
IflSHOELI5K REGLEMENT '  

vn de 
1'UBDER.TJ/DSE VOLIS_TJItt]D. ppof 1J04. 

EBRSTE HOOPDSPUK 

• 

Artikel 1. Het kenteken van de Nederlandse Volks—Unie is de Oalruno. 

Artd.k1 2. De vlag van de Nederlandse Volks—Unie bestaat uit  eon  langwerpig 
rood veld 'met in hei; mi4den  eon  witte cirkels  waarin een zwarte 

• OdaJ.runc. 

TE HOOSTt 

Do Raad van Bestuur 

Artikel 3.(1) Ieder jaar, v66r de opening van hei; jaarlijks Congres, bepaalt het 
Bestuur van de Stichting,, uit hoeveel leden do Raad. van Bestuur 
hot komende jaar zal bestaan. 

(2) Indien hot vastgestelde aantal kleiner is dan het ge.t4 der ziten—
de loden, en daardoor do groep, welke niet aan de. beurt Is om af 
te treden groter zal z±j'h dan is voorgeschreven door 'artikel 5,, 
derde lid, van do Statuten, dan za] door loting worden bepaald, 
welke tot deze groep behorende leden hun functie zullen verliezezi, 
De leden van het Daelijks Bestuur flemen niet deel,  aan de löting,' 

(3) Indien het vastgestelde aantal groter is dan heb getal der zitten-. 
de leden en daardoor de groep welke niet aan do beurt is om af to 

• 1 treden, kleiner zal zijn dan is voorgeschreven door artikel 5, de 
de lid, van de Statuten, dan zal door aanwijzing of verkiezing  vary  
een o± moor nieuwe leden, op de voet van artikel 5 0  derde lid voo 
noemd, 'de betreffende groep op do voorgeschreven sterkte *orden go 
bracht.  Doze  leden zullen slechte  eon  jaar zitting hebben. 

Artikel 4.(1) O het in 1976  te houden jaarlijks Congres treden dein 975 door 
• bot Congres gekozen leden af. 

, 

(2) Vanaf 1977  treden op hot jaarlijks Congro die loden af, die  eon  
zittingsperiode, van twee jaar hebben voltooid -of. die op aa voet 
van hei; vierde lid van artikel 6 der Statuten zijn aangewezen in 

• plaats van  eon  afgetreden of overleden lïd, wiens zittingsperiode 
op het Congres beëindigd zou zijn. 

Artikel 59 Indien de door  hat  Bestuur van de. Stichting. aan to wijzen' lçder  
an  de beurt zijn om af to treden, • dan zal het Bestuur van de  Stich  
ti'ng.uiterlijk r6r.d'o aanvang van het ,Congres aan do Raad van Be. 
stuur mededelen; welke leden hei; hooft' aangewezen voor d volgende 
zitingsperiod'e. Do Raad van Bestuur brengt bij monde van de Con— 

• gres-voorzitter do namen deor leden ter kennis van hot Congres. 

Artike1. 6.(i) Indien de door het Congres gekozen leden aan de beurt zijn om af' 
te trQdon, dan al de Raad van Bestuur uiterlijk voor; de aanvang 
van hei; G'ongres,  eon  voordracht opmaken van do niquw :te kiezen leden.. 

(2) Indien hot Congres zich niet verenigt met de. voordracht, verdaagt 
• de Raad van Bestuur hot Congres. 
(3) In het geval, bedoeld in het tweede lid, zal de Raad van Bestuur 

zo spoedig mogelijk een nieuwe voordracht opmaken  on  aaza.hot 
Congrs opnieuw bijeen - roepen om over de voordracht to beslissen. 

(4) Indien het Congres ook do tweede voordracht vorweri;, dan vinden 
het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing. 

(5) Hangende de procedure, voorgeschreven door hot tweede t/m vierde 
lid, blijven do. aftredondo leden  him  functie vervullen. 



Artikel 7.(1) Do Voo treedt  ale  zodanig af bij hot eindo van zijn zittings-
periode. in do Raad van Bestiur volgens do bepalingen van artikel 4 
Hij ie terstond horkiesbaarb 

(2) Indien do Voorzitter tussen twee bijeonkomatori van het Congres zijn 
functie neerlegt of overlijdt, dan benoemt do Raad van Bestuur. uit. 
zijn niddn  eon  warnomend Voorzitter in afwachting van 'do forke- 

• zing van een nieuwe Voorzitter op hot eerstvolgende Congres. Deze  
benoeming bohoöft'-do goedkeuring van hot Bestuur van do Stichtiti1 , 

.(3).1-liter±jlc vóor  dó  aanvang vthi het jaarlijks Congres zal do  Rd  van 
Bestuur, i::.i zijn voorgenomen. nieuwe samonsteliig,' uit zijn midden 
een nieuwe Voorzitter kiezen. 

(4) Indien helt, Congres 1,folgort e verkiezing van do Voorzitter te be-
krachtigen op de voet van artikel 7 9  derde lid, van de' Statuten, 
verdaagt do Raad van Bestuur hot Congres, 

(5) In het in hot vierde lid bedoelde geval benoemt het Bestuur van de. 
•.-$tiohting een •'arnemond. Voorzitter, 'die in functie dal b1ijè 

totdat op  ooh  .o'lgend Congres een definitieve Voorzitter is gekozen. 

,ArUkol. 8.(1;) Onmiddellijk na sluiting of ve±dagig van  eon  jaarlijks Congres komt 
deRaad.  ax:  Bestuur bijeen, ter onderlinge verdeling van do funoties. 

