestuur door welke naast- 
bij gelegen afdeling het lid zal worden ingeschreven. Het afdelingsbestuur 
Is geen afdeling in de nabijheid gelegen, dan schrijft liet sen der afdelingsleder 
Partijbestuur betrokkene als algemeen lid in. strekte kaarten worde 
Het contact met de algemene leden wordt onderhouden De kaarten van de w 
door het betrokken gewestelijk bestuur of het Partij- Worden onmiddellijk 
bestuur. nauwkeurig nieuw adr 

Artikel 3 den, dat dan voor doo 
zorg draagt. 

Iedere afdeling zendt binnen vier weken na haar oprich- Vóór de zesde der eer 
ting haar huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan taal doet het afdelin 
het Partijbestuur toe. Partijbestuur verstreki 
Het reglement is alleen van kracht na goedkeuring door der Partij en dat van 
het Partijbestuur. ratie mededeling, omti 
Bij wijziging van het reglement, vindt het in het vooraf- 
gaande lid bepaalde, dienovereenkomstige toepassing. 

Artikel 4. Eénmaal per vijf jarel 
De afdelingsbesturen zijn gehouden, het Partijbestuur alle afdeling naar het Par 
gevraagde mededelingen te doen. opdracht geeft te ond 
Het afdelingsbestuur belast een zijner leden meer speciaal rus der Partij belang 
met de zaken betreffende de propaganda onder de vrou- worden uit de afdeling 
wen en delegeert datzelfde lid in het bestuur der Vrou- archief bewaard. 
wengroep van de Partij van de Arbeid ter plaatse, indien De afdelingen kunne: 
zulk een groep bestaat. Partij-archivaris opvrs 
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emenf De besturen der afdelingen en plaatselijke federaties bren- 
gen telken jare in de maand Januari aan het Partijbe- 
stuur een schriftelijk verslag uit over de toestand en de 

ten. werkzaamheden in het afgelopen jaar. Van dit verslag 
ontvangt het Gewestelijk - c.q. het Stedelijk - federatie- 
bestuur afschrift. 

.j gevormd, dan wordt 1 
ren aan het Partijbe-  Artikel  5 
szeld van een opgave Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. 
etal leden. Het afdelingsbestuur ziet toe, dat van alle inkomsten 

en uitgaven der afdeling nauwkeurig aantekening gehou- 
den wordt volgens door het Partijbestuur te stellen voor- 

eden, melden zich aan schriften. Het brengt telkens in de maand Januari op de 
rnn woonplaats of het daarvoor door het Partijbestuur te verstrekken formulie- 

ren een financieel verslag uit. Van dit verslag ontvangt 
afdeling in de woon- het Gewestelijk - c.q. het Stedelijk - federatiebestuur 

afschrift. 
t lid geen afdeling is  
tur door welke naast- Artikel 6 

worden ingeschreven. Het afdelingsbestuur draagt zorg, dat de namen en adres- 
,legen, dan schrijft het sen der afdelingsleden op de door het Partijbestuur ver- 
ieen lid in. strekte kaarten worden ingeschreven. 
en wordt onderhouden De kaarten van de wegens verhuizing afgeschreven leden 
estuur of het Partij- Worden onmiddellijk na de afschrijving, voorzien van 

nauwkeurig nieuw adres, aan het Partijsecretariaat gezon- 
den, dat dan voor doorzending aan de betrokken afdeling 
zorg draagt. 

weken na haar oprich- Vóór de zesde der eerste maand van ieder kalenderkwar- 
t ter goedkeuring aan taal doet het afdelingsbestuur op de daartoe door het 

Partijbestuur verstrekte formulieren aan het secretariaat  
Lt  na goedkeuring door der Partij en dat van zijn gewestelijke of stedelijke fede- 

ratie mededeling, omtrent de loop van het ledental. 
indt het in het vooraf- 
:omstige toepassing. 

Artikel 7. 

Eénmaal per vijf jaren zendt het bestuur het archief der 
i het Partijbestuur alle afdeling naar het Partijbestuur, dat een Partij-archivaris 

opdracht geeft te onderzoeken, of het voor de geschiecle- 
ner leden meer speciaal nis der Partij belangrijke stukken bevat. Deze stukken 
aganda onder de vrou- Worden uit de afdelingsarchieven gelicht en in het Partij- 
het bestuur der Vrou- archief bewaard. 

beid ter plaatse indien De afdelingen kunnen stukken uit haar archief aan de 
Partij-archivaris opvragen, 
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Artikel 8. 
Ten aanzien van ballotage, bedoeld in art. 6 der Statu- 

art. VI, vormen ge 
samenvallen met d I  

ten, gelden de volgende bepalingen: Op iedere huishoude- kieskring voor de Tw 
lijke afdelingsvergadering wordt medegedeeld, wie zich 
als lid hebben aangemeld. Mocht een der aanwezige leden 
bezwaar hebben tegen toelating, clan heeft de beslissing De gewestelijke  verge  
over a toelating in de volgende huishoudelijke vergade- d vaardigden der afdel  
ring plaats. 
Op de oproep voor deze vergadering wordt vermeld, dat 

De afgevaardigden l 
aanzien van de  seer  

er ballotage zal plaats hebben, terwijl degene over wie worden getroffen. 
ballotage zal plaats hebben, daarvan bericht wordt ge- 
zonden. 

Artikel 9. De gewestelijke feden 
Het huishoudelijk reglement ener afdeling bevat de vol- schappelijke propaga 
gende bepalingen omtrent het royement der leden en het gewest. 

afvoeren van de ledenlijst. Zij is, met inachtnem 
Ten aanzien van het royement, bedoeld in art. 10 der i omtrent bepaald is i 
Statuten, gelden de volgende bepalingen: belast met de voorbei 

van de verkiezingen Een voorstel tot royement moet op de agenda aangekon- vmciale Staten in h€ digd staan. Het desbetreffende lid moet door het bestuur 
van dit voorstel en van de datum der behandeling tijdig 
schriftelijk in kennis worden gesteld. 
De huishoudelijke vergadering kan bij ieder voorstel tot Het bestuur ener ge' 
royement besluiten een commissie van onderzoek in te i minste vijf leden, gel 
stellen. Zij moet daartoe overgaan, indien dit door het ring, uit de leden der 
tot royement voorgedragen lid wordt verlangd, secretaris en penning 
Over een voorstel tot royement wordt schriftelijk gestemd. Zij vormen, eventue( 

Degene, die geroyeerd is, heeft beroep op het Partij- leden, tezamen het da 
gewestelijke federatie bestuur, welks uitspraak beslissend is. Het beroep moet 
zitting te nemen in binnen een maand, na de datum, waarop bet royement is - 

uitgesproken, bij het Partijbestuur zijn ingezonden. Het van de Vrouwenbond 
afdelingsbestuur brengt onder de aandacht van degene, 
die geroyeerd is, dat hij of zij beroep op het Partijbestuur 
heeft en aan welke termijn dit beroep gehouden is. Han- Het bestuur roept in 
gende dit beroep is het betrokken lid geschorst in de derjaar een gewesteli 
uitoefening van zijn rechten als lid van de Partij. In deze vergadering 
Het bestuur kan een lid, dat meer clan drie maanden con- a. de jaarverslagen 
tributieschuld heeft, van de ledenlijst afvoeren. Het geeft meester 
daarvan het betrokken lid schriftelijk kennis. b. de voorstellen, in, 

Van de gewestelijke federaties stuur en afdelinge 

Artikel 10. 
gadering; 

De afdelingen, met uitzondering van die genoemd in 
c. de voorstellen van 

afdelingen ter bel 
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cl in art. 6 der Statu- 
art. 17, vormen gewestelijke federaties, wier grenzen 

Op iedere huishoude- 
samenvallen met de grenzen der provincies of een 

medegedeeld, wie zich kieskring voor de Tweede Kamer. 

en der aanwezige leden Artikel 11.  
an  heeft de beslissing De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de afge- 
iuishoudelijke vergade- vaardigden der afdelingen in het desbetreffende gewest. 

ng wordt vermeld, dat De afgevaardigden kiezen het gewestelijk bestuur. Ten 

rwijl degene over wie 
aanzien van de secretaris kan een afwijkende regeling 

van bericht wordt ge- 
worden getroffen. 

Artikel 12. 
De gewestelijke federatie heeft de leiding van de gemeen- 

afdeling bevat de vol- schappelijke propaganda en van de organisatie in liet 
ment der leden en het gewest. 

Zij is, met inachtneming van en behoudens hetgeen daar- 
edoeld in art, 10 der omtrent bepaald is in het Reglement candidaatstelling, 

dingen: belast met de voorbereiding, de organisatie en de leiding 
de agenda aangekon- van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Pro- 

moet door het bestuur vinciale Staten in het gewest. 
der behandeling tijdig Artikel 13. 

eld. 
L bij ieder voorstel tot Het bestuur ener gewestelijke federatie bestaat uit ten 

van onderzoek in te minste vijf leden, gekozen door de gewestelijke vE'rgade- 
a, indien dit door het ring, uit de leden der afdelingen in het gewest. Voorzitter, 
dt verlangd, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. 
üt schriftelijk gestemd. Zij vormen, eventueel aangevuld met twee bestuurs- 
beroep op het Partij- leden, tezamen het dagelijks bestuur. Het bestuur van een 
:1 is. Het beroep moet gewestelijke federatie wijst een zijner leden aan om 
vaarop bet royement is zitting te nemen in de gewestelijke contact-commissie 

zijn ingezonden. Het van de Vrouwenbond. 
aandacht van degene, 

Artikel 14. ep op het Partijbestuur 
roep gehouden is. Han- Het bestuur roept in de tweede maand van het kalen- 
n lid geschorst in de derjaar een gewestelijke jaarvergadering bijeen. 
d van de Partij. In deze vergadering worden behandeld: 
dan drie maanden con- a. de jaarverslagen van de secretaris en de penning- 
ijst afvoeren. Het geeft meester; 
dijk kennis, b. de voorstellen, ingediend door het gewestelijke be- 
federaties. stuur en afdelingen, ter behandeling in de jaarver- 

gadering; 

die genoemd in van 
c. de voorstellen van het gewestelijk bestuur en van de 

afdelingen ter behandeling bij de Partijraad in te 
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dienen, clvereenkomstig art. 26 9 der Statuten van de Van  dc  

Partij; 
cl. de besluiten van de Partijraad betreffende voorstellen, De afdelingen, welke 

overeenkomstig art. 26b van de Statuten van de Par- die slechts één gem 
tij, bij de Partijraad ingediend; federatie. 

e het kiezen van de afdeling en plaatsvervangende af- In de stedelijke  fed  
deling, waarvan één der congresafgevaardigden deel genwoordigd door ha 
zal uitmaken van de Congrescommissie, 'bedoeld in De federatievergaderi 
art. 24 der Statuten. De verkiezing van deze afde- der afdelingen en hel 
lingen geschiedt op dezelfde wijze als de verkiezing '  19 van dit reglement. 
van de bestuurders der gewestelijke federatie; De wijze van stemmc 

t, het verkiezen van 'afgevaardigden naar de Partijraad, ment van de federati 
overeenkomstig het bepaalde in art. 16 van het huis- 
houdelijk reglement; 

g. het benoemen van een commissie, die de kas en de 
boeken van de penningmeester controleert en van In de stedelijke  fed(  
haar bevindingen op een volgende vergadering verslag vormd, waarvan taak 
uitbrengt; reglement van de  fed  

h. het verkiezen van het gewestelijk bestuur; 
i. het verslag van de Provinciale Statenfractie.. 

