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J.J.VIS 

Volksvertegenwoordiger en party· 

Een politieke partij die zich radicale democrati
sering van de samenleving ten doel stel t, loopt vroeg 

oflaat op tegen de problematiek in de verhouding 
tussen volksvertegenwoordiger en politieke partij. 
Wie heeft in geval van meningsverschil tussen 
volksvertegenwoordiger en partij het laatste woord: 
de volksvertegenwoordiger die door de kiezers is ge
kozen, of de partij die hem kandidaat heeft gesteld 
op basis van een verkiezingsprogramma, waaraan 
de volksvertegenwoordiger zich heeft gebonden? 
Het antwoord op deze vraag blijkt in de politieke 
praktijk niet eenduidig te zijn. Men kan met recht 
en redelijkheid tot verschillende conclusies komen; 
welk antwoord tenslotte het meest bevredigend is, 
lijkt tenslotte vooral af te hangen van de overheer
sende politieke cultuur - en die politieke cultuur is 
niet stabiel, maar vertoont veranderingen in de tijd. 
Bovendien hebben verschillende politieke partijen 
ook (eigenlijk: juist) opmerkelijke verschillen in po
litieke cultuur. Daarom is de verhouding bij uitstek 
een politiek vraagstuk, dat zijn actualiteit zal be
houden zolang de samenleving verschillen in poli
tieke opvatting accepteert, verlangt of bevordert. 

Onderstaande beschouwing heeft dan ook niet 
de bedoeling eens en vooral de waarheid over dit 
problematische onderwerp vast te stell en; het is 
slechts bedoeld als een bijdrage tot de opinievor
ming over dit onderwerp. 

Partij als voorwaarde voor het probleem 

Over één ding kunnen wij het eens zijn: het vraag
stuk doet zich niet voor, als een politieke samen
leving geen politieke partijen kent. De kans op 
meningsverschillen is dan per definitie afwezig. 

Deze constatering is minder platvloers dan op het 
eerste gezicht lijkt. De parlementaire regerings
vorm of de bestuursvorm met hulp van een ver
tegenwoordigend stelsel is heel wat ouder dan de 
politieke partij. Onze hele staatsrechtelijke struc
tuur - inclusief die onderdelen die betrekking heb
ben op het parlement en de afzonderlijke volksver
tegenwoordigers - dateert uit een periode die nog 
geen politieke partijen kende. Politieke menings
verschillen realiseerden zich niet in de vorm van 
afzonderlijke politieke partijen; ze vielen samen 
met verschillen tussen volksvertegenwoordigers die 
individueel herkenbaar waren. De verschillen in 
politieke opvattingen manifesteerden zich alleen 
maar in de parlementaire discussies - waarin som
mige parlementariërs meer invloed bleken te heb
ben dan andere. Van tijd tot tijd konden de invloed
rijksten - op basis van ervaring, kennis - een meer
derheid achter zich krijgen, maar het was altijd een 
wankele meerderheid, omdat zij slechts werd ge
baseerd op incidentele overeenstemming en niet op 
een gemeenschappelijk program van uitgangspun
ten enjof doelstellingen. De gekozenen waren in 
feite aan niets anders gebonden dan aan hun eigen 
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opvattingen. Verantwoording voor hun gedrag als 
parlementariërs hoefden ze slechts af te leggen, in
dien ze zich in hun district opnieuw kandidaat stel
den. 

Juist in de Nederlandse Grondwet is deze oerfase 
van het vertegenwoordigende stelsel nog goed te 
herkennen. Parlementariërs mogen niet onderwor
pen zijn aan last en ruggespraak; de Grondwet stelt 
een aantal voorwaarden aan het lidmaatschap, die 
niets te maken hebben met politieke partijen, maar 
alles met de vraag of men naast het Kamerlidmaat
chap nog andere functies mag vervullen en of men 
naar de normen van het negentiende-eeuwse fat
soen wel Kamerlid mag zijn. Vaak worden deze be
palingen gebruikt a ls argumenten tegen voorstellen 
om de band tussen partij en volksvertegenwoordi
ger te verstrakken en te versterken - maar wie de 
achtergrond en de ontstaansreden van de cunstitu
tionele bepalingen analyseert, ervaart deze argu
mentaties als onbevredigend. Ze waren bedoeld 
voor een andere situatie in een andere tijd. Het is 
bovendien toegestaan de Grondwet te veranderen 
het karakter van de Grondwet is niet absoluut. 