(2) Indien' ovër,  de toewijzing van een of moor functies: geen overeenstem-
ming ken. worden bereikt tussen de. leden, beslist de Voorzitter, 

tikel 9.( 1). . De vergadoringen van de. Raad van Bestuur,  worden op gezag van de 
•Voorzitter bijeengeroepen door de secretaris, die" de 'loden op doet. 
hem te bepalo wijze plaats  on  datum van de vergadering mededeelt. 

• (2) Do Voorzitter leidt do vergaderingen. van 'do Raad van Bestuur, De le-
don hotdon zich bij het naar voren brengen van hun opinies aan zijn 
In het, belang dor orde gegvon aanwijzingen, 

(3)' Voor. hot 'nemen  an  geldige besluiten door do Raad van Bestuur is 
• vereist, dat ten minste de helft van de e don9  onder wie twee leden 
van hot Dagelijks Boetuu, aanwezig is, 

• 'f" (4).- Do  Raad van Bestuur. besluit 'bij meerder1eid van stemmen; Het is ter 
vergderñg aanwezige leden 'niet toegestaan aôh van stemming te 

.........., oMhouden, Bij tki'n van stemmen beslist over zaken do Voorzitter, 
Övor pesonen liet lot. 

('5».Ne4at .oen bosluit van de'Raad van Bestuur is gonorñon, heeft geen 
der leaer't io, recht naar buiten  too  van een afwijkend inzicht te 
doen blijkon • , '' . , 

Artkel,O.: .,: Op:vergade'i.ngên van het Dagelijks Bestuur is artikel 9van' o'vereen-
- komt±ge 'boopassing, met dieïi verstand dat de beraadslagingen en 
'besluitvorming in dit college ook'elofonisch of schriftelijk kan 
goaohioclon . '. . 

Arke]. 11,, . De,,Voerzittor is het 'hoofd van het Dagelijks Bestuur., Hij draagt, 
naast de t&:cn welke hem elders in het Huishoudelijk Roglomant of 111 

in do Statuten worden opgedragen, 'de hoogste veantwoor.'delijkhoid 
voor, do eerho.Ld en do orde in de partij en voor het  good  functioxie- 
ren van do j-organieatie. Hij stimuleert do leden, in het bij-. 
onder do ladoloden, bij hun arbeid voor de partij en bij het uit-

dragen van de volkenat'ionale beginselen. .' 

Artikel 12,(1) Do Voo.iitto2 is de ofTioilile woordvoerder van  dc  partij naar buiten 
en van do Ibad van Bestuur binnen do partij. 



• (2) Onverrinderd de eigen verantwoordelijkheid van de fractievoor- 
zitters in openbare colleges, in het bijzonder in de Tweede 'Ka 
mer dor baten-Generaal, kan niemand do par14j aan enig stand-
punt binden zonder algemene of bijzondere machtiging van do 
Voorzitter. 

Artikel 13. (i) Do secretaris ie belast met de briofwissoling.Van de Raad van 
Bestuur., zowel met personen en instanties buiten dapartij als 
met leden  on  organen van de partij, voor zover  doze  niet tot,  
do bijzondere taak van de peningmeobor of van het hoofd van  
eon  der werkgebieden behoort. 

(2) Do secretaris ondertekent de brieven. Brieven van prinoipile 
betekenis met name aan buiten do; partij staa4e persdAen  on  

• instanties, worden mode-ondorbokeZ'i& door de Voorzittor. 
(3) De secretaris beheert het correspondentie-archief van da partij. 

Andere leden van de. Raad van Bestuur stellen hem kopian van de 
door hen verzonden brieven, alsmede de originelon.o,f kopieën 
van do. door hen ontvangen brieven, ter hand. 

Artikel 14. 1.)° De secretaris beheert de ledenadministratie. 
(2) In nauw samenspel met de Voorzitter is do áqoretario belast met 

de handhaving van do partijdiscipline. 

Artikel 15. (1) De secretarie is belast met hot notuloron  ran  do vergaderingen 
van de Raad van Bestuur en van het Coiges, 

(?) De notulen, bedöeld in het eerste lid, zomoffe  alle besluiten 
van hot Dagelijks BestUuP.9, de Raad  van Bestuur en hot Oongres, 
worden ondertekend door i1o.Vorzitter en do secretaris. 
Desgewenst kunnen ook andere leden van de Raad van Bestuur do 
besluiten mede-ondertekenen, 

• • Artikel 16. De ponningmeoste.is  belast met het, ±'inanoiool behoor overeen- 
komstig do bepalingen van het Derde Hoofdetük. 

Artikel 17. (1) De vioe-voorito'r leidt de vergaderingen'van de Raad van Be-
stuur bij afwezigheid van de Voorzitter. 

• •., (2) Hij vervangt of vertegenwoordigt de Voit,te In. al die gevp.]. 
len waarin deze. taak niet aan een andwS lid, va4 da Raad van 

• Bestuur, behoort krachtens Statuten of eg19m&nt of aan deze is 
opgedragen door de Voorzitter, 

• 
• . • (3) Indien er geen Voorzitter is, treedt de'ipô-v6orzitter op als. 

• :. ,.. • S  •,, 
Voorzitter, totdat. op reglementaire wijze. en waÈxnomend Voor- 
zitt.er is aangewezen. 

DERDE HOOFDSTUK 

Financieel Beheer' 

Amt'Ikél 18. De ponningmcoster behoort do geldmiddelen van do Nederlandse 
Volks-Unie namens het Bestuur van do Stichting. Hij int de in-
komsten  on  verricht de uitga-ion. 