Artikel 15. Het bestuur ener 
De inkomsten der gewestelijke federatie bestaan uit: minste vijf leden, ge 
de door het Congres der Partij vastgestelde uitkering uit de leden der aide 
van de afdracht der afdelingen aan de Partijkas, een Voorzitter, secretaris 
door de gewestelijice vergadering vast te stellen bijdrage gekozen. Zij vormen, 
der afdelingen, vrijwillige bijdragen en eventuele baten stuursleden, tezamen 
van de door de gewestelijke federatie uitgegeven bladen. Het bestuur ener fe 

om zitting te nemer 
Artikel 16. vrouwengroepen ter 

De gewestelijke jaarvergadering, die vóór het gewone Het federatiebestuur 
Congres wordt gehouden, heeft het recht om ten minste vergadering en van e 
twee afgevaardigden voor de Partijraad te kiezen, indien keuring van het Par 
de gewestelijke federatie minder dan 3000 leden telt. huishoudelijk regleme 
Heeft de gewestelijke federatie ten minste 3000 en ten 
hoogste 5000 leden, dan wordt het aantal afgevaardigden 
bepaald op drie; van 5000 tot 7000 leden aantal af gevaar- Tot de taak der sted 
digden vier; van 1000 tot 9000 leden aantal afgevaardig- 
den vijf; meer dan 9000 leden zes afgevaardigden. De a. het voeren van de 
jaarvergadering kiest evenveel plaatsvervangers als er b. het regelen van d' 
afgevaardigden naar de Partijraad worden gekozen. Zij bijdragen, die krac 
treden in functie, indien in de loop van de zittingsduur het Congres, van h 
een vacature ontstaat in het gekozen aantal leden van vergadering worclei 
de Partijraad. C. de vaststelling va: 
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a der Statuten van de Van de stedelijke federaties, 
Artikel 17. 

betreffende voorstellen, De afdelingen, welke in één Kamerkieskring gelegen zijn, 
Statuten van de Par- die slechts één gemeente omvat, vormen een stedelijke 

federatie. 
plaatsvervangende af- In de stedelijke federaties worden de afdelingen verte- 

resafgevaardigden deel genwoordigd door haar besturen. 
commissie, bedoeld in De federatievergadering wordt gevormd door de besturen 
:iezing van deze af de- der afdelingen en het federatiebestuur, bedoeld in artikel 
rijze als de verkiezing 19 van dit reglement. 
elijke federatie: De wijze van stemmen wordt in het huishoudelijk regle- 
en naar de Partijraad, ment van de federatie geregeld. 
i art. 16 van het huis- 

ssie, die de kas en de Artikel 18.  
sr controleert en van In de stedelijke federaties kunnen organen worden ge- 
ide vergadering verslag vormd, waarvan taak en bevoegdheid in het huishoudelijk 

reglement van de federatie nader worden geregeld 
slijk bestuur; 
e Statenfractie.. Artikel 19. 

Het bestuur ener stedelijke federatie bestaat uit ten 
federatie bestaan uit: minste vijf leden, gekozen door de federatievergadering 

vastgestelde uitkering uit de leden der afdelingen. 
aan de Partijkas, een Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie 
vast te stellen bijdrage gekozen. Zij vormen, eventueel aangevuld met twee be- 
en en eventuele baten stuursleden, tezamen het dagelijks bestuur. 
atie uitgegeven bladen. Het bestuur ener federatie wijst één zijner leden aan 

om zitting te nemen in het Centraal Bestuur van de 
vrouwengroepen ter plaatse. 

die vóór het gewone Het federatiebestuur heeft de leiding van de federatie- 
t recht om ten minste vergadering en van eventueel andere organen onder goed- 
ijraad te kiezen, indien keuring van het Partijbestuur, volgens art. 18 van het 

dan 3000 leden telt. huishoudelijk reglement in het leven geroepen. 
en minste 3000 en ten 

aantal afgevaardigden Artikel 20. 
leden aantal afgevaar- Tot de taak der stedelijke federatie behoort: len aantal afgevaardig- 
s afgevaardigden. De a. het voeren van de algemene propaganda,  
laatsvervangers als er b. het regelen van de inning der contributie en van de 
Ld worden gekozen. Zij bijdragen, die krachtens besluit van de Partijraad, van 
op van de zittingsduur het Congres, van het Partijbestuur of van de federatie- 
:ozen aantal leden van vergadering worden geheven; 

C. de vaststelling van de uitkering uit de federatiekas 
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aan de afdelingen en aan de Vrouwengroep; percentage van de 
d. de voorbereiding, de organisatie en de leiding van de congresbesluit aan d 

verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale vrijwillige bijdragen 
Staten en de Gemeenteraad; stedelijke federatie u 

e. de samenwerking met de Vrouwengroep; De federatievergaderi 
f. de samenwerking met andere organisaties ter bevor- nadere goedkeuring v 

dering van het door de Partij nagestreefde doel; te innen voor specialE 
g. eventueel het uitgeven van het plaatselijke Partij- lingen worden vastge 

orgaan. 

Artikel 21, 
De grenzen der afdeJ 

Het bestuur roept in de tweede maand, van het kalen- den vastgesteld door 
derjaar een federatiejaarvergadering bijeen, 
In deze vergadering worden behandeld: Van de 
a. de jaarverslagen van de secretaris en de penning- 

meester; 
b. de voorstellen, ingediend door het federatiebestuur en De in een plattelanE 

afdelingen ter behandeling in de jaarvergadering; men een gemeenteliji 
c. de voorstellen van het federatiebestuur en van de afde- De gemeentelijke  fed  

lingen ter behandeling bij de Partijraad in te dienen, ding, de organisatie 
overeenkomstig art. 26 b der Statuten van de Partij; de Gemeenteraad; zi 

d. de besluiten van de Partijraad betreffende voorstellen, van de gemeenschap] 
overeenkomstig art. 26 b van de Statuten van de Partij, De federatievergaderi 
bij de Partijraad ingediend; 5 delingen, de algemex 

e. het kiezen van de afdeling en plaatsvervangende i der afdelingen gevon 
afdeling, waarvan één der congresafgevaardigden deel De taak en de bevoeJ 
zal uitmaken van de Congrescommissie, bedoeld in art, 1  tie-  en algemene lede 
24 der Statuten. De verkiezing van deze afdelingen i lijk Reglement der f 
geschiedt op dezelfde wijze als de verkiezing van de 
bestuurders der stedelijke federatie; Van de 

f. het verkiezen van afgevaardigden naar de Partijraad, 
overeenkomstig het bepaalde in art. 16 van het huis- Een afdeling,geleger 
houdelijk reglement; 

g. het benoemen van een commissie, die de kas en de deel uitmaakt van eei 

boeken van de penningmeester controleert en van haar gemeente omvat, k  
Partijbestuur, sp bevindingen op een volgende vergadering verslag uit- Deze afdelingen voriT Deze brengt; 

h. het verkiezen 'van het federatiebestuur; Algemene b 
1. het verslag van de Provinciale Statenfractie. 

Artikel 22. In het huishoudelijk i 
De inkomsten der stedelijke federatie bestaan uit de door selijke federaties wor,  
het Congres vastgestelde contributies, verminderd met het omtrent de inrichtin 
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rrouwengroep; percentage van de te heffen contributie, dat volgens 
en de leiding van de Congresbesluit aan de Partijkas moet worden afgedragen 

Kamer, de Provinciale vrijwillige bijdragen en eventuele baten van de door de 
stedelijke federatie uitgegeven bladen. 

rengroep; De federatievergadering heeft de bevoegdheid om, onder 
organisaties ter bevor- nadere goedkeuring van het Partijbestuur, extra bijdragen 
gestreefde doel; te innen voor speciale doeleinden. De inkomsten der af de- 

iet plaatselijke Partij- lingen worden vastgesteld door de federatievergadering. 

Artikel 23. 

naand van het kalen- 
De grenzen der afdelingen ener stedelijke federatie wor- 

Ing bijeen. 
den vastgesteld door de federatievergadering. 

ideid: - Van de gemeentelijke federaties. 
etaris en de penning- Artikel 24. 

iet federatiebestuur en De in een plattelandsgemeente gelegen afdelingen vor- 
de jaarvergadering; men een gemeentelijke federatie. 
estuur en van de aide- De gemeentelijke federatie heeft tot taak de voorberei- 

partijraad in te dienen, ding, de organisatie en de leiding der verkiezingeu voor 
stuten van de Partij; de Gemeenteraad; zij kan belast worden met de leiding 
betreffende voorstellen, van de gemeenschappelijke propaganda. 
Statuten van de Partij, De federatievergadering wordt door de besturen der af- 

delingen, de algemene ledenvergadering door de leden 
en plaatsvervangende der afdelingen gevormd. 

resafgevaardigden deel De taak en de bevoegdheid van federatiebestuur, federa- 
nmissie, bedoeld in art,  tie-  en algemene ledenvergadering worden bij Huishoud& 

van deze afdelingen lijk Reglement der federaties geregeld. 
de verkiezing van de  

sue;  Van de plaatselijke federaties. 
en naar de Partijraad, Artikel 25. 

art. 16 van het huis- Een afdeling, gelegen in een stedelijke gemeente, welke 

3sie, die de kas en de deel uitmaakt van een Kamerkieskring, die meer dan één 

ontroleert en van haar gemeente omvat, kan zich, onder goedkeuring van 

ergadering verslag uit- het Partijbestuur, splitsen in twee of meer afdelingen. 
Deze afdelingen vormen een plaatselijke federatie. 

ebestuur; 
Statenfractie. Algemene bepalingen voor federaties. 

Artikel 26. 
In het huishoudelijk reglement van de stedelijke en plaat- 

tie  bestaan uit de door selijke federaties worden algemene voorschriften gegeven 
es, verminderd met het omtrent de inrichting, de huishouding en de werkwijze 
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van haar afdelingen; het regelt tevens wat tot de taak 
der federatie en wat tot die der afdelingen behoort. 

Artikel 27. 
De besturen der stedelijke en gewestelijke federaties zijn 
belast met het toezicht op de werkzaamheden der afde-
lingen en haar besturen. Zij zijn bevoegd het bestuur 
ener afdeling of een of meer bestuurders in geval van 
nalatigheid in het financiële beheer te schorsen. 
Indien de federatiebesturen tot schorsing overgaan, roe-
pen zij binnen vier weken een huishoudelijke vergade-
ring der afdeling bijeen, welke zich over de schorsing 
uitspreekt en over het al of niet aanblijven van het ge-
schorste afdelingsbestuur of de geschorste afdelingsbe-
stuurders beslist. 

Artikel 28. 
Voorstellen voor de gewestelijke, stedelijke, plaatselijke 
en gemeentelijke federatievergadering kunnen slechts 
worden gedaan  òf  door het bestuur der federatie, Of 
door een aangesloten afdeling. 

Van de candidaatstelling voor de vertegenwoordigende 
lichamen. 

Artikel 29. 
De candidaatstelling voor de verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten en 
Gemeenteraden vindt plaats overeenkomstig het bepaal-
de in het Reglement Candidaatsteuing, dat deel uit-
maakt van het Huishoudelijk Reglement. 

Van het Congres. 

Artikel 30. 
Het Congres wordt gevormd door de afgevaardigden, ge-
noemd in art. 34 van het Huishoudelijk Reglement en de 
leden van het Partijbestuur. Overeenkomstig het bepaalde 
in art. 22 der Statuten worden uitgenodigd om het Con-
gres bij te wonen: 

a. een delegatie uit de Tweede Kamerfractie van twee 
leden en een delegatie uit de Eerste Kamerfractie van 
twee leden; 

b. de hoofdredactie van ,,Het Vrije Volk"; 
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C. een vertegenwoord 
schappelijk maand 

d. een vertegenwoord 
blad der Partij; 

e. de directeur van ci 
f. twee vertegenwooi 

de Partij; 
g. twee vertegenwoo 

schappen in de P: 
h. de voorzitters,  seer  

gewestelijke en ste 
i. de leden der Parti, 

bestuur wenselijk 

Het Partijbestuur kal 
saties in de geleger1u 
te zijn. 

Voorstellen ter behai 
gediend worden door 
de Kamerfractie. 
Ieder algemeen lid he 
keuze een voorstel of 
dienen. Hij heeft he 
ter af delingsvergaderi 

Alle voorstellen moet 
Congres schriftelijk 
secretariaat. 
Zij worden ten mins 
kennis van de afdeli] 
dit, naar het oordeel 
schieden. 
Amendementen op di 
art. 31 van dit Regie 
uiterlijk vier weken 
Ook op het Congres 
amendementen worde 
als alle amendement 
afdelingen worden a 



de afgevaardigden, ge-
lelijk Reglement en de 
mkomstig het bepaalde 
;genodigd om het Con- 

amerf.ractie van twee 
srste Kamerfractie van 

Volk"; 

zing van de leden der 
Provinciale Staten en 
enkomstig het bepaal-
telling, dat deel uit-

;lement, 

C. een vertegenwoordiger van de redactie van hef weten-
schappelijk maandschrift der Partij; 

d. een vertegenwoordiger van de redactie van het week-
blad der Partij; 

e. de directeur van de Dr. Wiardi  Beckman  Stichting; 
f. twee vertegenwoordigsters van de Vrouwenbond van 

de Partij; 
g. twee vertegenwoordigers van elk der werkgemeen-

schappen in de Partij. 
h. de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de 

gewestelijke en stedelijke federaties; 
i. de leden der Partij, wier aanwezigheid door het Partij-

bestuur wenselijk wordt geacht. 