De Nederlandse Grondwet vooronderstelt in we
zen het vrije mandaat van de volksvertegenwoor
diger: de situatie dat de vertegenwoordiger vrij is in 

zijn politieke doen en laten. De Nederlandse 
Grondwet laat daarmee de politieke partij buiten 
het beeld. Men zou het nog sterker kunnen stellen: 
de atmosfeer van de samenleving, waaruit onze 
Grondwet (van 1848) voortkwam, verwierp impli
ciet het partijwezen, men beschouwde het als ver

werpelijk. In de tijd van de Bataafse R epubliek had 
men de kwade kanten van het partijwezen leren 
kennen, de opstandige Belgen (van 1830) waren 
naar het oordeel van vele Noord-N ederlanders stel
lig opgezweept door kwaadaardige partijgangers; 
tot 1855 was het niet toegestaan om zonder toe
stemming van de overheid politieke vergaderingen 
te houden, hetgeen ertoe leidde dat zelfs plaatse-

Iijke kiesverenigingen in het geheim moesten bij
eenkomen.1 

De emancipatie van het volk achter de (census-)kie 
zers heeft deze oerfase drastisch beëindigd. Door de 
snelle uitbreiding van het kiesrecht namen de poli
tieke meningsverschillen toe en formeerden zich de 
politieke partijen met hun programma's. De eman
ciperende groepen legden hun claims op de tafels 
van de welgestelden; de staatsinvloed nam toe en 
daardoor weer de betrokkenheid van de politieke 
partijen bij het publieke gebeuren. In dertig jaar 

(ruwweg tussen 1890 en 1918) waren de politieke 
partijen uitgegroeid van nauwelijks of niet getole
reerde organisaties tot onmisbare bestanddelen van 
de parlementaire democratie. En daarmee was het 
probleem geschapen: waren de volksvertegenwoor
digers gedwongen zich te houden aan de partijlijn, 
was fractiediscipline te verdedigen, mocht men zijn 
zetel behouden na royement door de partij of na een 
breuk met de meerderheid van de fractie , hebben 
fractieleden zich te houden aan tussentijdse uit
spraken van de partij - ofhebben zij nog steeds recht 
op een vrij mandaat, omdat ze slecht gekozen zijn 
door de kiezers? 

Antwoorden op al deze vragen zijn eigenlijk niet te 
geven, indien men de functieverandering van de 
parlementariër niet in de beschouwingen betrekt. 
De doctrine van het vrije mandaat gaat ervan uit, 
dat de individuele volksvertegenwoordiger in staat 
is over alle politieke vraagstukken (al ofniet na ge
dachtenwisseling met collega's) een gefundeerd 
oordeel te hebben. Die veronder telling is irreëel: de 
gecompliceerdheid van de politieke vraagstukken 
dwingt tot specialisatie en maakt het onmogelijk 
dat afzonderlijke individuen nog tot zinvolle beslis
singen over alle problemen komen. 2 Samenwerking 
in groepsverband is onvermijdelijk, de specialist in 
de groep geeft zijn oordeel en zijn geestverwanten 
zijn meestal wel zo verstandig zijn oordeel te vol-
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gen. Vandaar dat het instituut van de fractiedisci
pline ook in het moderne parlement eigenlijk nau

welijks wordt aangevochten. Het is een kwestie van 
doelmatigheid, de specialist beslist. Wie daar tegen
in wil gaan, mag dat - mits hij zijn groepering met 
zijn eigen opvatting niet overvalt. Maar de dwars
ligger bewijst daarmee tevens, dat ook hij een spe
cialist is. En wellicht is het juist daarom (de erken
ning dat een andere specialistische visie ook zijn 
waarde heeft), dat afwijkend gedrag toelaatbaar is 
- mits tijdig bekend en deugdelijk gemotiveerd. 

Fractiediscipline is ook nog om een andere reden 
de minst problematische van de hierboven gesig
naleerde wrijfpunten: er is een duidelijke norm 
waaraan men zich te houden heeft, nl. het oordeel 
van de meerderheid van de fractie. Ook het onder
werp waarbij de fractiediscipline aan de orde komt, 
is uiterst concreet: de parlementaire stemming over 
een bepaald beleidsonderdeel. 

Bij de andere wrijfpunten is de context heel wat 
vager: wat is de partijlijn en wie beslist erover? Con
crete normen en aanwijsbare beslissers ontbreken 
maar al te vaak - vandaar wellicht dat men zich bij 
de discussie over die andere wrijfpunten vaak be
helpt met de vage term 'vertrouwen'. De volksver
tegenwoordiger moet het 'vertrouwen' van de par
tij bezitten. Heeft hij dat vertrouwen verloren, dan 
moet of behoort er iets te gebeuren. 