Artikel 19.  (i) De inkomsten van de Nede,xlndse Volks-Unie bestaan uits 
a contributie van leden'; 
b bijdragen van donateurs; 
o abonnementsgelden en vorkoopprijzenyoor publicaties; 
cl renton van belegde gelden;  
o schenkingen, logaton, erfstellingen; 
f bijzondere inkomsten, 

(2) Over hot aanvaarden van inkomsten als bedoeld in het eerste 
lid onder e)  on  f) beslist de. Riad van Bestuur. Deze beslissing 
behoeft de goedkeuring van hot Be.tuur van de: Stichting. 

(3) Nalatenschap.e'n kunnen slbOh+,s onder voorrecht van boedelbe-
schrijving worden aa'iivaard, 



Artikel 20, De penningmoester verricht geen uitgaven, dan krachtens  eon  bijzon-
cleo of doorlopende betalingsopdracht, verstrekt doör het Dagelijks 
Bestuur. 

(1) De penningmeester draagt zorg voor de belegging van do gelden van 
de Nçderla'ndse Volks-Unie. 

(2) Belegging mag uitsluitend geschieden 6p tonnno .vndê Stichting 
.. staande rekeningen bij door De Nederlandsche Bank als zodanig, in-
goschrevo'i bankthstellingen, bijdo Postc1eqüo- en Giztodie'nt of 
bij hot 'Girokantoor der gernoente Amsterdam dan wel, onder goed-
keurin' van het,Betuur van de Stichting, inobligaties van de 
Nederlanse. Overheid of van Noder.and semi-ovorhoids±nstellingen. 

() Aankoop van onroerend goed of. 'bolggi'ng in andere dan cl in het' 
tweede lid genoemde objctcn kan slechte gschiodei door het Be- 
stuur' van do Stichting, ' 

Arti1'ol"2. (1) e einingmeester legt tegenover de Raad van Bestuur vorantwoor-
dint ar',: voor het door  horn  gevoerde beheer, zo vaak de Raad dit 
vorde't. 

, .. .. 

(2),De Raad van Bestuur is bevoegd ,eon'etei'n accountant 'met  dò  contrô-
lé van do fi$ncio administratie t belasten. 

tikel 23, (1) De Raad van Bestuur brengt jaarlijks een door de]penningmeester 
opgesteld financieel verslag uit aan hot Bestüur van- do Stiôhting, 
bevattende 'ten'minste  

a een staat van inkomsten gedurende hot verslagjaar; 
b  eon  staat vn ui,- gaven gedu'ondo het verslagjaar; 
o  eon  staat van beittingen  on  schulden aan het begin van het 

verslagjaar; 
een staat van  bezittingen en schulden aan het einde van het 
verslagjaar. 

, 

(2) Door.'het goedkeuren van het financieel erlag verleent het'B'estuur 
van de Stichting dcharge aan de Raad van Bestuur. 

(3) Hot Bestuur van de Stichting is bevoegd het financieel verslag 
door  eon  extrn accountant 'e d9en ondezoeken, ' ., .... ,.. 

Artikel 24.  .(1)'O'vereçni1comsten rae'b derden, waaruit voor de Nerlandae Volks-Unie 
p geld wactrdeerbare'rechten an/of verplichtingen ontstaan, war-

den op verzoek van ae Raad van Beetuuz' door, het J3catu= van de 
Stichting aangega'n.  

(2) In ' he.t eerste lid 'bepaalde kan 'buiten tbopâssi'ng worden gela- 
ten, indien het overeenkomsten van betrkkelijk gering, financieel 
belang betreft ci' overeenkomsten van koop en Verkoop, waarbij le-
vering en betaling contant plegen te geschieden. 

in 

VIERDE HOOFDSTUK 

• ;'' .' , 

.kgi 
, 

. 

Artikel 25.  (1) Do"1'Tederla'ndse"Jo]ks-Unie kent de volgende werkgebieden: 
11. Organisatie;'  

2. Pers en Propaganda; 
'30 Vorming en Scholing;  

4, Recht en Orde; 
5. Fina'ncin 'n Economie; 
6. Sociale zaken' en Volksgezo'ndheid'; 
7. Cultuur en Wetenschap; 
8. Jeugd'zake'n; . . 

9. Buitenland; 
. 

O. Krijgswezen, 
' 

(2) De in het eerste lid onder ' t/m 8 genoemde werkgebieden werden' 
ôllc doQr hot Dagelijks Bestuur onder leiding . gesteld van een ge-
woon of buitengewoon lid van de Raid van Betuur, 

Artikel 21. 



(3) De met de leidir, van een werkgebied, belaste gewone en buitengewon 
leden zijn voor hun beleid verantwoordelijk tegenover het Dagelijk 
Bestuur0 Elk lid van het Dagelijks Bestuur is in het bijzonder met 
het toezicht op een aantal werkgebieden belaste  

Artikel 26. Het werkgebied Organisatie is belast met de landelijke op- sri uit- 
bouw van de partij, met het contact tussen de algemene leiding en 
lagere besturen, het organiseren van openbare  on  besloten vetgade-' 
ringen,. van acties (behalve propaganda-acties) en dergelijke. 

Artikel 27. Het werkgebied Pers  on  Propaganda omvat het contact met de media, 
de. werving van loden en sympathisanten door gesproken en gesobeve 
propganda, het t,oeziöht op do door de partij uitgegeven brochures 
en periodieken. 

Artikel 28. Hqt werkgebied Vorming  on  Scholing heeft 'tot taak de uitbouw van d 
ideologie van de partij,4~id kadrleden, opleiding van sprekers 

Artikel' 29. Onder het werkgebied Recht en Orde vallen binnenlands bestuur., po- 
litie  on  justitie. 