Het Partijbestuur kan personen en delegaties van organi-
saties in de gelegenheid stellen, op het Congres aanwezig 
te zijn. 

Artikel 31. 

Voorstellen ter behandeling op het Congres kunnen in-
gediend worden door de afdelingen, het Partijbestuur en 
de Kamerfractie. 
Ieder algemeen lid heeft het recht bij een afdeling zijner 
keuze een voorstel of voorstellen voor het Congres in te 
dienen. Hij heeft het recht deze voorstellen mondeling 
ter afdelingsvergadering toe te lichten. 

Artikel 32. 

Alle voorstellen moeten ten minste acht weken vóór het 
Congres schriftelijk worden ingezonden bij het Partij-
secretariaat. 
Zij worden ten minste zes weken voor het Congres ter 
kennis van de afdelingen gebracht en van hen, van wie 
dit, naar het oordeel van het Partijbestuur, dient te ge-
schieden. 
Amendementen op deze voorstellen kunnen door alle in 
art. 31 van dit Reglement genoemden worden ingediend, 
uiterlijk vier weken vóór het Congres. 
Ook op het Congres kunnen door de daartoe bevoegden 
amendementen worden ingediend. Alle voorstellen, zowel 
als alle amendementen, moeten door ten minste drie 
afdelingen worden ondersteund om in behandeling te 
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evens  wat tot de taak 
delingen behoort. 

stelijke federaties zijn 
'kzaamheclen der aide-
i bevoegd het bestuur 
tuurders in geval van 
er te schorsen.  
horsing  overgaan, roe-
uishoudelijke vergade-
ich over de schorsing 
aanblijven van het ge-
geschorste afdelingsbe- 

stedelijke, plaatselijke 
ering kunnen slechts 
;uur der federatie, Of 

vertegenwoordigende 



kunnen worden genomen. Indien een voorstel of amen-
dement in behandeling genomen wordt, geeft de voor-
zitter aan de voorsteller het eerst het woord. 

Artikel 33. 

Door het Partijbestuur worden alle ingediende voorstel-
len met de daarbij behorende amendementen, benevens 
alle andere punten, die volgens cie Statuten of het Huis-
houdelijk Reglement op het Congres behandeld moeten 
worden, verenigd in een beschrijvingsbrief, waaraan 
wordt toegevoegd het jaarverslag van het Partijbestuur, 
het rapport van de accountant en het verslag van de 
Kamerfracties en het verslag van de Vrouwenbond, 
Deze beschrijvingsbrief wordt ten minste 3 weken vóór 
het Congres toegezonden aan de afdelingen en aan 
allen, wie naar het oordeel van het Partijbestuur er één 
gezonden moet worden. 

Artikel 34. 

Iedere afdeling heeft het recht ten minste één afgevaar-
digde naar het Congres te zenden. Heeft een afdeling 
meer dan 300 leden, dan heeft zij het recht tot het 
zenden van twee afgévaardigden; bij een ledental van 
600 of meer, drie afgevaardigden. 
De afgevaardigden moeten gekozen zijn uit de leden der 
afdeling, in een huishoudelijke vergadering, ten minste 
acht dagen vóór het Congres. Zodra de afgevaardigden ge-
kozen zijn, geeft de afdelingssecretaris daarvan bericht 
aan het Partijsecretariaat. 
Elke afgevaardigde moet voorzien zijn van een geloofs-
brief, waarvan het formulier door het Partijbestuur 
wordt verstrekt. 

Artikel 35. 

Elke afdeling heeft recht op vergoeding uit de Partijkas 
van het reisgeld derde klasse - heen en terug - voor het 
bezoeken van het Congres door het toegestane aantal 
afgevaardigden. De overige kosten van de afvaardiging van 
de afdelingen worden met een door het Partijbestuur voor 
ieder Congres vast te stellen maximum, naar rato van het 
ledental, omgeslagen over alle afdelingen. 
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Iedere afdeling van 
stem uit op het Coni 
twee stemmen, van 5: 
men en zo vervolgens 
daarvan één stem. 
Als maatstaf ter bepa 
stemmen, wordt geno: 
afdelingssecretaris opg 
op 31 December van h 
gres. 
Het stemrecht wordt 
afvaardiging uitgeoefe 

Over voorstellen van 
stemd. 
Over personen wordt 
Bij eerste stemming 
meerderheid der uitge 
Wanneer bij eerste ste 
eiste aantal de volstr 
heeft een herstemmir 
niet-gekozenen, die de 
verenigd en wel, zo m 
personen, dat gekozen 

Bij herstemming zijn 
op zich verenigen; bij 
in jaren gekozen. 
Wanneer bij eerste st€ 
nen de volstrekte meer 
het aantal beschikbare 
zijn diegenen gekozen 
hebben verenigd. 
Bij stemming over zal 
heid. Bij staking van 
te zijn verworpen. 
Over zaken wordt bij 
afgevaardigden schrift 



een voorstel of amen- Artikel 36. 
wordt, geeft de voor-
het woord. Iedere afdeling van 6 tot en met 25 leden brengt één 

stem uit op het Congres, van 26 tot en met 50 leden 
twee stemmen, van 51 tot en met 100 leden drie stem- 
men en zo vervolgens voor iedere 50 leden of gedeelte 

[Ie ingediende voorstel- 
daarvan één stem. 
Als maatstaf ter bepaling van het aantal uit te brengen 

riendementen, benevens 
Statuten of het Huis- 

stemmen, wordt genomen het aantal leden, door de 

Ires behandeld moeten 
afdelingssecretaris opgegeven, als zijnde het aantal leden 

irijvingsbrief, waaraan 
op 31 December van het jaar, voorafgaande aan het Con- 

van het Partijbestuur, 
gres. 
Het stemrecht wordt op het Congres uitsluitend door de  ii  het verslag van de afvaardiging uitgeoefend. 

de Vrouwenbond. 
minste 3 weken vóór 

Ie afdelingen en aan Artikel 37. 
et Partijbestuur er één Over voorstellen van orde wordt bij handopsteken ge- 

stemd. 
Over personen wordt schriftelijk gestemd. 
Bij eerste stemming over personen beslist de volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

a minste één af gevaar- Wanneer bij eerste stemming over personen niet het ver- 
n. Heeft een afdeling eiste aantal de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
zij het recht tot het heeft een hei-stemming plaats tussen diegenen van de 

bij een ledental van niet-gekozenen, die de meeste stemmen op zich hebben 
verenigd en wel, zo mogelijk, tussen het dubbeltal van de 

a zijn uit de leden der personen, dat gekozen moet worden. 
ergadering, ten minste 

de afgevaardigden ge- 
etari.s daarvan bericht Artikel 38. 

Bij herstemming zijn zij gekozen, die de meeste stemmen 
zijn van een geloois- op zich verenigen; bij staking van stemmen is de oudste 

oor het Partijbestuur in jaren gekozen. 
Wanneer bij eerste stemming over personen, meer perso- 
nen de volstrekte meerderheid hebben verkregen dan voor 
het aantal beschikbare plaatsen gekozen kunnen worden, 

)ediug uit de Partijkas, zijn diegenen gekozen, die de meeste stemmen op zich 
en en terug - voor het hebben verenigd. 
het toegestane aantal Bij stemming over zaken beslist de eenvoudige meerder- 
ran  de afvaardiging van heid. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht 
het Partijbestuur voor te zijn verworpen.  

sum,  naar  rate  van het Over zaken wordt bij handopsteken gestemd, tenzij 50 
lingen. afgevaardigden schriftelijke stemming verlangen. 
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Artikel 39. 

Het Congres is Openbaar, tenzij het beslist, in besloten 
vergadering te beraadslagen. 

Artikel 40. 

De Congrescommissie, bedoeld in art. 24 der Statuten, 
bestaat uit een delegatie uit het Partijbestuur van ten 
hoogste zes leden en de afgevaardigden, genoemd in 
artikel 41 van dit Reglement. Deze commissie doet 
aan het Congres een voorstel, welke punten van de be-
schrijvingsbrief naar haar mening door de Partijraad 
dienen te worden behandeld; welke punten naar de 
Kamerfractie of een andere instantie moeten worden ver-
wezen, of welke voorstellen van de agenda dienen te 
worden afgevoerd. De commissie heeft niet de bevoegd-
heid voorstellen, door de vergadering van de Partijraad 
naar het Congres verwezen, ter nieuwe behandeling in de 
Partijraad voor te dragen. 
Het Partijbestuur kan aan de Congreseomniissie opdragen 
in andere aangelegenheden een voorstel voor het Congres 
voor te bereiden. 

Artikel 41. 

In jaarvergaderingen der gewestelijke en stedelijke fede-
raties worden de afdeling en plaatsvervangende afdeling 
van het gewest of de stedelijke federatie aangewezen, 
waarvan één der congresafgevaardigden deel zal uitma-
ken van de Congrescommissie. 
De aanwijzing van deze afdeling wordt in het Huishoude-
lijk Reglement der gewestelijke en stedelijke federaties 
geregeld. 

Artikel 42. 

Het Partijbestuur publiceert binnen één week na het 
Congres in ,,Het Vrije Volk" de op het Congres aangeno-
men voorstellen en zendt, indien tot het houden van een 
referendum besloten wordt, aan alle afdelingen zoveel 
stembiljetten voor het te houden referendum als het 
aantal leden iniedere afdeling, volgens de laatst ontvan-
gen opgave, bedraagt; eveneens wordt aan ieder algemeen 
lid een stembiljet gezonden. 

Em 

Indien volgens art. 25 C 

uitgeschreven, houden 
na het Congres een I 
de afgevaardigden vers 
wordt gehouden. Leden 
ring niet kunnen bijw 
biljet uiterlijk twee ure, 
in bij de af delingsse 
zenden de uitslag van 
het Partijbestuur te v 
Partijsecretariaat. 

Algemene leden zendei  
het Partijsecretariaat, 

Het Partijbestuur publ 
8 weken na het Coni 
referendum. 

Vai 

De Partijraad wordt g 
Statuten. 

Voorstellen ter behand 
kunnen worden ingedi 
kunnen door de gewes 
den ingediend de voon 
elijke of stedelijke fec 

Alle voorstellen moetE 
hiervoren bedoelde ver 
ingezonden bij het P 
minste vier weken voo 
ter kennis van de led 
Amendementen op de 
de Partijraad worden  
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het beslist, in besloten 

ten één week na het 
het Congres aangeno-

ot het houden van een 
alle afdelingen zoveel 
n referendum als het 
igens de laatst ontvan-
rdt aan ieder algemeen 

Artikel 43. 
Indien volgens art. 25 der Statuten een referendum wordt 
uitgeschreven, houden de afdelingen binnen vier weken 
na het Congres een huishoudelijke vergadering, waarin 
de afgevaardigden verslag uitbrengen en het referendum 
wordt gehouden. Leden van afdelingen, die deze vergade-
ring niet kunnen bijwonen, zenden hun getekend stem-
biljet uiterlijk twee uren voor de aanvang der vergadering 
in bij de afdelingssecretaris. De afdelingssecretarissen 
zenden de uitslag van het referendum op daartoe door 
het Partijbestuur te verstrekken formulieren op aan het 
Partijsecretariaat. 

Artikel 44. 
Algemene leden zenden hun stembiljetten getekend aan 
het Partijsecretariaat. 

Artikel 45. 
Het Partijbestuur publiceert in ,,Het Vrije Volk" binnen 
8 weken na het Congres de uitslag van het gehouden 
referendum. 

Van de Partijraad. 

Artikel 46. 
De Partijraad wordt gevormd overeenkomstig art. 27 der 
Statuten. 

Artikel 47. 
Voorstellen ter behandeling en beslissing in de Partijraad 
kunnen worden ingediend door het Partijbestuur. Voorts 
kunnen door de gewestelijke en stedelijke federaties wor-
den ingediend de voorstellen, aangenomen door de gewes-
telijke of stedelijke federatievergaderingen. 

Artikel 48. 
Alle voorstellen moeten ten minste zes weken voor de 
hiervoren bedoelde vergadering van de Partijraad worden 
ingezonden bij het Partijsecretariaat. Zij worden ten-
minste vier weken voor de vergadering van de Partijraad 
ter kennis van de leden van de Partijraad gebracht. 
Amendementen op de voorstellen kunnen door leden van 
de Partijraad worden ingediend. 

25 
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Artikel 49. 

De ingediende voorstellen en amendementen, bedoeld in Van de niet bezoldigde 
art. 47 van het Huishoudelijk Reglement en de daarover er vier gekozen als r 
door de Partijraad genomen besluiten, worden ter kennis- leden worden candida 
neming toegevoegd aan het verslag van het Partijbestuur, gewestelijke federaties i 

van de rayons geschied 
Artikel 50. 