Vertrouwen in de politiek 

Het begrip vertrouwen is afkomstig uit het onge
schreven staatsrecht. In de Nederlandse situatie is 
het van huis uit eigenlijk niets anders dan het spiegel
beeld van het wantrouwen, het evident ontbreken 
van het vertrouwen. Als een kabinet wantrouwen 
ervaart van een Kamermeerderheid, dan dient het 
te verdwijnen; dat wantrouwen manifesteert zich 
op een concreet moment in een concrete kwestie. De 
afwezigheid van wantrouwen is een globaal ver
schijnsel, dat in de Nederlandse verhoudingen nim-

mer concreet wordt uitgesproken. Moties van ver
trouwen kent ons bestel niet. 

Overplanting van het vage begrip vertrouwen op 
de verhoudingen binnen een politieke partij is ei
genlijk niet goed mogelijk. Als men het begrip ver
trouwen definieert als verwachtingen inzake toe
komstig gedrag, dan wordt daarmee direct duide
lijk dat er behoefte is aan een of andere norm waar
aan dit gedrag zich kan laten toetsen. Bij alle mo
derne politieke partijen is die norm gerealiseerd in 
het partijprogramma. Indien een partij vertrouwen 
heeft in haar volksvertegenwoordigers, dan leeft zij 
in de verwachting dat de vertegenwoordigers hun 

best zullen doen het programma in werkelijkheid 
om te zetten. De afgevaardigde die dat evident niet 
doet, loopt een grote kans op royement; dat hij dan 
meestal niet zijn zetel prijsgeeft, is weliswaar een 
bekend probleem, maar het is ook een probleem dat 
buiten het kader van deze beschouwing valt. Bin
nen alle politieke partijen is men het erover eens, 
dat de ontrouwe afgevaardigde zijn zetel behoort 
prijs te geven; in veel politieke partijen moeten kan
didaten tevoren ook verklaren hun zetel op te geven 
als het partijlidmaatschap wordt beëindigd. Juri
disch is het niet mogelijk om nakoming van deze 
belofte af te dwingen - maar deze onmogelijkheid is 
het gevolg van het juridische feit dat de geldende 
wetgeving geen aandacht schenkt aan politieke 
partijen, waardoor interne partij-afspraken juri
disch onverbindend zijn. Dat is wellicht te betreu
ren, maar er valt alleen iets aan te doen als de posi
tie van poli tieke partijen juridisch word t geregeld 
en daarvoor is in Nederland nog steeds geen meer
derheid te vinden. 

Het partijprogramma als norm waaraan het poli
tiek gedrag van de vertegenwoordiger kan worden 
getoetst - het is een constructie die slechts een 
schijnbare duidelijkheid schept. 

Er zijn verschillende complicaties denkbaar : 
I. Het partijprogramma is weinig exact, niet gede-
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tailleerd en poly-interpretabel. Wie heeft het 
recht om een van de mogelijke interpretaties als 

de geldende voor te schrijven: de volksvertegen
woordiger aan de politieke frontlijn of de partij
leden die het thuisfront vormen en meerendeels 

buiten de dagelijkse politieke praktijk staan? 
\I.Het partijprogramma gaat uit van gegevens die 

na enige tijd realiteitsgehalte missen. Is het doel
matig de volksvertegenwoordiger te verplichten 
aan verouderde programma-onderdelen vast te 
houden. 

3-De fractie moet compromissen met andere frac
ties sluiten om regeringspartij te worden. Moet 
het eventueel gesloten regeerakkoord onderwor
pen worden aan goedkeuring door de partij ? 

4. Het regeerakkoord moet tussentijds worden bij
gesteld , omdat het realiteitsgehalte mist. Moetde 
bijstelling niet alleen het fiat hebben van alle be
trokken fracties, maar ook van alle betrokken par
tijen? 