Artikél 30. Het werkgebied Financin en Economie omvat openbare finarioin, 
bar±wzen, handel, industrie, verkeer en vervoers  landbouw en vis.-, 
serij. 

Artikel 31. 
1. 
Het werkgebied Sociale Zaken en Volksgezoncihei& houdt zich bezig 
met arbeidsvor,houdingen, sociale zel<erhoïd$  bijstand., alsmede 

• volksgezondheid. 

Artikel 32. Iet werkgebied Cultuur enHetensohap omvat onderwijs, wetnsohapa- 
beoefening, kunst, bibli'bth'oekwezon, natuurbescherming, sportwezen 

Artikel 33. Het werkgebied Jeugdzaken is verantwoordelijk voor alle. vraagstuk-: 
betreffende jeugdorganisaties, jeugdvoorlichting, invoeging 

vn de jgd in de samenleving, voor' zover niet vallende onder Cul 
tuur,  en Wetenschap (onderwijs, sport) of'Recht en Orde (justitie, 
po1itie). 

Artikel 34. (.1), •D erkgebiedenui6e'Aland er Krijgswezen val2Len rechtstreeks ondo: 
hot °agolijks Bestuur. 

(.2) Het werk„  obiod Buitenland omvat zowel de buitenlandse politiek as 
de, contacten met geestverwant  buitenlandse organiat±oa. 

(3) Het werkgebied Krjgswezen houdt zich bezig met al hetgeen in da 
ruimt'e zin betrekking heeft op I,c.nd-, Zee-  on  Luchtmacht. 

VIJFDE HOOFDSTUK 

De adviserende lichamen„ 

Artikel 35. Door de Raad van Bestuur ingestelde raden  on  commissies van advies 
, 

worden beheerst dor afzonerlijke reglenTenten, welke tegelijk met  
ht  besluit tot instelling ervan worden vastgeGtoid.. 

ZESDE HOOFDSTUK 

Teritorial'e eenheden  on  besturen. 

Artikel 36. (1) 'De Räàd. vn Bestuur stelt'Afdelinget in,'bij voorkeur ten minste 
vijftien leden omvttende. • 



M Als grondgebied van  eon  Afdeling wordt aangewezen een gemeente, 
twee o±. moer aan elkaargrenzende gemeenten of' con deel van  eon  
gemeente. 

Artikel 37. (1) Aan hot hoofd van oonAfdoling staat het Afdelingsbestuur, bestaan-
de-uit een Vooz.itter, een vice-voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 

,, 

(2) Indien daaraan behoefte bestaat, kan het Afdelingsbestuur: worden 
uitgebreid met een 2e secretaris, een.pr.opagandaleider, een vor-' 
mingsleidr en andere functionarissen, mits het totale aantal le-
den niet moor dan 'negen bedraagt. 

Artikel 38, (i) De Voorzitter van het Afdelthgsbostuur wordt be'roomd en ontslagen 
door  ht  Provinciaal Bestuur. Hij benoemt,ari ontslaat de overige 
leden van het Afdelingsbestuur, onder* goedkeuring van het Kring- 
bestuur maakt de Afdeling geen deel uit van een Kring, dan i 
goedkeuring van het Provinciaal Bestuur vereist, 

(2) Indien voor hot gebied van een Afdeling geen Provinciaal Bestuur 
bestaat, wordt hot be'noemi'ngs- en goedkeuringsrecht, bedoeld in 
hot eerste lid, uitgeoefend door het Dagelijks Bestuur 

tikel 39. De Raad van Bestuur stelt.Kringen in omvattende twee of meer,  aan 
elkaar grenzende Afdelingen. : 

Artikel 40, (1) Aan het hoofd van een Kring staat het Kringbestuur, bestaande uit- 
een Voorzitter,  eon  vice-voorzitter, een secretaris en een ponn±ngr- 
meester. 

(2) Indien daaran behoefte bestaat, kan het Kr±'ngbestuur worden uit 
gebroid met  eon  2e secretaris, een propagandaleider, een vormings- 
leider en andere, functionarissen, mits ho totale aantal leden 
niet moor dan 'negen bedaagt. 

Artikel 41. (1) De Voorzitter van hot Kringbestuur wordt benoemd en ontslagen 
door het Dagelijks Bestuur. Hij benoemt en ontslaat de overige 

• leden vn het Kringbostuur, onder'goecUceu3?;kn,-, vgn het Plaatselijk 
Bestuur, 

() Indienvoor het gebied van een Kring geen Plaatselijk Bestuur be-' 
staat, wordt hot in bot eerste lid bedoelde goedkeuringsrecht uit- 
geoefend door het Provinciaal Bestuur of, indien voor dit gebted 
ook geen Provinciaal Bestuur bestaat, door het Dagelijks Bestuur. 

Artikel 42. (1) De  Afdeling heeft tot taak, in of 'nabij do woonomgeving de propa- 
ganda en leden'svi'ng en de vorming te beoefenen, de voorbereiding, 
de org.nisatie en de leiding van de verkiezingen voor openbare 
colleges volgens de richtlijnen van het Dagelijks Bestuur of van 
de Raad van Bestuur op zich te. nemen, de saamhorigheid der leden 
in volkanationalo zin te bevorderen, toezicht to houden op de par- 
tijdioipli'ne, alsmede ten behoeve van het Dagelijks Bestuur en 
van de Raad van Bestuur. 'be registréren zowel hetgeen onder de, le- 
den leeft als de informaties, welke de leden uit de samenleving 

• bereiken, 
(2) liet Afdelingsbestuur vergonwoordigt de partij tegenover plaatse- 

lijke autoriteiten, kerkelijke èn particuliere instanties, indien 
ter plaatse geen Kring- of Plaatselijk Bestuur aanwezig is. 