In de Partijraad wordt hoofdelijk gestemd. Elk lid van 
de Partijraad brengt één stem uit, Het aantal leden van C 

van het Partijbestuur, 
het aantal leden, dat h 

Artikel 51. van het Partijbestuur 
De vergadering van de Partijraad is niet openbaar, tenzij Kamer benoemd en stij 
zij zelve anders besluit. Kamerleden tot boven 

bestuursleden, dan blij' 
Artikel 52. lid van het Partijbestu 

Vacatures in het Pan 
Het Partijbestuur publiceert binnen een week na de ver- eerstvolgende Congres. 
gadering van de Partijraad in ,,Het Vrije Volk" de in de 
Partijraad genomen besluiten. 

Daalt het aantal leden 

Van het Partijbestuur en het Partijsecretariaat, lid van de Tweede KaJ
T-'weede Kamerfractie 

Artikel 53. die de vergaderingen i 
aan de beraadsiaginge 

De leiding der Partij, het beheer der geldmiddelen en mede te stemmen. 
eigendommen, de uitvoering der Congresbesluiten, de De politieke hoofdredai 
handhaving der Statuten en reglementen is opgedragen plaatsvervanger woont 
aan het Partijbestuur, bestuur bij met  adviser  

Artikel 54. 

Uiterlijk vier weken vóór het gewone Congres zenden de De rechtspositie van d 
afdelingen namen van candidaten voor het Partijbestuur bestuur wordt door de 
in. Het Partijbestuur heeft het recht namen van candi- 
daten toe te voegen. 
Diié weken vóór het Congres zendt het Partijbestuur de Een assistent-bestuurd( 
lijst van candidaten aan de afdelingen, wordt door het Partijl 
Worden niet meen candidaten gesteld dan er plaatsen in behoeft de goedkeuring 
het Partijbestuur te vervullen zijn, dan zijn de gestelde 
candidaten bij enkele candidaatstelling gekozen. 
Het Partijbestuur is bevoegd een aanbeveling op te maken Het bureau heeft tot tJ 
voor de vervulling van een vacature voor bezoldigd he- ringen van het Partij 
stuurder. voor te bereiden. 
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Artikel 55. 
endementen, bedoeld in Van de niet bezoldigde leden van het Partijbestuur worden 
glement en de daarover er vier gekozen als regionale vertegenwoordigers. Deze 
ten, worden ter kennis- leden worden candidaat gesteld door de stedelijke en 

g van het Partijbestuur, gewestelijke federaties in het betrokken rayon. De indeling 
van de rayons geschiedt door het Congres. 

Artikel 56. 
gestemd. Elk lid van Het aantal leden van de Tweede Kamer, dat lid kan zijn 

van het Partijbestuur, moet minder zijn dan de helft van 
het aantal leden, dat het Partijbestuur telt. Wordt een lid, 
van het Partijbestuur tussentijds tot lid van de Tweede 

is niet openbaar, tenzij Kamer benoemd en stijgt daardoor het aantal der Tweede 
Kamerleden tot boven de helft van het aantal der Partij- 
bestuursleden, dan blijft dit lid tot het volgende Congres 
lid van het Partijbestuur. 
Vacatures in het Partijbestuur blijven bestaan tot het 

m een week na de ver- eerstvolgende Congres. 
et Vrije Volk" de in de Artikel 57. 

Daalt het aantal leden van het Partijbestuur, dat tevens 

Partfsecretaria J a 
lid van de Tweede Kamer is, beneden drie, dan wijst de 
Tweede Kamerfractie een delegatie van twee leden aan, 
die de vergaderingen van bet Partijbestuur bijwoont en 
aan de beraadslagingen kan deelnemen, zonder echter 

der geldmiddelen en mede te stemmen. 
Congresbesluiten, de De politieke hoofdredacteur van ,,Het Vrije Volk" of zijn 

ementen is opgedragen plaatsvervanger woont de vergaderingen van het Partij- 
bestuur bij met adviserende stem. 

Artikel 58. 
)ne Congres zenden de De rechtspositie van de bezoldigde leden van het Partij- 
voor het Partijbestuur bestuur wordt door de Partijraad geregeld. 
cht namen van candi- 

Artikel 59. 
t het Partijbestuur de Een assistent-bestuurder is in dienst van de Partij en 
gen, wordt door het Partijbestuur benoemd. Zijn rechtspositie 
eld dan er plaatsen in behoeft de goedkeuring van de Partijraad, 

dan zijn de gestelde 
Iling gekozen. Artikel 60. 
nbeveling op te maken Het bureau heeft tot taak de voorstellen voor de vergade- 
ire voor bezoldigd be- ringen van het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur 

voor te bereiden. 
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Artikel 61. verslagen van te voren 
Het bureau vergadert ten minste één maal per week. Hei trôle, bedoeld in art. 3 
Dagelijks Bestuur vergadert ten minste twee maal per alle door haar verlangd 
maand en het Partijbestuur één maal per maand. 

Van de geldmiddelen. De partijraad benoemi 
Artikel 62. staande uit drie leden 

de plaats, in welke di 
De contributieregeling luidt: behorende tot de lede 
Bij een inkomen tot f50 per week: 15 et, per week, treedt een lid volgem 
Bij een inkomen van 12600 tot 14000 per jaar: 25 Ct. P. W. herkiesbaar. 
Bij een inkomen van meer dan f 4000 per laar: 35 ot. Deze commissie komt 

maanden bijeen, neemi 
Een gehuwde vrouw zonder eigen inkomsten betaalt 10 ct ding en adminiStratiE 
per week, als haar man een inkomen heeft tot 14000.— uitgebrachte rapporten per jaar. De commissie is bevo 
Als haar man een inkomen heeft van meer dan ƒ 4000.— aan de verantwoordel 
per jaar betaalt zij 15 ot. per week, laten, doch kan niette: 
Voor leden, wie bij pensionnering of optreden van blij- zelfstandig onderzoek r 
vende invaliditeit, het voortzetten van het lidmaatschap Zij stelt naar aanlei 
een financieel bezwaar oplevert, wordt de contributie accountant aan het C 
vastgesteld op 10 ot. per week. décharge aan het Part 
Deze dispensatie behoeft voor ieder voorkomend geval 
de goedkeuring van liet Partijbestuur. Van 

Artikel 63. 
Van de contributie wordt 60% aan de Partijkas afge- De leden der Partij, p 
dragen; het restant wordt verdeeld tussen afdelingskas vormen de Kamerfrac 
en federatiekas naar regels, te stellen door het Partij. De Eerste Kamer-, z( 
bestuur in overleg met het federatiebestuur. benoemt uit haar mi 
De afdelingen verrekenen regelmatig de geïnde contributie, zich hebben te wend 
na aftrek van liet haar toekomende percentage, met de aanraking wensen te 
Partijpenningmeester. De gewestelijke en stedelijke 
federaties ontvangen per drie maanden het haar toeko- 
mende percentage der contributie van de Partijpenning- Jaarlijks brengen de ] 
meester, werkzaamheden. Deze 

Artikel 64. secretariaat toegezond 
Federaties en afdelingen behoeven voor liet heffen van congres en gepublicee 
regelmatige bijdragen van de leden, boven de Partij- het Partijbestuur. 
contributie, de goedkeuring van het Partijbestuur. Van het voorlichting 

Artikel 65. 
De accountant brengt rapport uit aan de Partijraad. 
Hij legt de door hem aan de Partijraad uit te brengen Het documentatie- ei 
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verslagen van te voren over aan de commissie van con- 
één maal per week. Het trôle, bedoeld in art. 38 der Statuten en geeft aan deze 
minste twee maal per alle door haar verlangde inlichtingen. 
îaal per maand. 

Artikel 66. 
delen, De Partijraad benoemt een commissie van contrôle, be- 

staande uit drie leden, behorende tot de federatie van 
de plaats, in welke de Partij haar zetel heeft en niet 
behorende tot de leden van het Partijbestuur. Jaarlijks 

15 Ct, per week, treedt een lid volgens rooster af> en is niet terstond 
)00 per jaar: 25 ct. p. w. herkiesbaar. 
t 4000 per laar: 35 Deze commissie komt ten minste één maal in de drie 

maanden bijeen, neemt kennis van de gevoerde boekhou- 
nkomsten betaalt 10 et. ding en administratie en van de door de accountant 
men heeft tot /4000.— uitgebrachte rapporten. 

De commissie is bevoegd de zuiver technische contrôle 
van meer dan ƒ 4000.— aan de verantwoordelijkheid van de accountant over te 
k. laten, doch kan niettemin, indien zij dit nodig acht, een 
Of optreden van blij- zelfstandig onderzoek naar het financiële beheer instellen. 
van het lidmaatschap Zij stelt naar aanleiding van het jaarrapport van de 
wordt de contributie accountant aan het Congres voor, de daarin bedoelde 

décharge aan het Partijbestuur al dan niet te verlenen. 
der voorkomend geval 
nir. Van de Kamerfracties. 

Artikel 67.  
an  de Partijkas afge- De leden der Partij, gekozen tot lid der Staten-Generaal,  
Id  tussen afdelingskas vormen de Kamerfracties van de Partij van de Arbeid. 
ellen door het Partij. De Eerste Kamer-, zowel als de Tweede Kamerfractie, 
iebestuur. benoemt uit haar midden een secretaris, tot wie allen 

de geïnde contributie, zich hebben te wenden, die met een dezer fracties in 
de percentage, met de aanraking wensen te komen. 
belijke en stedelijke 
nden het haar toeko- Artikel 68. 
van de Partijpenning- Jaarlijks brengen de Kamerfracties verslag uit van haar 

werkzaamheden. Deze verslagen worden aan het Partij- 
secretariaat toegezonden ten minste 8 weken vóór het 

voor het heffen van Congres en gepubliceerd tegelijk met het jaarverslag van 
n, boven de Partij- het Partijbestuur. 
t Partijbestuur. Van het voorlichtingswerk voor Raads- en Provinciale 

Statenlederh 

t aan de Partijraad. Artikel 69. 
;ijraad uit te brengen Het documentatie- en voorlichtingswerk, waaronder be- 
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grepen de uitgave van een periodiek orgaan voor Raads- vergadering besproken,
fractie wordt uitgenodil en Provinciale Statenleden, geschiedt door de Sectie ,,Pro- Indien in een provinci vincie en Gemeente" van het Bureau voor Wetenachappe- federaties zijn gevestigd lijk Werk van de Dr. Wiardi  Beckman  Stichting. de in het vorig lid I 

Artikel 70. nodigt het de andere t 
te doen vertegenwoord 

Het orgaan ,,De Gemeente" wordt door de Sectie ,,Provin- vaardigden dier federat 
cie en Gemeente" bedoeld in art. 69, uitgegeven. De Naar deze bijzondere t 
redactie wordt door het Partijbestuur benoemd, geschorst een afgevaardigde zend 
en ontslagen, telden op de laatste dati 
De partijgenoten-Raads- en Provinciale Statenleden be- aan deze bijzondere ve 
talen een door het Partijbestuur vast te stellen jaarlijkse De aanwijzing der af ge 
contributie. Zij ontvangen daarvoor het orgaan ,,De Ge- als in de gewestelijke 
meente" en voorlichting gratis. is omschreven. 

In deze vergadering v 
Artikel 71. bepaalde in dit reg1em 

Ten behoeve van de Raads- en Provinciale Statenleden op het Congres.  
kunnen bijeenkomsten en internaten worden georganiseerd 
waarvoor, zonodig, een bijdrage van de deelnemers, even- Van de C 
tueel van de Partijfederaties of -afdelingen, kan worden 
gevraagd. 

Van de Statenfracties. 
De leden van de Partij 

Artikel 72. vormen gerneenteraadsf 

De leden van de Partij, gekozen tot lid der Provinciale Elke gemeenteraadsfii 
een secretaris, tot wie Staten, vormen Statenfracties van de Partij van de Arbeid. 

- met de desbetreffende 
Elke Statenfractie benoemt uit haar midden een secretaris, 
tot wie allen zich hebben te wenden, die met de desbe- komen. 
treffende fractie in aanraking wensen te komen. 