Het is theoretisch natuurlijk denkbaar, dat men in 
al deze gevallen de partij het laatste woord geeft: 
het partijcongres of het partijparlement. De ver
tegenwoordigers werken dan met een volledig im
peratief mandaat. Het land wordt dan geregeerd 
door de partijen, de parlementaire fracties zijn dan 
uiets anders dan de spreekbuizen van deze partijen. 
Het parlement heeft als orgaan geen eigen beteke
nis meer, het mist speelruimte en kan niet meer im
proviseren. In alle westerse democratieën wordt 
deze situatie vrij algemeen verworpen: hetzij om
dat men haar strijdig acht met het principe dat ook 
een afgevaardigde recht heeft op eigen opvattin
gen, hetzij omdat men haar ondoelmatig acht, het
zij op grond van beide overwegingen. Eveneens vrij 
algemeen heerst de opvatting, dat afgevaardigden 
bij het optreden van de hierboven genoemde situa
ties in elk geval een verantwoordingsplicht hebben 
tegenover de partij en dat de partij het recht heeft 
de vertegenwoordigers ook ongevraagd advies te 

geven. Ook binnen onze partij lijkt mij die mening 
de overheersende: D'66 kent een Adviesraad die de 
vertegenwoordigers van ad vies dien t en waaraan de 
vertegenwoordigers van tijd tot tijd een verant
woording afleggen, waarin het politiek gedrag in 
concrete kwesties wordt verduidelijkt en gemoti
veerd. 

Tegen volksvertegenwoordigers die geen of on
voldoende verantwoordiging afleggen of de advi
serende uitspraken van de partij niet ernstig nemen, 
heeft de partij een wapen in handen: bij de volgen
de kandidaatstellingsprocedure kunnen de betrok
ken kandidaten over het hoofd worden gezien . Be
langrijker dan deze stok achter de deur is evenwel 
het al of niet bestaan van een samenhang binnen de 
partij , het wederzijdse begrip en respect. Vertegen
woordigers en partij moeten in principe bereid zijn 
elkaars motiveringen aan te horen en tot op zekere 
hoogte te accepteren. De fractievoorzitter die zijn 
partij alleen maar kan meekrijgen door met zijn 
portefeuille te zwaaien, zal wellicht op korte ter
mijn zijn zin krijgen, maar op wat langere termijn 
zal deze handelwijze belangrijk bijdragen tot des
integratie van de partij - zo goed als ook het partij
congres bijdraagt tot de desintegratie door de be
trokken fractievoorzitter zover te brengen. En wel
licht zijn het niet eens bijdragen tot desintegratie, 
maar slechts symptomen van een desintegratie, die 
al langer bestond, maar in een concrete situatie 
plotseling zichtbaar wordt. 

De hierboven genoemde complicaties I tlm 4 zijn in 
de praktijk niet onbekend. Ze zijn te beschouwen 
als symptomen van het verschijnsel , dat partijpro
gramma's en regeerakkoorden zelden absolute gel
ding kunnen hebben. Het zijn veeleer momentop
namen en uitingen van eensgezindheid (hetzij eens
gezindheid binnen een politieke partij in de vorm 
van een programma, hetzij eensgezindheid tussen 
samenwerkende partijen in de vorm van een regeer
akkoord ) die tijdens de rit snel aan betekenis in
boeten. 
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Hoe meer die betekenis terugloopt, hoe meer ook 
de relatie tussen de programma- of akkoorden-ma
kers onder spanning komt te staan. Hoewel oppo
neren over het algemeen gemakkelij~<er is dan re
geren, blijkt ook bij oppositiepartijen het functie
verlies van een programma spanningverhogend te 
werken. D'66 heeft dat zelf ervaren in de kernener
gie- en kernbewapening-kwesties. 

Het ligt voor de hand, dat die spanning het meest 
toeneemt binnen politieke partijen waar de inte
gratie toch al niet groot is, waar het partijprogram
ma veel compromissen kent en waar minderheden 
binnen de partij zich sterk verbonden voelen met 
bepaalde onderdelen van het programma, dat dan 
meestal ook nog vrij uitgebreid is. Het ligt voorts 
voor de hand, dat de spanning ook toeneemt, indien 
het ledenbestand van een politieke partij in korte 
tijd grote veranderingen ondergaat. De partijmeer
derheid die indertijd het programma formuleerde, 
kan aan kracht verliezen en zelfs in de minderheid 
geraken. 

Het recaU-recht 

Het is waarschijnlijk geen toeval, dat juist binnen 
partijen met een geringe integratie of met sterke 
wijzigingen in het ledenbestand gezocht wordt naar 
een mogelijkheid om de onduidelijkheid op te hef
fen, die ontstaat als het partij program niet de hel
dere en duidelijke norm blijkt te zijn, waaraan poli
tiek gedrag betrekkelijk eenvoudig kan worden ge
toetst. In dit verband wordt vaak gedacht aan in
voering van het recall-rech t, de bevoegdheid van de 
partij om afgevaardigden terug te roepen, indien zij 
naar het oordeel van een daartoe aangewezen par
tij-instantie handelen in strijd met het programma. 
De vertegenwoordiger die in strijd met het program 
handelt, verliest het vertrouwen van de partij en 

moet dan zijn zetel ter beschikking stellen. Om mis
verstand te vermijden: het terbeschikking stellen 
van de zetel is in de Nederlandse verhoudingen niet 

juridisch afdwingbaar - net zo min als het ter be
schikking stellen na verlies van het partijlid maat
chap bijv. door royement. 