Artikel 43, (1) De Kring heeft de in hot eerste  lid van ctiel 42 genoemde taken 
op Kringniveau en waakt voor een richtige uitoefening van deze 
taken door de onder hem ressorterende Afdelingen, 

(2) Het Kringbestuur vertegenwoordigt do partij tegenover plaatselijke 
autoriteiten, kerkelijke en partieuliee instanties, indien ter 
plaatse geen Plaatselijk Bestuur aanwezig is. 



Ak 470 Indien naar het ooresl van do Raad van Bos.tuun in een provincie 
do uitbouw van de organisatie, van do partij, woldoendo is geTordord, 
tolt; do Raad voor die provincie een Provinciaal Bestuur in. 

th'tikol 48. (1) Hot Provinciaal Bestv.ur,botaat uit een voorzitter,  eon  vice-
voorzitter en een secretaris., 

(2) Indien daaraan. behoef-Le bestaat, kunnen nog ten hoogste drie 
andere leden worden benoemde. 

(.3) Do voorzitter van het Prpviniaal Bestuur wordt benoemd en ontsla,-. 
gen döor .deRaad. van Bestuur. Hij benoemt en pntslAat de overige 
Thden, onder goedkeuring- van hot Dagelijks Bestuur. 

Artikel 49. (1) Het Plaatselijk Bestuur houdt toezicht op de werlwaamhedenen 
gedragingen. der Kring on ,Afdelingsbesturen in de ome.ente, 

() Hot vertegenwoordigt de partij tegonover,paatse'lijke autoriteiten 
en kerkelijk en particuliere instanties. 

A±'i1el, 50, ., (.1) Het Provinciaal Bestuur houdt toezicht;  op do werkzaamheden en ge- 
_ 

• dthagingen van de Plaatselijke Bcurn en van de besturen van 
zelfstandige Kringen en Afdelingen in de provinoie. 

(2) Het vertegenwoordigt do partij tegenover provinotals autoriteiten,  
on  tegenover kerkelijke en particuliere. instanties in de provincie. 

Artikel 51. (1) Op do vergaderingen van Provinoialo Plaatselijke, Kring-  on  
Af'dolingshësturcn is het bepaalde. in artikel 9 van ovoreekomstigo 
toepassing. ,' • • , , ' • 

(2) De voorzitters en secretarissen van de in hot oorste, lid. genoemde 
• besturerorviillon hun functies: in overonstomming met het be.paa.d 

• ': th artikel .11,respeotieveliik In - In rtikolcn 13 t/m 15 voor zovo: 
• deze artikelen in verband jiot do aard van het,botroffendo bestuur 

• van toepassing.kunnen zijn, • ' , 
• 

• . (3) De'vioe-voorzitters van do, in. het eerste lid,: genoemde besturen 
vervangen de voorzitters bij hun afwezigheid, :Het recht tot:, benoe-
ming van bestuursleden komt hun niet  too,  

Artikel 46. (1) Het plaatselijk Besuun bestaat uit  eon  voorzitter, een vice-
voorzitter en .een secretaris. 
Indien daaraan.bGhoefte..besaat, kunnen nog ten hoogste drie 
andere leden worden benoemd. 

() De voorzittier . van hot Plaatselijk Bestuur' wordt benoemd  on  ont-
slagen doo. hot Dagelijks Bestuur. Hij benoemt en ontslaat da 
overige leden, onder ..goedkouring van het Pr.oviniasl B otuu2r of, 
indien voor de, proyinoie.,waarn do betreffende' gemeentô ligt  goon  
Provinciaal Bestuur bestaat,, van hot Dagelijks Beatuur. 

(2) 

Artikel 44, (1) Kring- en Afdeliaigperningmeesters kunnen door de penningmeester 
van do Nederlandse Volka-Unie worden belast met het' innen van 
ontr±butio, aonnomentsgelden  on  andere inoiis;t. Zij drOn 

deze onverwijld aan ge oende,pcnningneester af. 
(2) 'Het Dagolijks Bootuur. kan.aan kringen  on  afdelingen goLinidd&len  

tar  besohikidrig. stellen vqor hui ctiiteiten, 
• ,•. (3) Do Kring-  on  Af'elingspenningmeo.sters •voeren hun financieel be- 

hoor volgens- de aanwijzingen van do peningmeoster van. de Nedei-
landso Volks-Unie.. Zij leggen tegenover'  horn  verantwoording: af' 
over hot door hen govoordo beheer, zo vaak hij dat vordert. 

t'ke1 45, Indien  óp  hot grondgebiedvan.eon gemeente twee of moer kringen 
bestaan, otolth de Raad:van Bestuur voor deze gemeente een 
Plaatselijk Bestuur in. 



Artikel 52. (i) Alle 'leden van Provncilo', Plaatselijke, Ii'ng en AI'dolingabo—
stuon kunnen 'iez.ij door hot Dagelijks Bostuuz, hetzij door de"' 
functionaris of het college, d± (dat) to hun b'noomi'ng  on  ont—
slag bevdegd is, in hun functie worden gosohorst, 

(2) Bij onstont'onis van do orzitter vn,-ea der in het  aerate  lid 
genoemde besturen kan het 'naast hogere. bestuur' een waarnemend 
vçorzitter'aanwijzon. 