Jaarlijks brengt elke g Artikel 73, haar werkzaamheden 
Jaarlijks brengt elke Statenfracde verslag uit van haar stedelijke of genieent 
werkzaamheden aan de jaarvergaderingen van de  bin- lijke afdelingen, of m 
nen de provincie bestaande gewestelijke en stedelijke fede- stedelijke federatie aa 
raties. Deze verslagen worden toegezonden aan de secre- 
tarissen  zó  tijdig, dat zij voor de gewestelijke jaarverga- 
dering tegelijk met de andere ter jaarvergadering te be- 
handelen zaken, kunnen worden gepubliceerd. Zo dikwijls een stedeli  

of afdelingsbestuur hE 
Artikel 74. der gemeenteraadsf1'aC 

Zo dikwijls een gewestelijk bestuur het nodig oordeelt, tot welke vergaderifl
uitgenodigd. wordt het werk der Statenfractie in een gewestelijke 
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lek orgaan voor Raads- vergadering besproken, tot welke vergadering de Staten- 

edt door de Sectie ,,Pro- fractie wordt uitgenodigd. 
Indien in een provincie meer gewestelijke of stedelijke eau voor Wetenschappe- 

,man Stichting. federaties zijn gevestigd en een der federatiebeStUren acht 
de in het vorig lid bedoelde vergadering nodig, dan 
nodigt het de andere federaties in de provincie uit zich 
te doen vertegenwoordigen door de besturen en afge- 

door de Sectie ,,Provin- vaardigden dier federaties.  
wt. 69, uitgegeven. De Naar deze bijzondere bijeenkomst kunnen de federaties 
uur benoemd, geschorst een afgevaardigde zenden voor elke duizend leden, die zij 

telden op de laatste datum van het kwartaal, voorafgaande 
inciale Statenleden be- aan deze bijzondere vergadering. 
rast te stellen jaarlijkse De aanwijzing der afgevaardigden geschiedt op de wijze, 
r het orgaan ,,De Ge- als in de gewestelijke en stedelijke federatiereglementen 

is omschreven. 
In deze vergadering wordt gestemd overeenkomstig het 
bepaalde in dit reglement, ten aanzien van de stemming 

?rovinciale Statenleden op het Congres. 
n worden georganiseerd 
n de deelnemers, even - Van de Gemeenteraadsfracties,  
ifdelingen, kan worden 

Artikel 75. 
tcties, 

De leden van de Partij, gekozen tot lid der gemeenteraad, 
vormen gemeenteraadsfracties van de Partij van de Arbeid. 

bot lid der Provinciale Elke gemeenteraadsfractie benoemt sit  haar midden 
een secretaris, tot wie  alien  zich hebben te wenden, die 

ie Partij van de Arbeid. 
midden een secretaris, 

met de desbetreffende fractie in aanraking wensen te 

ten, die met de desbe- komen. 
sen te komen. Artikel 76. 

Jaarlijks brengt elke gemeenteraadsfractie verslag uit van 
haar werkzaamheden aan de jaarvergaderingen van de 

verslag uit van haar stedelijke of gemeentelijke federaties of van de plaatse- 
deringen van de  bin-  lijke afdelingen, of aan de instantie daarvoor door de 
ijke en stedelijke Lede- stedelijke federatie aangewezen. 
ezonden aan de secre- 
gewestelijke jaarverga- Artikel 77. 
jaarvergadering te be-
publiceerd. Zo dikwijls een stedelijk of gemeentelijk federatiebestuUr 

of afdelingsbestuur het nodig oordeelt, wordt het werk 
der gemeenteraifdsfractie in een vergadering besproken, 

r het nodig oordeelt, tot welke vergadering de gemeenteraadsfractie wordt 

in een gewestelijke uitgenodigd. 
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Van de Vrouwenbond, 
. Regkmenl 

Artikel 78. 

De Vrouwenbond dient jaarlijks een verslag van zijn Van de candidaatst 
werkzaamheden bij het Partijbestuur in. Dit verslag 
wordt uiterlijk acht weken vóór het Partijcongres bij 
het jaarlverslag van het Partijbestuur gepubliceerd. 

De candidaatstelling vo 

Van internationale Kamer  geschieternationale samenwerking. 
der afdelingen, welke d 

Artikel 79. 
Over samenwerking met of aansluiting van de Partij bij 
een internationale organisatie van democratisch socia- Onder ,,aanbeveliflg" w 
listische partijen en groepen beslist het Congres, phase  van de candida 
Het Partijbestuur benoemt de afgevaardigden, die de Partij partijraad. Onder ,,gr 
op een internationaal congres zullen vertegenwoordigen, van de candidaatStellifl 
De afgevaardigden brengen verslag uit aan het eerst- lijke stemming van C 
volgende Partijcongres. wordt verstaan de dooi 
Het verslag moet ten minste acht weken vóór het congres gestelde lijst van candi 
bij het Partijsecretariaat worden ingediend en met het 
jaarverslag worden gepubliceerd. 

Slot- en overgangsbepalingen Vóór 15  October  van 
voorafgaat, beslist de P 

Artikel 80. a in welke kieskring€ 
In alle geschillen, die uit de toepassing van de voorscl'irif- zullen worden lnge 
ten in dit Reglement en in de Statuten vervat, mochten b. hoeveel candidaten 
voortvloeien, beslist het Partijbestuur, behoudens beroep gesteld. 
op het Congres. In deze vergadering  vi  

samenstelling van de c 
Artikel 81. wijze, waarop de Kar 

Het Partijbestuur is gemachtigd in elk onvoorzien spoed- behoort te zijn samen 
eisend geval in naam van de Partij te handelen, onver- inzake sub a en b v 
minderd zijn verantwoordelijkheid aan het Congres en advies in van de be 
met dien verstande, dat in de gebleken leemte zo spoedig federatiebestUren,  well  
mogelijk door het Congres worde voorzien, voorgelegd. 

Artikel 82. 
Dit reglement treedt in werking .................................... .De leden van de afd 
Alle bepalingen en maatregelen van organisatie, in strijd bestuur de namen in 
met dit reglement, zijn op het ogenblik, da't het in wer- voor een candidatUur  
king  treedt, vervallen. De afdelingSVergaderi 
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een verslag van zijn 
stuur in. Dit verslag 
het Partijcongres bij 

tuur gepubliceerd 

ting van de Partij bij 
a democratisch socia-
ist het Congres. 
tardigden, die de Partij 
en vertegenwoordigen. 
g uit aan het eerst- 

eken vóór het congres 
ngediend en met het 

Van de candidaatstelling voor de Tweede Kamer. 

Artikel 1. 

De candidaatstelling voor de verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer geschiedt in elke kieskring door de leden 
der afdelingen, welke deel van die kieskring uitmaken. 

Artikel 2. 
Onder ,,aanbeveling" wordt in dit reglement verstaan de  
phase  vara de candidaatstelling tot de beslissing in de 
Partijraad. Onder ,,groslijst" wordt verstaan de  phase  
van de candidaatstelling tot de beslissing van de schrifte-
lijke stemming van de leden. Onder ,,candidatenlijst" 
wordt verstaan de door deze schriftelijke stemming vast-
gestelde lijst van candidaten. 

Artikel 3. 

>aungen6 Vóór 15  October  van het jaar, dat aan de verkiezingen 
voorafgaat, beslist de Partijraad: 
a in welke kieskringen gelijkluidende candidatenhijsten 

ing van de voorschrif- zullen worden ingediend; 
;uten vervat, mochten b. hoeveel candiclaten in elke kieskring zullen worden 
ur, behoudens beroep gesteld. 

In deze vergadering vindt een bespreking plaats over de 
samenstelling van de candidatenlijsten in verband met de 
wijze, waarop de Kamerfractie in de volgende periode 

elk onvoorzien Spoed- behoort te zijn samengesteld. 
te handelen, Onver- Inzake sub a en b wint het Partijbestuur tevoren het 

aan het Congres en ' advies in van de betrokken gewestelijke en stedelijke 
zen leemte zo spoedig federatiebesturen, welk advies aan de Partijraad wordt 
)orzlen. voorgelegd. 

Artikel 4, 

De leden van de afdelingen dienen bij hun afdelings- 
organisatie, in strijd bestuur de namen in van personen, die naar hun oordeel 
blik, dat het in wer- voor een candidatuur in aanmerking komen. 

De afdelingsvergadering beslist welke namen aan het 
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Gewestelijk of Stedelijk Fecleratiebesluur als canclidaten afzonderlijke kieskringE 
worden opgegeven. , wordt ter kennisnemin 
Deze opgave moet geschieden binnen drie weken na de Gewestelijke en Stedeli 
in art. 3 bedoelde Partijraadsvergadering. De namen van hen, dii 

de door het Partijbest 
Artikel 5. den aan de in art. 8 .1 

De besturen der Gewestelijke en Stedelijke Federaies 
rangschikken deze namen in alphabetische volgorde, 
voegen daaraan toe de namen van personen, die zij voor Vóór 15 Januari vindi 
een candidatuur in aanmerking wensen te brengen en Partijraad, waarin won 
zenden deze lijst van namen aan het Partijbestuur toe. bestuui opgemaakte a 

De Partijraad heeft h€ 
Artikel 6. door het Partijbestuur 

Het Partijbestuur voegt aan deze lijst toe de namen van bevelingen te plaatsen, 
personen, die het voor  eon  candidatuur in aanmerking 

in de vijfde alinea val 
Over de aldus vastges1 wenst te brengen. Het vraagt aan de personen, wier naam telijke stemming der op deze lijst is geplaatst, of zij een eventuele definitieve 

candidatuur aanvaarden, ongeacht de kieskring (en), 
waarin de candiclaatstelling zal geschieden en ongeacht 
de plaats op de candidatenlijst, welke hun door de uit- Vóór 20 Januari wordi 
slag van de schriftelijke stemming van de leden zal stelde groslijsten door 
worden toegewezen. de besturen van de Ge 
De personen, die niet binnen 14 dagen na dagtekening en van de afdelingen e: 
van het verzoek van het Partijbestuur hun beslissing 
schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden geacht geen 
candidatuur te aanvaarden. Het in art. 3-9 bepaald( 

in het geval van tusser 
Artikel 7 verstande, dat het Part: 

Met inachtneming van de beslissingen van de Partijraad in deze en de volgende 
maakt het Partijbestuur een aanbeveling in volgorde van data naar noodzaak v 
voorkeur op van de candidaten, die naar zijn oordeel 

- 

voor een plaats op de candidatenlijst in aanmerking ko- 
men. Zo spoedig mogelijk n 
Het pleegt overleg met ieder van de Gewestelijke en  Ste-  doelde groslijsten, word 
delijke Federatiebesturen, voor zover de aanbeveling hun kieskringen met gelijk 
kieskring of groep van kieskringen betreft stemming door de lede 
De door het Partijbestuur opgemaakte aanbeveling wordt tijraad vastgestelde gr 
met toelichting van het resultaat van het overleg, be- ming berust bij het be 
doeld in de vorige alinea, tenminste zes dagen vóór de delijke Federatie, die 
vergadering, bedoeld in art. 8, toegezonden aan de leden Indien de Partijraad t 
van de Partijraad. lijkluidende lijsten voc 
De aanbeveling, voor zover deze betrekking heeft op de schillende Gewestelijke 
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bestuur als candidaten afzonderlijke kieskringen of groepen van kieskringen 
wordt ter kennisneming gezonden aan de desbetreffende 

aen drie weken na de Gewestelijke en Stedelijke Federatiebesturen. 
dering. De namen van hen, die geen plaats hebben gekregen op 

de door het Partijbestuur opgemaakte aanbeveling, wor- 
den aan de in art. 8 bedoelde vergadering voorgelegd. 

Stedelijke Federaties Artikel 8. iphabetische volgorde, 
personen, die zij voor Vóór 15 Januari vindt een vergadering plaats van de 
ensen te brengen en Partijraad, waarin wordt beslist over de door het Partij- 
het Partijbestuur toe. bestUui opgemaakte aanbeveling, bedoeld in art. 7. 

De Partijraad heeft het recht namen van andere dan 
door het Partijbestuur aanbevolen candidaten op de aan- 
bevelingen

namen 
te plaatsen, mits deze namen voorkomen op de 

- 
a in de vijfde alinea van art, '7 bedoelde lijst, 

atuur aanmerking Over de aldus vastgestelde groslijsten vindt een schrif- poiin 
, wier naam telijke stemming der leden plaats.  

a eventuele definitieve 
Lit de kieskring(en), Artikel  9 r  
u chielien en ongeacht 
elke hun door de uit- Vóór 20 Januari worden de door de Partijraad vastge- 
ag van de leden zal stelde groslijsten door het Partijbestuur toegezonden aan 

de besturen van de Gewestelijke en Stedelijke Federaties 
lagen na dagtekening en van de afdelingen en gepubliceerd in de pers. 
estuur hun beslissing 
t, worden geacht geen Artikel 10. 