De essentie van het recall-recht (zoals het met 
name binnen de PVdA bestaat op gemeentelijk en 
provinciaal niveau) ligt in hetjuridificeren van de 
interne relaties. Waar in de meer ontspannen situa
tie kan worden volstaan met het afleggen van ver
antwoording door de vertegenwoordiger, het uit
spreken van advies door de partij en het al of niet 
opvolgen van di t advies door de vertegenwoordiger • 
(met als sanctie tegen een vertegenwoordiger het 
passeren bij de volgende kandidaatstelling), treedt 
nu een juridisch proces in werking. Ruwweg be
staat dat proces uit hoor en wederhoor ten over
staan van een commissie van onderzoek, die rap
porteert aan de partij (partij-afdeling), welke ver
volgens uitspraak doet, alles met inachtneming van 
bepaalde termijnen en de mogelijkheid van beroep 
op het partijbestuur. 

(Voor nadere details zij verwezen naar de bijlage 
van dit artikel, waarin de geldende regeling van de 
PVdA is weergegeven. Deze regeling omvat ook het 
opzeggen van vertrouwen in wethouders - waar
over hier kortheidshalve wordt gezwegen. In ge
meenteraadsleden kan men het vertrouwen opzeg
gen, omdat zij zich niet aan het partij program hou
den, in wethouders kan men zonder meer het ver
trouwen opzeggen; van handelen in strijd met het 
programma wordt niet gesproken, vermoedelijk 
omdat het verkiezingsprogramma voor wethouders 
niet per se bindend is) . 

Hantering van het recall-recht maakt de verhou
dingen ongetwijfeld duidelijker. Het staat vast, wie 
er beslist en langs welke lijnen de beslissing word t be
reikt. Het staat ook vast, wat de gevolgen van de 
beslissing zijn: de vertegenwoordiger dient naar het 
oordeel van zijn partij zijn zetel op te geven. 

Er zijn tegen het recall-recht heel wat theoretische 
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bezwaren aan te voeren. Men kan het recht strijdig 
ach ten mel de represen tatie-theorie, omdat de par

tij die een vertegenwoordiger terugroept, daarmee 
cle kiezers negeert, die de afgevaardigde hebben ge
kozen. 3 (Een nogal formeel argument, want de Ne
derlandse kiezers stemmen meer op partij lijsten dan 
op afzonderlijke kandidaten', ) Men kan het recall
recht afwijzen, omdat het een overschatting van het 
eigen partijprogram impliceert, terwijl toch steeds 
meer vertegenwoordigers zich - naar vrij algemeen 
oordeel - ook hebben te richten naar opvattingen 
en wensen van niet-partijgebonden groeperingen 
als actiegroepen. Men kan het recall-recht afwijzen, 
omdat het juridisch toch niet valt hard te maken en 
de eigen verantwoordelijkheid van de vertegen
woordiger zal ondermijnen. 4 

Belangrijker is het antwoord op de vraag, of het re
call-rech t doelmatig is. Voldoet het aan de kenne
lijke behoefte naar duidelijkheid in twijfelgevallen? 
Voorkomt het de desintegratie die optreedt als het 
programma geen duidelijke norm meer oplevert? 

Hantering van het recall-recht kan de verhoudin
gen binnen een politieke partij ongetwijfeld ver
scherpen. Conflicten worden niet meer gesust of 
toegedekt, maar uitgevochten. Er komen verliezers 
en winnaars, triomf en nederlaag. Het lijkt me 
daarom zeer de vraag, of de partij die het recall
recht in het huishoudelijk reglement opneemt, het 
ook metterdaad zal durven toe te passen. Aarzeling 
om het recht toe te passen is overigens geen argu
ment tegen invoering, tegen het creëren van de 

\- mogelijkheid om het toe te passen. De kans dat het 
.e recall-recht kan worden gehanteerd, zal ongetwij-
~- feld de politieke cultuur binnen een partij beïn-
e vloeden. Het feitelijke bestaan van het recht kan de 
!t verantwoording aan de partijleden stimuleren - dat 

is winst. Het kan ook individualisten met creatieve 
eigen opvattingen uit de politiek wegjagen - dat is 

e verlies. 