Artikel 53. (1) Ali in dit hoofdstuk geoomo besturen zijn verlioht,d.e o 
drachten van hot Daglijks» Bestuur en van de Raad van Bestuur uit 
te voeren 

(2) Ieder Afdelings—, Kring—  en Plaatselijk Bestuur is verplicht de 
opdrachten van een hoger bestuur, waro'nder het rosor9ort, uit 
te 'voeren. . 

(3) Een lager bestuur, dat bewaron heeft tegen een oor  eon  hoger 
bestuuz verstrekte opdracht, brengt deze bezwaren ter kennis van 
dat bestuur. Verklaart het hogere bestuur do bezwaren ongegrond, 
dan kan het lagere bestuur de bdl±sing inroepen »van  hat  »naast 
hogere 1estuur  on  in laatste instantie van hot Dagelijks Bestuur. 

'(4) Hot indienen van bezwaren als bedoeld» in het derde lid ontheft 
het, lagere bestuur niet van de veplichting tot uitvoering van de 
opdracht tenzij naar het oordeel van hét de opdracht verstrek 
kende bestuur of van het 'naast hogere bestuur, of van het Das. 
lijks » Bestuur, welks beslissing,s 'ingoroepen, uitstel 'gein b—
'zwaar 'lIjdt.  

Artikel.  54. (1) Cqrrespo'nde'nt.o tussen hogere en lagere besturen wordt in begin—
sel gevoerd langs do hMrarchieke weg. 

(2) Indien ter wille van de vereiste spoed. rechtstreeks. wordt geoor 
repondeerd, worden afschfton van do stukken aan de tussenlig— 
gondo' besturen toegezonden..» » 

'(3) Belangrijke telefonische rnedede.±ngen, die door een hoger bestuur 
» aan een lager bestuur of door een lager bestuur aan een hoger be— 

stuur-  worden áedaan, met voorbijgaan van een tuss.enliggend' bestuur, 
worden ter kennis van dat bestuur gebracht», 

 

Artikel 55. ('1) A»delings— ei Kringbesturen zijn bevoegd  -Ie denvergaderi»ng'en uit 
to schrijven, »voor alle leden o' alleen »voor, kaderleden van de 
Afdeling,"respectie'élijk Kring.' « 

(2) Af'delings— en Kringbesturen zijn bevoegd besloten voorliohti:ngs—
bijeenkomsten 'voor belangstellenden en openbare propagand,aver— 

» deringe'n to beleggen. ' 
. 

» .3), Het Afdeli»ngs— of.Kingbestu'ir, dat  eon  vergadering of bijeen— 
komst als bedoeld in het eerste en tweede lid uitchrijft, geeft 
'hibrva'n vooraf kennis aan hot naast hogere bestuur., dat desgewenst 
de vergadering pf bijeenkomst  doer  een of meer afgevaardigden kan 
doen bijwonen. ' » 

Artikel 56.. (1) Het Plaatselijk Bestuur is bevoegd binnen de gemeente besloten 
» 

voorlichtïngsbijeo1çomste'n voor belangstellenden en openbare pro— 
» ' pand»vergaderingon"tè houden. Het » derde lid van artikel 55 ie 

» ' , op  doze  bijeenkorns1en en vergaderingen,van overeenkomstige toe— 
pas1'ng. " 

(2) De kosten van de in het eerste lid. 'eddeld bijeenkomsten en ver—
gaderingen worden omgeslagen » over de in do gemeente bestaande 
kringen.  



Artikel 57. (1) Met machtiging van het Dagelijke Bestuurkumien Provinciale en 
Plaats.lijke Besturen bijeenkomsten van kadee&en binnen hun 
provincie, respectievelijk gemeente, beleggen. 

(2) Do kosten van de in.het eerste lid bedoelde, bije9nkomsten worden 
gedragen door de partij. 

Artikel 58. Provincialer, Plaatselijke„ jke, Kring— en Afdelingsbesturen brengen 
jaarlijks , verslag van 1un werkzaamheden in hot afgelopen jaar 
uit aan de Raad van Bestuur. .  

ZEVENDE HOOFDSTUK 

De Leden 

Artikel 59, (1) Lid van de Nederlandse Volks—Unie kan zIjns. 
a) iedere man o± vrouw vanEuropese-  afkdmst, die do Nederlandse 

• '. nationaliteit bezit aar ter weeId hij of zij ook gevestigd 
• is;.. 

b) iedere man of vrouw., die door afstamming tot het Nederlandse 
Volk behoort en in 'iet Konixilijk der Nederlanden is gevaatig 

o) Iedere  than  of vrouw, die door af starthud.ng  tôthet Nederlandse 
Volk behoort en in Bolgi, Frankrij1çof.Zuid—A'rik woont 'en/ 
of de nationaliteit van een dezer staten bezit. 

(2) In Nederland 'wonende vredmdelingen, die 4ot door afkomst tot ho 
Nederlandse. Volk behoren, kunnen door de Raad,van Bestuur  ale  l± 
worden toegelaten, indien zij op grond van hun gezindheid en na.- 
tionale afkomst geacht kunnen  worn,  voldond!e verbondenheid me 

• de,i'1ederlándse Volksgemeensohap te bezi,t'eñ, 
(3) Leden moeten tenminste de 1,eeijd van tien jaren hebben 

bereikt S  

(1) Het lidmaatschap wordt verkregen door eo1iriftlijke aanmelding. 
bij de Raad. van Betuur of bij het bsu van do Kring of Ao—
ling, 'binnenhet gebied waarvan hot, adspirant—ld zijn wdonplat: 
heef t. 

(2) 14ondelinge aainelcUng, gevolgd door öontribwiebetaling, kan  ale  
schriftelijke aanme1ding woden be.chèüwd. 