Het in art. 3-9 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing 
in het geval van tussentijdse Kamerontbinding, met dien 
verstande, dat het Partijbestuur de bevoegdheid heeft alle 
in deze en de volgende artikelen genoemde termijnen en 

'en van de Partijraad data naar noodzaak vast te stellen.  
reling in volgorde van 
lie  naar zijn oordeel Artikel 11. st in aanmerking ko- 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de in art. 9 
Gewestelijke en en  Ste-  doelde groslijsten, wordt in elke kieskring en groepen van 

r de aanbeveling hun kieskringen met gelijkluidende lijsten, een schriftelijke 
door de leden over de door de Par- stemming gehouden a betreft 

te aanbeveling wordt tijraad vastgestelde groslijst. De leiding van deze stem- 
van het overleg, be- ming berust bij het bestuur van de Gewestelijke of Ste- 

le zes dagen vóór de delijke Federatie, die de kieskring omvat. 
sonden aan de leden Indien de Partijraad besloot tot het vaststellen van ge- 

lijkluidende lijsten voor kieskringen, behorende tot ver- 
trekking heeft op de schillende Gewestelijke of Stedelijke Federaties, wijst het 
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Partijbestuur het Gewestelijk of Stedelijk Federatiebe- 
stuur aan, dat met de leiding van de stemming en het Een stembiljet is ongel 
vaststellen van de uitslag wordt belast. a. het andere namen 

groslijst, bedoeld in 
Artikel 12. b. het ondertekend is; 

Het Gewestelijk of Stedelijk Fecleratiebestuur zendt uiter- C. één of méér numme 
lijk 1 Februari aan de afdelingsbesturen voor elk lid van d. méér dan één steml 
de afdeling een stembiljet, waarop tevens de groslijst is e. op andere wijze is 
vermeld. Het stembiljet bevat zoveel genummerde plaatsen bepaald; 
als de groslijst namen telt. - t. meer dan eenmaal 

Artikel 13. 

Het afdelingsbestuur reikt de stembiljetten onverwijld uit De art. 14-16 van dit 
nomen in de oproep tn aan de leden. Elk stembiljet is vergezeld van een oproep luke vergadering. tot een huishoudelijke vergadering, die uiterlijk op de 8e 

Februari moet worden gehouden. 

Artikel 14. Heeft de voorzitter dE 
stembiljetten, als omsc 

De leden dienen de stembiljetten in te leveren: klaard, dan worden a] 

a. hetzij uiterlijk 2 uur voor de aanvang van de vergade-. 
het aantal vermeld 
secretaris van de ven ring bij de secretaris; met de ongeopende en b. hetzij uiterlijk een half uur na de aanvang van de sloten. vergadering bij de voorzitter ter vergadering. De secretaris zendt uil 

De stembiljetten worden ingeleverd in daartoe verstrekte aangetekend aan de 
genummerde enveloppen, waarop het woord ,,verkiezing". Stedelijke Federatie o 
Deze enveloppen dienen gesloten ingeleverd te worden. Op hand, die daarvoor eex 
enveloppen en stembiljetten mag geen naam en adres van De secretaris van de C 
de afzender voorkomen, houdt op een staat aa 

van een pakket stemt 
wordt gelijktijdig met 

Artikel 15. opgezonden naar de 
De leden stemmen door op het stembiljet een of meer Stedelijke Federatie, 
namen, voorkomende op de door de Partijraad vastge. stelling van de uitslag 
stelde groslijst, naar volgorde van hun voorkeur te plaat- 
sen achter de nummers op de stembiljetten en wel te 
beginnen bij nummer één en zo vervolgens, zonder een Vóór 16 Februari verg nummer over te slaan. luke of Stedelijke Fec Zij kunnen, indien zij geen wijziging in de volgorde van uitslag der stemming t 
de groslijst Willen brengen, volstaan met op het stembiljet der stemming over de te vermelden het woord: accoord. 
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Stedelijk Federatiebe- Artikel 16. 

a de stemming en het Een stembiljet is ongeldig indien: 
elast, 

a. het andere namen vermeldt, dan voorkomen op de 
groslijst, bedoeld in art. 15 eerste alinea; 

b. het ondertekend is; 
stiebestuur zendt uiter- C. één of méér nummers zijn overgeslagen; 
turen voor elk lid van d. méér dan één stembiljet in een enveloppe is gesloten; 
tevens de groslijst is e. op andere wijze is gestemd, dan in dit reglement is 

1 genummerde plaatsen bepaald; 
f. meer dan eenmaal dezelfde naam is ingevuld. 

Artikel 17. 

i1jet,ten onverwijld ut De art. 14-16 van dit reglement worden in extenso opge- 
gezeld van een oproep nomen in de oproep tot de in art. 13 bedoelde huishoude- 
die uiterlijk op de Be lijke vergadering. 

Artikel 18. 

Heeft de voorzitter de gelegenheid tot inlevering van 
stembiljetten, als omschreven in art. 14, gesloten ver- 

i te leveren: klaard, dan worden alle ingeleverde enveloppen geteld, 
het aantal vermeld op een door de voorzitter en de 

avang van de vergade- secretaris van de vergadering getekende verklaring, die 

de aanvang van de met de ongeopende enveloppen in een pakket wordt ge- 

vergadering. sloten. 
De secretaris zendt uiterlijk de volgende dag het pakket 

in daartoe verstrekte aangetekend aan de secretaris van de Gewestelijke of 
et woord ,,verkiezing". Stedelijke Federatie of stelt het aan die secretaris ter 
eleverd te worden. Op hand, die daarvoor een bewijs van ontvangst afgeeft. 

en naam en adres van De secretaris van de Gewestelijke of Stedelijke Federatie 
houdt op een staat aantekening van de afdelingen, waar-
van een pakket stembiljetten is ontvangen. Deze staat 
wordt gelijktijdig met de door hem ontvangen pakketten 
opgezonden naar de secretaris van de Gewestelijke of 

;embiljet een of meer Stedelijke Federatie, waarvan het bestuur met de vast- 
de Partijraad vastge- stelling van de uitslag der stemming is belast, 
iun voorkeur te plaal- 
mbiljetten en wel te Artikel 19. 
ervolgens, zonder een Vóór 16 Februari vergadert het bestuur van de Geweste- 

A 1 lijke of Stedelijke Federatie, met de vaststelling van de g in volgorde uitslag der stemming belast, ter vaststelling van de uitslag 
me op et stembiljet der stemming over de candidaten.lijst. Het vergelijkt het 
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aantal gesloten enveloppen, dat zich in ieder pakket, vindt herstemming  ph  bedoeld in art. 18, bevindt, met het aantal aangegeven bij toepassing van art op de in art. 18 bedoelde verklaring. Van afwijkingen hebben verkregen. Elk  wordt melding gemaakt in het proces-verbaal van de uit- der afvallende  candid  slag. Daarna worden de enveloppen geopend en alle stem- stem voor diegene der biljetten bijeengevoegd. 
Leden van de Partij hebben het recht deze vergadering ten, die daarop het  hi  

van het Gewestelijk of Stedelijk Federatiebestuur bij te voorkomt. 
Diegene der in stemm wonen. 
totaal het grootste a 

Artikel 20. eerste candidaat op de 
Het bestuur stelt vast, of het stembiljet voldoet aan de aantal stemmen bepa 
voorwaarden, genoemd in art. 16 van dit reglement. Stem- van de candidatenhijst 
biljetten, die aan deze voorwaarden niet voldoen, worden 
als ongeldig ter zijde gelegd. 
In twijfelgevallen beslist het bestuur der Gewestelijke Hebben meer dan twe 
of Stedelijke Federatie, met het opmaken van de uitslag stemmen, bedoeld in I 
der stemming belast. len die candidaten af 
Indien op méér dan 50% der geldige stembiljetten het lijst innemen. 
woord ,,accoorcl" voorkomt of gelijkluidend aan de gros- Heeft de eerste  can  
lijst is ingevuld, is hiermede de candidatenhijst vastge- aantal stemmen als n 
steld en kan verdere uitwerking van de stemming achter- didaat, dan komt van 
wege blijven. ste plaats op de gros 
Indien op 50% of minder dan 50% der geldige stembiljet- de eerste. 
ten het woord ,,accoord" voorkomt of gelijkluidend aan 
de groslijst is ingevuld, wordt vastgesteld wie de eerste 
plaats op de candidatenlijst zal innemen. Is aldus de eerste 
De stembiljetten met het woord ,,accoord" en de stem- dan vinden voor de . b 
biljetten gelijkluidend aan de groslijst ingevuld, worden de art. 20-22 van dit 
afzonderlijk gehouden. Het aantal dezer stembiljetten  sing,  met dien verstai 
geldt steeds voor de plaats van de candidaat, genoemd didaat op een plaats 
in de groslijst, meetellen als voor di 
Van de overige stembiljetten wordt opgenomen de naam Stembiljetten, waarop 
van de het hoogst daarop geplaatste candidaat. Van candidaten, die reeds 
de stembiljetten, die voor dezelfde candidaat gelden, hebben verkregen, w< 

•worden afzonderlijke stapels gevormd. 
De candidaat, die aldus de volstrekte meerderheid van de 
geldige stemmen heeft verkregen, wordt als eerste can- Het bestuur van de C 
didaat op de candidatenlijst geplaatst. met de vaststelling v 

zendt een proces-verb  
Artikel 21. nandidatenhijst aan h 

Heeft door toepassing van art. 20 geen candidaat de vol- van aan de besturen 
strekte meerderheid der geldige stemmen verkregen, dan deraties, behorende ti 

voor de uitslag werd 
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zich in ieder pakket, 
iet aantal aangegeven vindt herstemming plaats tussen de twee candida ten, die 

'Ing. Van afwijkingen bij toepassing van art. 20 de grootste aantallen stemmen 

us-verbaal van de uit- hebben verkregen. Elk der stembiljetten, welke de stapels 

geopend en alle stem- der afvallende candidaten vormen, geldt thans als een 
stem voor diegene der beide in stemming zijnde candida- 

'echt deze vergadering ten, die daarop het hoogste is geplaatst of daarop alleen 

ederatiebestuur bij te voorkomt. 
Diegene der in stemming zijnde candidaten, die aldus in 
totaal het grootste aantal stemmen verwerft, wordt als 
eerste candidaat op de candidatenlijst geplaatst. Bij gelijk 

ibiljet voldoet aan de aantal stemmen bepaalt de volgorde van de groslijst de 
u dit reglement. Stem- van de candidatenlijst. 

niet voldoen, worden Artikel 22. 

uur der Gewestelijke Hebben meer dan twee candidaten de grootste aantallen 
maken van de uitslag stemmen, bedoeld in het eerste lid van art, 21, dan val- 

len die candidaten af, die de laagste plaats op de gros- 
lige stembiljetten het lijst innemen. 
duidend aan de gros- Heeft de eerste candidaat ivan de groslijst een gelijk 
andidatenlijst vastge- aantal stemmen als méér dan één daarop volgende  can- 
de stemming achter- didaat, dan komt van deze laatsten diegene, die de hoog-

ste plaats op de groslijst inneemt, in herstemniing met 
der geldige stembiljet- de eerste. 
of gelijkluidend aan 

gesteld wie de eerste 
Artikel  

emen. Is aldus de eerste plaats op de candidatenlijst bezet, 
ccoord" en de stem- dan vinden voor de bezetting van alle volgende plaatsen 

•ijst ingevuld, worden de art. 20-22 van dit reglement overeenkomstige toepas- 
dezer stembiljetten sing,  met dien verstande, dat de stemmen, die een can- 
candidaat, genoemd didaat op een plaats kreeg, voor elke volgende plaats 

meetellen als voor die plaats verkregen. 
opgenomen de naam Stembiljetten, waarop uitsluitend namen voorkomen van 
atste candidaat. Van candidaten, die reeds een plaats op de candidatenlijst 
Ie candidaat gelden, hebben verkregen, worden als uitgeput terzijde gelegd. 

e meerderheid van de Artikel 24. 
vordt als eerste  can- 
tst. 