De PVdA kent het recall-recht op gemeentelijk en 
provinciaal niveau. Onlangs is voorgesteld het 
recht ook op nationaal niveau in te voeren.5 Moet 
n'66 deze voorbeelden navolgen? De situaties in 
beide partijen zijn totaal verschillend. Omvang, 
engagement en politieke cultuur in het algemeen 
vertonen nogal grote verschillen. De behoefte aan 
het recall-recht bestaat op dit moment binnen n'66 
nauwelijks. Onze partij kent van oudsher wel een 
andere behoefte: het nauwkeurig regelen van ver
houdingen. Maar als de wens om het recht in te 
voeren alleen zou voortkomen ui t de behoefte aan 
nauwkeurigheid, aan een neiging om ook datgene 
exact te definiëren, wat feitelijk (nog) niet aan de 
orde is, dan lijkt mij dat te weinig. Het recall
recht is een scherp middel , dat alleen moet worden 
overwogen als de kwaal manifest is. 

Noten 

I. Een aardig beeld van deze sfeer geeft ] . H . von Santen in zijn 
bijdrage 'De Amstelsociëtcit' in de Boog-man bundel 'figu
ren en figuraties ', p. 122, Utrecht, 1979. 

2 . Heiner flohr , Parteiprogramma in der Demokratie, Göttingen, 
1968, p. 148. 

3. Een goed overzicht geeft A. C. P. van den Broek, Recall-recht in 
het licht van de representatie, Uitgave van de VNG, 1978. 

4. Zie de vaak aangehaalde beschouwingen van W.A-Bonger in 
Problemen der demokratie, p. 123, Amsterdam, 1976 (reprint) . 

5. Zie het rapport Partijdemokra tie, zoals gepubliceerd in Roos in 
de Vuist, lomaart 1980, p. 29. De rapporteurs signaleren nog
al wat haken en ogen. De procedure tot terugroeping zou in 
gang moeten worden gezet door de instantie, die ook met de 
kandidaatstelling is belast, in casu het partijgewest. Maar hoe 
zal de fractie er aan toe zijn , als het ene gewest een gedraging 
niet accepteert en het andere wel? 
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Bijlage 

Artikelen 76 tlm 79 Huishoudelijk Reglement Partij van de 
Arbeid 

Opzeggen vertrouwen in dagelijkse bestuurders 

ARTIKEL 76 
[.Een wethouder dient afte treden indien zijn fraktie, 

gehoord het hiermee instemmend oordeel van zijn af

deling, c.q. gemeentelijke federatie, c.q. gemeentelijk ge

west, het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Het initia
tieftot deze procedure kan zowel van de fraktie als van de 

afdel ing, c.q. gemeentelijke federatie, c.q. gemeentelijk 

gewest uitgaan . 
2.Defraktiekan, eventueel op verzoek van de afdeling, 

c.q.gemeentelijke federatie, c.q.gewest, een besluit als 
bedoeld in het eer te lid slechts in ernstige overweging 

nemen in een fraktievergadering, uitgeschreven met dit 
te kennen gegeven doel, wuarbij betrokkene aanwezig 

moet kunnen zijn. 

3. Heeft de fraktie een besluit als bedoeld in lid [ in 

ernstige overweging genomen, dan deelt zij dit met de 

motivering aan het afdelings-, c.q. gemeentelijk federa
tie-, c.q. gewestelijk bestuur mee. Deelt hetafdelings-, c.q. 

gemeentelijke federatie , c.q. gewestelijk bestuur - beide 
partijen gehoord - de mening van de fraktie, dan doet het 

een voorstel aan de afdeling, c.q. federatie, c.q. gewest. 

Deel t het bestuur - beide partijen gehoord - niet de me

ning van de fraktie, dan kan de fraktie vorderen dat deze 

aangelegenheid op de agenda van de vergadering van de 

afdel ing, c.q. federatie, c.q. gewest wordt geplaatst. 
4. Meent de afdeling, c.q . federatie, c.q. het gewest, in 

haar vergadering dat een besluit als bedoeld in lid [ ern

stige overweging verdient, dan schrijft zij een nieuwe ver
gaderinguit, die niet eerder dan [4dagen later zal mogen 

plaatsvinden , waarin zij een oordeel over het opzeggen 
van het vertrouwen kan geven. 