(3) Kring— en Afdelingsbesturen geven ,cie  1ij, hen,binnengokornen aan—
meldingen van nieuwe leden 0nverwi31& aoor aar het Dagelijks Be— 
stuur, • 

(4) :He Dagelijks Bestuux  on  de Raad van 'Bostïur kunnen aanmeldingen 
als lid weigeren. S

, 
•• 

.• S S  

Artikel i, (1) Behoudens het bepaalde in het vierde en vijfde lid. van dit arti—
kel is., ieder lid van.d,e NederlandseVblks—UAte gerechtigd zich 

S • • • 
door aanmelding bij hot Dagelijks. Bestuur bephikbaar te stellen 
voor een functie. 

• 
S ' ' 

S 
 

• S  • 

, 
(2) Indien hot Dagelijks

, 
 Betuur deze anneldin aanvaardt, wordt ho 

betrokken 12 toegelaten als kador11d, ook al, is nog geen functi 
beschikbaar. 

5 
'(3) Funotionarieson,die eervol van hun functie worden ontheven,. 

• 
•.. 

• •, blijven kader1id. Hetzelfde geldt voor Ledenvan openbarö oölleg 
die dit lidmaatschap verliezon tenzij het Dagelijks Bestuur 
ande±s bepaalt. S' S • • '  1.  : • 

• : (4) Kaderleden moeten ten minste de leeftijd van achttien jaren hebb 
bereikt, S , '• • S  • 

• . ,, 
(5) Op de voet van het, twede lid van artikel 59 toegelaten leden ku 

• 
i , •: 

non geen kaderlid zijn. • • • S , 

• 
, 

(6) Leden, die in de•part±jctif werkam zijn zonder een functie 
te' bekleden of darnaar te streven, Worden beohouwd als kernled,  



Artikel 62 (1) Het lidmaatschap eindigt:  
a door de dood:; ' 

b door opzging van dot zijde van het li; 
d dooi' royement. 

(2) Degeriö, wiens lidmaatschap door opoggng is goindigd,' kan, be-. 
houdns dispensatie, te verlenen door dè Raad van Bestuur niet 
opnieuw toetreden als lid. 

• ' (3) Het Dagelijks' ostuur. kan' een lid, wiens voortgezet iidmaâ.taohap 
• liet niet in het belang van de Nederland:e Volks-Unie aoht ver-

zoeken het lidmaatsohp op to zeggen. 
(4) Royement nd:t plaats. 

a) wegens contribut i eec huid:.;  

b) wegens overtreding van sen voosohwift, op niet-nakoming waar-
van royement is gesteld; 

c) wegens verraad, benadling van de. Nederlandse. Volks.-tY'rie, o± 
±nd:isoilinair 'gedrag; ' 

wegens wangedrag, indien daard:oQaz de goede' nain van de Nede- 
landse Volke-Unie in gevaar zou kunnen komen; 

e) wegens henaaeiing: o± belediging: van o± handtastelijkheden tegen 
een medelid:; , 

wegenq het nièt voldoen aan een verzoek,als bedoeld: in het 
derde, lid.; 

g) indien hlijkt, dat het betrokkn lid niet voldoet aan de vopr- 
waarden, gesteld:, in artikel 59 

• : (5) Tot royeriment is bovoegd 
a) mde gevallei, genoemd in hetvierdolicT onder a), b) en 

• de secretaris; S  
b" in alle andere gevallen: het Daelijks' Bestuur. 

(6) Hot Goroyoordo lid hooft 'hot roolit, in hoGor 'eoroop to cn bij 
do RaÂ van Botuur. 

(7) Leden van de Raad van Bestuun kunnen slechts door die Raad geroy- 

-' 

 

Artikel 6. (1) De secretaris kan een  lid schorn voo ten hoogste twee maanden. 
(2) Het Pr.oviioiaal Bestuur: kan een lid: schorsen voor ton hoogste, 

een maande  
(3) Het Plaatselijk Bestuur,,of'bij ontbek'endaarvai het KrL'1gbestuur,,. 

kan een lid schorsen voor ten hoogste twee werken. 
(4) Het Provinciaal Bestuur, het P atelijkBoetuim en het Kringb 

stuur geven van elk door hen geñmen ohorsingsbesluith onverwijld. 
• kennis aan het D.agelïjks Bestuur. 

(5) Schorsing kan geschieden op dezoid: gronden als royement. Iid:on 
het Dagelijks Bes-buur. overweegt een gechorst lid, te royeren, en. 
een ingesteld' onderzoe1 naar dö faLten die tot schorsing «,oye 
ment aanleiding. hebber gegeten, , aan het 4nd van de. sohoringster- 

• rnij'x-i'nog niet is, afgesloten,.kan het Dagelijks Bestuur de duur 
van do, schorsing verlengen met telkens ten hoogste twee maanden. 

• (6) Het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur kunnen elk sohor- 
• . • • • • . si beslit vernietigen o' dei duur van de. opgelegde schorsing 

vekörten. S  

Artikel 64. (i) De sedetaris,,  houdt  een kaartsteem bij va4 alle leden., Op  iedère 
• 

•. kaart worden tenminsbe'vermeld: familie'nm, voorletters, adres, 
datum van inschrijving, registratienummer, eventie ei telefoon- en 
gironummer., kernlidmaat schap, sdhorsingserioden, 

(2) De penningmeester hôudt een kopie van het, in het eerste lid: be- 
doelde kaartsysteen. S  • 

• (3) De Kring-'en Afdelinbestiron houden een kaartsysteem bij, op 
• dezelfde wijze ingerioht, ala in heb eeiste. lid vermeld,  ran  de 

tot hun Kring, respectievelijk Afdeling, behorende leden. 