Het bestuur van de Gewestelijke of Stedelijke Federatie 
met de vaststelling van de uitslag der stemming belast, 
zendt een proces-verbaal omtrent de vaststelling van de 
candidatenlijst aan het Partijbestuur en afschrift daar- 

en candidaat de vol- van aan de besturen der Gewestelijke en Stedelijke Fe- 
nnien verkregen, dan deraties, behorende tot de groep van kieskringen, waar- 

voor de uitslag werd vastgesteld. 
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De besturen van de Gewestelijke en Stedelijke Federaties Van de candidaatsteli 
publiceren het proces-verbaal in hun jaarverslag. - 

Het Partijbestuur doet van de uitslag mededeling aan de 
candidaten, die voorkwamen op de groslijst en publiceert De leden van de afde] 
de candidatenlijst in de pers. stuur de namen in va 
Het Partijbestuur vraagt aan de candidaten de verkla- voor een candidatuur 
ring, bedoeld in art. 39 van de Kieswet lingsvergadering beslis 
Het Partijbestuur regelt onverwijld de voorbereiding van van de Gewestelijke of 
de indiening der candidatenlijsten, overeenkomstig de worden opgegeven. Dez 
bepalingen van de Kieswet. ber van het jaar, dal 
Het wijst degene aan, die het met de indiening van de Het bestuur van de G 
candidatenlijsten in hun kieskring belast, legt van deze opgaver 

Van de candidaatstelling voor de Eerste Kamer. 
Het Gewestelijk Best] 

Artikel 25. namen van personen, 
De besturen der Gewestelijke en Stedelijke Federaties, aanmerking wenst te 
bij een ophanden zijnde verkiezing van leden voor de sonen, wier naam op 
Eerste Kamer betrokken, dienen na overleg met de eventuele definitieve 
Statenfractie bij het Partijbestuur een opgave in van de de kieskring(en), wa 
namen van personen, die naar hun oordeel voor een schieden en ongeacht 
candidatuur in aanmerking komen, welke hun door de uit 
Deze opgave dient vergezeld te gaan van een schrifte- van de leden zal won 
luke verklaring van ieder der genoemde personen, dat De personen, die niet 
hij/zij de candidatuur aanvaardt en bewilligt in de van het verzoek van 
plaats hem/haar eventueel  doer  de Partijraad op de  can-  slissing schriftelijk h 
didatenhijst aangewezen. Het Partijbestuur heeft het geacht geen cand'idatu 
recht deze opgaven naar eigen inzicht aan te vullen. 

Vóór 15 December be 
Artikel 26. a. in welke kiesdistri 

De candidatenlijst voor de verkiezingen van leden van ten zuilen worden 
de Eerste Kamer wordt vastgesteld door de Partijraad, b. hoeveel cancbdaten 
De Statenfracties, die bij de ophanden zijnde verkiezin- gesteld. 
gen voor de Eerste Kamer zijn betrokken, wijzen elk 
twee leden uit hun midden aan tot bijwoning van de Het bestuur van de C 
vergadering van de Partijraad, waar de candidatenlijst 

- gewestelijke vergaderir 
wordt vastgesteld. Zij hebben daar een adviserende stem, veling voor, in volgord 
Het Partijbestuur zendt uiterlijk 14 dagen vóór de ver- die naar zijn oordeel 
gadering van de Partijraad aan de leden van de Partij- king  komen. Het legt 
raad zijn advies omtrent de samenstelling der candida- de in art. 27 bedoelde 
tenhjst en doet aan de Partijraad mededeling van de Het zendt de namen 
opgaven, bedoeld in art, 25. steld, alsmede zijn os 
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Stedelijke Federaties Van de candidaatstelling voor de Provinciale Staten. 
in jaarverslag. 
sg mededeling aan de Artikel 27. 
groslijst en publiceert De leden van de afdelingen dienen bij hun afdelingsbe- 

stuur de namen in van personen, die naar hun oordeel 
undidaten de verkla- voor een candidatuur in aanmerking komen. De aIde- 
eswet. lingsvergadering beslist welke namen aan het bestuur 
de voorbereiding van van de Gewestelijke of Stedelijke Federatie als candidaat 

overeenkomstig de worden opgegeven. Deze opgave geschiedt vóór 15 Novem- 
ber van het jaar, dat aan de verkiezingen voorafgaat. 

de indiening van de Het bestuur van de Gewestelijke of Stedelijke Federatie 
belast, legt van deze opgaven een alphabetische lijst aan. 

de Eerste Kamer. Artikel 28. 
Het Gewestelijk Bestuur voegt aan deze lijst toe de 
namen van personen, die het voor een candidatuur in 

Stedelijke Federaties, aanmerking wenst te brengen. Het vraagt aan de per- 
van leden voor de sonen, wier naam op deze lijst is geplaatst, of zij een 

na overleg met de eventuele definitieve candidatuur aanvaarden, ongeacht 
sen opgave in van de de kieskring(en), waarin de candidaatstelling zal ge- 
un oordeel voor een schieden en ongeacht de plaats op de candidatenlijst, 

welke hun door de uitslag van de schriftelijke stemming  
an  van een schrifte- van de leden zal worden toegewezen. 
oemde personen, dat De personen, die niet binnen 14 dagen na dagtekening 
en bewilligt in de van het verzoek van het Gewestelijk Bestuur hun be- 
Partijraad op de  can- slissing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden 
rtijbestuur heeft het geacht geen candidatuur te aanvaarden. 
cht aan te vullen. Artikel 29. 

Vóór 15 December beslist de gewestelijke vergadering: 
a in welke kiesdistricten gelijkluidende candidatenhlijs- 

ingen van leden van ten zullen worden ingediend; 
I door de Partijraad. b. hoeveel candidaten in elk kiesdistrict zullen worden 
idem zijnde verkiezin- gesteld. 
)etrokken, wijzen elk Artikel 30. 
ot bijwoning van de Het bestuur van de Gewestelijke Federatie legt aan de 
ar de candidatenlijst gewestelijke vergadering, bedoeld in art. 29, een aanbe- 
een adviserende stem. veling voor, in volgorde van voorkeur van de candidaten, 
I dagen vóór de ver- die maar zijn oordeel voor een candidatuur in aanmer- 
leden van de Partij-  king  komen. Het legt aan de gewestelijke vergadering 

isteiling der candida- de in art. 27 bedoelde lijst over. 
I mededeling van de Het zendt de namen van alle candidaten, die zijn ge- 

steld, alsmede zijn aanbeveling, bedoeld in de eerste 
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alinea van dit artikel, ten minste vier weken voor de te 
houden gewestelijke vergadering toe aan de besturen 
van Partij-afdelingen in de federatie. In Stedelijke Federati 

vatten, vindt art. 27 o 
Artikel 31. 29-33 vinden overeeni 

De gewestelijke vergadering beslist over de door het be- stande, dat andere dar 
stuur van de Gewestelijke Federatie opgemaakte aanbe- de voorbereiding van cl 
velin g,. belast. 
De gewestelijke vergadering heeft het recht andere dan In Provincies, welke i 
door het bestuur van de Gewestelijke Federatie aanbe- Stedelijke Federatie 
volen personen op de groslijsten te plaatsen, mits deze samenstelling van de g 
namen voorkomen op de in art. 27 bedoelde lijst. vinden tussen de bestui 
Over de aldus vastgestelde groslijst vindt een schriftelijke lijice Federaties. 
stemming van de leden plaats. 

Artikel 32. Van de candidaatst 
Onverwijld wordt de door de gewestelijke vergadering a. In de Stedelijke F 
vastgestelde groslijst door het bestuur van de Gewestelijke 
Federatie toegezonden aan de besturen van de Partij- 
afdelingen in de provincie en gepubliceerd in de pers. De leden dienen bij I Het bestuur van de Gewestelijke Federatie zendt uiter- 
lijk 1 Januari aan de afdelingsbesturen voer elk lid een namen in van persone: 

canciidatuur in aanmer stembiljet, waarop tevens de groslijst is vermeld. Het stem- ring beslist welke nam biljet bevat zoveel genummerde plaatsen als de groslijst lijke Federatie als caï namen van candidaten telt. opgave moet geschiede 
Artikel 33. waarin de verkiezing vc 

De art. 12-23 van dit reglement vinden overeenkomstige Het bestuur van de S 
toepassing, met dien verstande, dat alle daarin genoemde opgaven een alphabeti.s  
termijnen en data door het bestuur van de Gewestelijke 
Federatie worden vastgesteld. 
Het bestuur van de Gewestelijke Federatie zendt een pro- Het Stedelijk Federatie] 
ces-verbaal omtrent de vaststelling van de candidaten-lijst namen van personen, 
in afschrift aan het Partijbestuur en neemt het proces- aanmerking wenst te I 
verbaal in het jaarverslag van de Gewestelijke Federatie sonen, wier naam op 
op. Het doet van de uitslag mededeling aan de candi- eventuele definitieve c 
daten, die voorkwamen op de groslijst en publiceert de de kieskring(en), waarij 
candidatenlijst in de pers. den en ongeacht de p1 
Het vraagt aan de candidaten de verklaring, bedoeld in hun door de uitslag v 
art. 39 van de Kieswet. Het regelt onverwijld de voor- de leden zal worden to 
bereiding van de indiening der candidatenlijsten, overeen- De personen, die niet 
komstig de bepalingen van de Kieswet en wijst aan de- van het verzoek van  hi  
genen, die met de indiening van de candidatenlijsten in beslissing schriftelijk 11 
hun Statenkiesdistrict zijn belast, geacht geen candidatuu 
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vier weken voor de te Artikel 34. 
toe aan de besturen 

atje. In Stedelijke Federaties, die een Statenkiesdistrict om- 
vatten, vindt art. 27 overeenkomstige toepassing. De art. 
29-33 vinden overeenkomstige toepassing, met dien ver- 

over de door het be- stande, dat andere dan de daarin genoemde organen met 
tie  opgemaakte aanbe- de voorbereiding van de candidaatstelling kunnen worden  

belast. 

het recht andere dan In Provincies, welke meer dan één Gewestelijke en/of 
lijke Federatie aanbe- Stedelijke Federatie omvatten, zal, voOrdat over de 
te plaatsen, mits deze samenstelling van de groslijst wordt beslist, overleg plaats 
bedoelde lijst. vinden tussen de besturen van deze Gewestelijke of Stede- 
vindt een schriftelijke lijke Federaties. 

Van de candidaatstelling voor de Gemeenteraden. 

westelijke vergadering a. In de Stedelijke Federaties. 
ur van de Gewestelijke 
sturen van de Partij- Artikel 35. 
bliceerd in de pers. De leden dienen bij het bestuur van hun afdeling de 
Federatie zendt uiter- namen in van personen, die naar hun oordeel voor een 
turen voor elk lid een candidatuur in aanmerking komen. De afdelingsvergade- 
t is vermeld. Het stem- ring beslist welke namen aan het bestuur van de Stede- eatsen als de groslijst lijke Federatie als candidaten worden opgegeven. Deze 

opgave moet geschieden vóór 1 Februari van het jaar, 
waarin de verkiezing voor de Gemeenteraad plaats vindt. 

inden overeenkomstige Het bestuur van de Stedelijke Federatie legt van deze 
alle daarin genoemde opgaven een alphabetische lijst aan. 

r van de Gewestelijke Artikel 36. 

deratie zendt een pro- Het Stedelijk Federatiebestuur voegt aan deze lijst toe de  
an  de candidaten-lijst namen van personen, die het voor een candidatuur in 
en neemt het proces- aanmerking wenst te brengen. Het vraagt aan de per- 
Gewestelijke Federatie zonen, wier naam op deze lijst is geplaatst, of zij een 
deling aan de candi- eventuele definitieve candidatuur aanvaarden, ongeacht 
;lijst en publiceert de de kieskring (en), waarin de candidaatstelling zal geschie-

den en ongeacht de plaats op de candidatenlijst, welke 
verklaring, bedoeld in hun door de uitslag van de schriftelijke stemming van 
I onverwijld de voor- de leden zal worden toegewezen. 
lidateniijsten, overeen- De personen, die niet binnen 14 dagen na dagtekening 
wet en wijst aan de- van het verzoek van het Stedelijk Federatiebestuur hun 
e candidatenlijsten in beslissing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden 

geacht geen candidatuur te aanvaarden. 
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Artikel 37. neemt het proces-ver,' 

Het Stedelijk Federatiebestuur legt aan het daartoe bij Stedelijke Federatie. 
Het doet mededeling Huish. Reglement van de federatie aan te wijzen orgaan de candidaten, die vo een aanbeveling voor in volgorde van voorkeur van de ceert de cancjldatenlij candidaten, die naar zijn oordeel voor een plaats op de Het vraagt aan de candidatenlijst in aanmerking komen, in art. 39 van de Ki Het legt aan dit orgaan tevens de in art. 35 bedoelde diening van de cand 

lijst voor. palingen van de Kies 
Artikel 38. de indiening van de 

Het orgaan, bedoeld in art. 37, beslist over de door het b. In de Gemeentelij bestuur van de Stedelijke Federatie opgemaakte aanbe- 
veling. 
Dit orgaan heeft het recht andere dan door het bestuur De leden dienen bij 
van de Stedelijke Federatie aanbevolen personen op de namen in van person 
groslijsten te plaatsen, mits deze namen voorkomen op candidatuur in aanm 
de in art. 35 bedoelde lijst. De afdelingsvergaderii 
Het orgaan, bedoeld in het tvorige lid van dit artikel, be- bestuur van de Gem 
slist of en in welke gemeentelijke kieskringen gelijk- als candidaat worden 
luidende lijsten zullen worden ingediend, Over de aldus schieden vóór 1 Febri 
vastgestelde groslijsten vindt een schriftelijke stemming kiezing voor de Gem( 
der leden plaats. Het bestuur van de C 