De betrokken wethouder kan vorderen dat een com

missie van onderzoek wordt ingesteld, bestaande uit 3 

leden, één door hem, één door de fraktie en één door het 

gewestelijk bestuur aan te wijzen. Hetoordeel dat de frak

tie het vertrouwen in de wethouder kan opzeggen, kan in 
dat geval eerst door de afdelings-, c.q. federatie- , 

c.q. gewestel ijke vergadering worden gegeven, gehoord 

he't rapport van de commissie van onderzoek en gehoord 
het verweer van de wethouder. 

5. Eerst nadat de afdeling, c.q. de federatie, c.q. het ge
west haar ofzijn oordeel heeft gegeven, kan de fraktie het 

besluit nemen het vertrouwen in de wethouder op te zeg

gen. 
6. Zowel het door de afdel ings-, c.q. federatie-, c.q . ge

westelijke vergadering, a ls hetdoorde fraktievergadering 
genomen besluit, wordt met de motivering schriftelijk • 

aan de betrokkene medegedeeld . 

7. Geen enkel geldig besl u i t als bedoeld in voorgaande 
leden kan worden genomen in een vergadering, waarvoor 
de uitnodigingen niet uiterlijk zes dagen tevoren door de 

leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen nadruk

kelijk te vermelden, dat aan de orde wordt gesteld het in 

ernstige overweging nemen van het opzeggen van het ver
trouwen, een oordeel over hel opzeggen van het vertrou

wen door de fraktie dan wel het opzeggen van het ver
trouwen in de wethouder. De tijdstippen van de vergade

ringen worden in overleg met de betrokken wethouder 

zodanig va tgesteld , dat deze geacht kan worden in de 

gelegenheid te zijn de vergaderingen bij te wonen. 
a.Deze bepalingen worden op overeenkomstige wijze 

toegepa t op de dagelijk e bestuurders van de provincies, 

de territoriaal gewestelijke lichamen, de deelgemeenten 

of wijkraden, waarvan de raad rechtstreeks wordt ge
kozen. 

In die gevallen waarin het niet om een wethouder gaat, 
moet voor afdeling, c.q. federatie, c.q. gewest worden ge

lezen: het orgaan waaraan de betrokken fraktie verant

woording schuldig is. Indien het een dagelijkse bestuur
der betreft van een provincie, waarbinnen meer gewesten 

zijn gelegen , is dit orgaan de provinciale vergadering. 

Voor gewestelijk bestuur in lid 4 dient te worden ge
lezen: partijbestuur, indien het orgaan waaraan de be

trokken fraktie verantwoording schuldig is, is de gewes

telijke vergadering, de provinciale vergadering of de kies

kringvergadering Rijnmond . 

Opzeggen vertrouwen in leden vertegenwoordigende lichamen 

ART IK EL 77 
[. Een raadslid stelt zijn zetel ter beschikking, indien de 

afdelings-, c.q. federatie-, c.q. gewestelijke vergadering, 
met inachtneming van de navolgende procedure het ver-

trouwen il 
strijd met I 

'2. Eerst ' 

afdelings-, 
dat het op 

raadslid en 

aangegeve 
berust, in ~ 

program v 

grond hier 

verdient. 
Het bet 

missie van 
den, éénd, 

c.q.gewesl 
bestuur aa 

3.ln ee 
westelijke 

deinlid'2i 
kan een ge 

zeggen va 

kan eerst 

fraktie , ge 

zoek en ge 
Demotiv( 

gedraging 
het beslui 

gewestelij 
wordt dit 

kene med 
4. Geen 

gaande Ie 

waarvoor 

doordele 

uitdrukke 
het in ern 
het vertr< 

wen in h. 

worden i: 

vastgestel 

heid te zi: 

5· Dez( 
toegepasl 

gewestel~ 

waarvan 



:I 

'-

idee '66/ jaargang 1 / nummer 2 / juni 1980 / bl<,. 53 

trouwen in hem opzegt wegens gedrag als raadslid in 
strijd met het program, waarop het raadslid is gekozen. 

2. Eerst dient het besluit te worden genomen door de 

afdelings-, C.q. federatie-, C.q. gewestelijke vergadering, 
dat het opzeggen van het vertrouwen in het betrokken 

raadslid ernstige overweging verdient. Bij dit besluit wordt 

aangegeven op welke gedragingen van het raadslid dit 
berust, in hoeverre deze gedragingen in strijd zijn met het 
program waarop het raadslid is gekozen en waarom op 

grond hiervan de opzegging van vertrouwen overweging 

verdient. 

Het betrokken raadslid kan vorderen, dat een com
missie van onderzoek wordt ingesteld , bestaande uit 31e

den, één door hem, één door de afdelings-, c.q. federatie-, 

C.q. gewestelijke vergadering en één door het gewestelijk 
be tuur aan te wijzen. 