Artikel 39. ratie legt van deze or 

Onverwijld worden de vastgestelde groslijsten door het 
bestuur van de Stedelijke Federatie toegezonden aan de Het bestuur van de C 
besturen van de afdelingen en gepubliceerd in de pers. ratie voegt aan deze 
Het bestuur van de Stedelijke Federatie zendt uiterlijk die het voor een  can  
1 April aan de besturen van de afdelingen voor elk lid een brengen. Het vraagt a 
stembiljet, waarop tevens de groslijst is vermeld. Het lijst is geplaatst, of z 
stembiljet bevat zoveel genummerde plaatsen als de gros- datuur aanvaarden, o 
lijst namen van candidaten telt. de candidaatstelling 
Het bestuur is belast met de leiding van de vaststelling plaats op de candidat 
van de uitslag der stemming. van de schriftelijke at 

toegewezen. 
Artikel 40. De personen, die niet 

De art. 13-23 van dit reglement vinden overeenkomstige van het verzoek van 
toepassing, met dien verstande, dat alle daarin genoem- of Plaatselijke Federa 
de termijnen en data door het bestuur van de Stedelijke ben kenbaar gemaakt, 
Federatie worden vastgesteld. te aanvaarden.  
Het bestuur van de Stedelijke Federatie zendt een pro- 
ces-verbaal omtrent de vaststelling van de candidaten- Het bestuur van de C 
lijst in afschrift aan de besturen van de afdelingen en ratie roept de bestureii 
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neemt het proces-verbaal op in het jaarverslag van de 

t aan het daartoe b ij Stedelijke Federatie. 
Het doet mededeling van de uitslag der stemming aan a aan te wijzen orgaan de candidaten, die voorkwamen op de groslijst en publi- van voorkeur van de ceert de candidatenlijst in de pers. 

voor een plaats op de Het vraagt aan de candidaten de verklaring, bedoeld 
Lnen. 
de in art. 35 bedoelde in art. 39 van de Kieswet. Het regelt onverwijld de in- 

diening van de candidatenlijsten overeenkomstig de be- 
palingen van de Kieswet en wijst aan degenen die met 
de indiening van de candidatenlijsten zijn belast. 

eslist over de door het b. In de Gemeentelijke en Plaatselijke Federaties.  tie  opgemaakte aanbe- 
Artikel 41. 

e dan door het bestuur De leden dienen bij het bestuur van hun afdeling de 
evolen personen op de namen in van personen, die naar hun oordeel voor een 
namen voorkomen op candidatuur in aanmerking komen. 

De afdelingsvergadering beslist welke namen aan het 
lid van dit artikel, be- bestuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Federatie 

jke kieskringen gelijk- als candidaat worden opgegeven. Deze opgave moet ge- 
gediend. Over de aldus schieden vóór 1 Februari van het jaar, waarin de ver- 
schriftelijke stemming kiezing voor de Gemeenteraad plaats vindt. 

Het bestuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Fede- 
ratie legt van deze opgaven een alphabetische lijst aan. 

Ie groslijsten door het Artikel 42.  
tie  toegezonden aan de Het bestuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Fede- 
ubliceerd in de pers. ratie voegt aan deze lijst toe de namen van personen, 
etleratie zendt uiterlijk die het voor een candidatuur in aanmerking wenst te 
lelingen voor elk lid een brengen. Het vraagt aan de personen, wier naam op deze 
oslijst is vermeld. Het lijst is geplaatst, of zij een eventuele definitieve candi- 
ie plaatsen als de gros- datuur aanvaarden, ongeacht de kieskring (en), waarin 

de candidaatstelling zal geschieden en ongeacht de  
king  van de vaststelling plaats op de candidatenlijst, welke hun door de uitslag 

van de schriftelijke stemming van de leden zal worden 
toegewezen. 
De personen, die niet binnen 14 dagen na dagtekening 

vinden overeenkomstige van het verzoek van het bestuur van de Gemeentelijke 
of Plaatselijke Federatie hun beslissing schriftelijk heb- at alle daarin genoem- 
ben kenbaar gemaakt, worden geacht geen candidatuur stuur van de Stedelijke 
te aanvaarden. 

sderatie zendt een pro- Artikel 43. 
ag van  dc  candidaten- Het bestuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Fede- 

van de afdelingen en ratie roept de besturen van de aangesloten afdelingen in 
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vergadering bijeen en legt aan deze vergadering een aan- Het vraagt aan de  can 
beveling  voor in volgorde van voorkeur van de candida- art. 39 van de Kieswel 
ten, die naar zijn oordeel voor een plaats op de candi- ning der candidatenlij 
datenlijat in aanmerking komen, van de Kieswet en wij 
Het legt aan deze vergadering tevens de in art. 41 be- ning van de  candidate  
doelde lijst over. 

Artikel 44. c. In de. afdelingen. 
De in art. 43 bedoelde vergadering beslist over de door 
het bestuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Fede- 

De leden van de afdeli ratie opgemaakte aanbeveling. In deze vergadering 
wordt hoofdelijk gestemd. men in van personen, 
Deze- vergadering heeft het recht andere dan door het be- candidatuur in a.anme 
stuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Federatie geschieden vóór 1 Febr 
aanbevolen personen op de groslijst te plaatsen, mits kiezing voor de Geme 

lingsbestuur legt van deze namen voorkomen op de in art. 41 bedoelde lijst. 
Over de aldus vastgestelde groslijst vindt een schrifte- lijst aan. 
lijke stemming der leden plaats. 

Het afdelingsbestuur v 
Artikel 45. van personen, die het 

Het bestuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Fede-  king  wenst te brenge. 
ratie zendt uiterlijk 1 April aan de besturen van de aan- wier naam op deze li, 
gesloten afdelingen voor elk lid een stembiljet, waarop tuele definitieve candi 
tevens de groslijst is vermeld. Het stembiljet bevat zo- kieskring (en), waarin 
veel genummerde plaatsen als de groslijst namen van den en ongeacht de p 
candidaten telt. hun door de uitslag v 
Het bestuur is belast met de leiding van de vaststelling de leden zal worden I 
van de uitslag der stemming. De personen, die niet 

van het verzoek van l' 
Artikel 46. schriftelijk hebben k 

geen candidatuur te a 
De art. 13-23 van dit reglement vinden overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat alle daarin genoem- 
de termijnen en data door het bestuur van de Gemeen- Het afdelingsbestuur telijke of Plaatselijke Federatie worden vastgesteld. 

aanbeveling voor, in v Het bestuur van de Gemeentelijke of Plaatselijke Fede- die naar ziji ratie zendt een proces-verbaal omtrent de vaststelling didaten, 
candidatenlijst in aan van de candidatenlijst aan de besturen van de aange- 
Het legt aan de leden sloten afdelingen en neemt het proces-verbaal in het 
47 bedoelde lijst. jaarverslag van de Gemeentelijke of Plaatselijke Fede- 

ratie op. 
Het doet mededeling van de uitslag der stemming aan De ledenvergadering  Ii  
de candidaten, die voorkwamen op de groslijst en publi- bestuur opgemaakte ai 
ceert de candidatenlijst in de pers. De ledenvergadering h 
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vergadering een aan- Het vraagt aan de candidaten de verklaring, bedoeld in 
keur van de candida- art. 39 van de Kieswet. Het regelt onverwijld de indie- 
n plaats op de candi-  fling  der candidatenlijst overeenkomstig de bepalingen 

van de Kieswet en wijst aan degenen, die met de mdie- 
rens de in art. 41 be- ning van de candidatenlijst zijn belast. 

c. In de. afdelingen. 
beslist over de- door Artikel  47. of Plaatselijke Fede- 

In deze vergadering De leden van de afdeling dienen bij het bestuur de na- 
men in van personen, die naar hun oordeel voor een 

adere dan door het be- candidatuur in aanmerking komen. Deze opgave moet 
Plaatselijke Federatie geschieden vóór 1 Februari van het jaar, waarin de ver- 
ijst te plaatsen, mits kiezing voor de Gemeenteraad plaats vindt Het afde- 
art. 41 bedoelde lijst. lingsbestuur legt van deze opgaven een alphabetische 
st vindt een schrifte- lijst aan. 

Artikel 48. 

Het afdelingsbestuur voegt aan deze lijst toe de namen 
van personen, die het voor een candidatuur in aanmer- 

of Plaatselijke Fede-  king  wenst te brengen. Het vraagt aan de personen, 
besturen van de aan- wier naam op deze lijst is geplaatst, of zij een even- 

en stembiljet, waarop tuele definitieve candidatuur aanvaarden,, ongeacht de 
t stembiljet bevat zo- kieskring(en), waarin de candidaatstelling zal geschie- 

groslijst namen van den en ongeacht de plaats op de candidatenlijst, welke 
hun door de uitslag van de schriftelijke stemming van 

ng van de vaststelling de leden zal worden toegewezen. 
De personen, die niet binnen 14 dagen na dagtekening 
van het verzoek van het afdelingsbestuur hun beslissing 
schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden geacht 

inden overeenkomstige 
- geen candidatuur te aanvaarden. 

5 alle daarin genoein- Artikel  
stuur van de Gemeen- 
orden vastgesteld. Het afdelingsbestuur legt aan de -ledenvergadering een 
of Plaatselijke Fede- aanbeveling voor, in volgorde van voorkeur van de can- 

utrent de vaststelling - didaten, die naar zijn oordeel voor een plaats op de 
sturen van de aange- candidatenlijst in aanmerking komen. 
proces-verbaal in het Het legt aan de ledenvergadering tevens over de in art 
of Plaatselijke Fede- 47 bedoelde lijst. 

Artikel 50. 
ag der stemming aan De ledenvergadering beslist over de door het afdelings- 
de groslijst en pubil- bestuur opgemaakte aanbeveling. - 

S. De ledenverganering heeft het recht andere dan door het 
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afdelingsbestuur aanbevolen personen op de groslijst te 
plaatsen, mits deze namen voorkomen op de in art. 47 
bedoelde lijst. 
Over de alctus vastgestelde groslijst vindt een schriftelijke 
stemming der leden plaats. 

Artikel 51. 
Het afdelingsbestuur publiceert de groslijst in de pers. 
Het zendt uiterlijk 1 April aan elk lid een stembiljet, 
waarop tevens de groslijst is vermeld. Het stembiljet bevat 
zoveel genumnierde plaatsen als de groslijst namen telt. 
Het afdelingsbestuur is belast met de leiding van de 
vaststelling van de uitslag der stemming. 

Artikel 52. 
De art. 13-23 van dit reglement vinden overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat alle daarin genoemde 
termijnen en data door het afdelingsbestuur worden vast-
gesteld. 
Het bestuur van de afdeling neemt het proces-verbaal 
op in het jaarverslag van de afdeling. 
Het doet mededeling van de uitslag van de stemming 
aan de candidaten, die voorkwamen op de groslijst en 
publiceert de candidatenlijst in de pers. 
Het vraagt aan de candidaten de verklaring, bedoeld in 
art. 39 van de Kieswet. Het regelt onverwijld de indiening 
van de candidatenlijst, overeenkomstig de bepalingen der 
Kieswet en wijst aan degenen, die met de indiening van 
de candidatenlijst zijn belast. 

Slotbepalingen. 
Artikel 53. 

Wijziging en eventuele aanvulling van dit reglement is 
door het Congres opgedragen aan de Partijraad. 
Geschillen over de toepassing van dit reglement worden 
beslist door een uit vijf leden bestaande commissie, welke 
voor de tijd van vijf jaar door het Partijbestuur wordt 
benoemd. Deze commissie regelt zelf haar werkwijze en 
doet mededeling van haar uitspraken aan het Partijbe-
stuur en de bij de geschillen betrokken partijen. 
Het Partijbestuur legt aan de eerstvolgende vergadering 
van de Partijraad voorstellen ter voorziening in de ge-
bleken leemten voor. 
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