3. In een volgende afdelings-, c.q. federatie-, c.q. ge

westelijke vergadering, die niet eerder dan 14 dagen na 
de in lid 2 genoemde vergadering mag worden gehouden, 

kan een gemotiveerd beslui t worden genomen tot het op
zeggen van het vertrouwen in het raadslid. Het besluit 

kan eerst worden genomen gehoord het oordeel van de 

fraktie , gehoord het rapport van de commissie van onder

zoek en gehoord het verweer van het betrokken raadslid. 

De motivering van het besluit bevatde aanwijzing van de 
gedragingen die in strijd zijn met het program en waarop 
het besluit berust. Heeft de afdelings-, c.q. federatie- , c.q. 

gewestelijke vergadering zulk een besluit genomen, dan 
wordt dit met de motivering schriftelijk aan de betrok

kene medegedeeld. 
4. Geen enkel geldig besluit als bedoeld in de voor

gaande leden kan worden genomen in een vergadering, 

waarvoor de uitnodigingen niet uiterlijk 6 dagen tevoren 

doorde leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen 
uitdrukkelijk te vermelden dat aan de orde wordt gesteld 

het in ernstige overweging nemen van het opzeggen van 
het vertrouwen, dan wel het opzeggen van het vertrou

wen in het raadslid. De tijdstippen van de vergadering 
worden in overleg met het betrokken raadslid zodanig 

vastgesteld, dat deze geacht kan worden in de gelegen

heid te zijn de vergaderingen bij te wonen. 

5. Deze bepalingen worden op overeenkomstige wijze 
toegepast op de leden van de provincies, de territoriaal 
gewestelijke lichamen, de deelgemeenten of wijkraden, 
waarvan de raad rechtstreek wordt gekozen. 

In die gevallen waarin het niet om een raadslid gaat, 
moet voor afdeling, c.q. federatie, c.q. gewest worden ge

lezen: het orgaan waaraan de betrokken fraktie verant

woording schuldig is. Indien het een statenlid betreft van 

een provincie, waarbinnen meer gewesten zijn gelegen, is 
dit orgaan de provinciale vergadering. 

Voor gewestelijk bestuur in lid 2 dient te worden ge
lezen: partijbestuur, indien het orgaan waaraan de be
trokken fraktie verantwoording schuldig is, is de gewes

telijke vergadering, de provinciale vergadering of de kies

kringvergadering Rijnmond. 

Beroep 

ARTIKEL78 

I. Tegen de besluiten, bedoeld in de artikelen 76 en 77, 
staat binnen 30 dagen na ontvangst van de brief waarin 

de beslissing ter kennis van betrokkene is gebracht, be

roep open op het partijbestuur op grond van: 
A. voor wat betreft de artikelen 76 en 77: 

a. het niet in acht nemen van de voorgeschreven proce

dures; 

b.de onevenredigheid tussen de besluiten en de feiten 

waarop deze berusten. 

B. voor wat betreft artikel 77: 
c. het niet in strijd zijn van de gedragingen van betrok

kene met het program waarop hij of zij is gekozen; 

d . het zijn afgeweken van het program door betrokkene 

hetzij op basis van een uitdrukkelijk voorbehoud bij de 

kandidaatstelling dan wel bij de programvaststelling, 
hetzij in overeenstemming met de daartoe overeenge

komen bijstellingsproced ure. 

2.Het partijbestuur neemt uiterlijk 60 dagen na ont

vangst van het beroep na hoor en wederhoor een voor alle 

betrokkenen bindende beslissing. Het kan deze termijn 

met ten hoogste 30 dagen verlengen, indien het beroep in 

behandeling is, maar nog geen definitieve belissing kon 

worden genomen. 
3. Het beroep heeft opschortende werking tot het mo

ment waarop het partijbestuur zijn beslissing aan de be

trokkenen heeft medegedeeld. 
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Overgangsbepaling 

ARTIKEL 79 

Ingeval bij de inwerkingtreding van de artikelen 76, 77 

en 78 leden van de partij met leden van andere partijen 

één Craklie vormen en bovendien een regeling van kracht 

is dat de Craktie verantwoording aflegt aan een vergade

ring van die partijen gezamenlijk als bedoeld in artikel 70 

laatste zin en artikel 73 tweede zin , blijven de bepalingen 

van de artikelen 76, 77 en 78 buiten toepassing lOl aan de 
staten- en raadsverkiezingen van 1978. 
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