(4) De soorebax'is houdt  eon  karrtsysteem hij van alle loden, wier 
lidmaatschap is be3i'ndigd. Hierop worden tenminste vermeld* fani-
lienaum, voor.ottorc, laatstbokonde adves, voormalig, rogirtie—
'nunurior, datum  on  reden van betndiging. 

Artikel 65. (1) De secretaris houdt  on  kaartsysteem hij van alle kaderleden. 
Hierop worden tenminste vermeld: £wailienaam, voornamen, adres, 
geboorteplaats  on  —datum, burgerlijke staat, beroep, opleiding, 
oventuoel kerkgenootschap, voormalig lidmaatsohap van anders par—
tijen, 1)oklode functies in de Nederlandse Volks—Unie, 

(2) De Provinciale Besturen, alsmede de Plaatselijke Besturen of bij 
ontbreken daarvan de Kringbesturen en de besturen van de zelf—
standige Afdelingen, houden een kaartsysteem bij van de in hun 
provinoie, respectievelijk gemeente, Kring of Afdeling, wonende 
kaderleden, tenminste vermeldende; naam voornamen, adres, beroep 
en beklede functies in de Nederlande Volks—Unie. 

Artikel 66. (1) Ieder lid van da Nedorlaidse Volks—Unie, dat  em  functie bekledt, 
Is op straffe van royement, verplicht tot geheimhouding over al 
hetgeen hij uit hoofde van zijn functie to weten komt. 

(2) Algemone of bijzondere ontheffing van do in het eerste lid be—
doelde verplichting"kan gevons 
a in alle - gevallen: het Dagelijks Bestuur odeRaad vn"Bostuurç 
b met betrekking tot leden van.Plaatøelijke, Kring— en"Afdelings—

besturen, alsmedó loden van gewest— en geneanteradens het Pro— 
vinolaal bestuur I 

c) me-t betrekking tot leden van Afdelingabesturpns hot Kringbestuur 

Artikel 67. (1) Ieder lid is verplicht, een contributie to betalen, waarvan het 
bedrag ieder jaar, door de'Raad van Bestuur wordt vastgesteld. 

(2) De contributie dient jaarlijks bij vooruitbetaling te worden 
voldaan. 

Artikel 68, (i) Donateur is degene die, geen lid van de Nederlandse Volks—Unie 
zijnde,  eon  financitilo bijdrage (donatie) aan de partij schenkt. 

:(2) 'Do donatie moet tenminste een som bedragen welke voor ieder jaar 
door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. 

• . 

(3) Donateur voor het leven is degene die, geen lid van de Noderlande 
'Volks—Unie zijnde, een bedrag ineens aan de partij schenkt, gelijk 
aan ten minste tien maal de jaarlijkse donatie. 

(4) De secretaris en do penningmeester houden jodar een kaartsysteem 
'bij van alle donateurs, vermeldende; familienaam, voorletters, 
adres, datum van insohrijving, eventueel telefoon— en/of gironummer 

(5) Het 'Dagelijks Bestuur is bevoegd te welgoranl  een persoon als 'do—
nateur in te schrijven.  

ACHTSTE HOOPDSTUIC 

Het Proram  

Artikel 69 (1)  Dc  op  dc  grondslag van de ideologie 'van het volkanationalisme -' 

conoretisoerde doelstellingen van de Nederlandse Volks—Unie :zijn, 
neergelegd in het ProgDam, dat 14 1971..-,doo, et oenrnalige Centrale 
Comit.9 Is vastgesteld en in  eon  bijzqndQr Inumm« vn Wij Nederland 
van november 1971  ie gepubliceerd.. 

(2) Wijzigingen in het Program kunnen 'worden aangebracht  door hot 
Congres, op voorstel van de Raad. van Bestuur, 



Ar-bikel70. '(i) Bijdeelame aan verkiezingen voor' de 'Kai'ner der Saten-Oeneraa1, 
de Provinciale Staten, do' gowestrade'n en de gemeenteraden ie do. 
Raad van Best'i.0 beoegd een Verkiezingsprogram op to stellen, 
waarin de Par-bij stelling neemt ten aanzien van onderwerpen die 
bij deze verkiezingen van actueel belang zijn. 

(2) Onverminderd de bevoed1ioclen van de Voorzitter uit hoofde van ar-
tikel 12 kan het Dagelijks Bestuur. of de Raad-'van Bestuur ten 
'aanzien va actuele politieke onderwerpen een officieel standpunt  
an  de partij,,bekend mak9n, q± ecu Urgentieprogram vaststellen, 
wa4n de standpun....11 van de 'partij ten aanzien îan  eon  aantal 
aouolo onderworpen zijn sarnengovat0 

JEG]BIDE HOOFDSTUK  

Artikel 71.. (1) Het Congres wordt jaarlijks bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. 
Het vincitbij voorkeur in het eerste kwartaal'piaats. 

(2) Tijd  on  plaats worden ten minste twee weken tevoren aan alle leden 
en donateurs bekend gernaekt, hetzij door publicatio in Wij Neder-
land, hetzij bij afzonderlijke brief of circulaire. 

A±t±lçel 72. D leiding van do vergadering berust'blj do Congresvoorzitter, 
die door d. Voorzitter uit do loden van' do Raad van Bestuur wordt 
aangewezen.  

Artikel 73. '(1) Ieder lid van de Nederlandse Volks-Unie heeft het recht de verga-
dering bij te wonen, daar het woord to voeren en er zijn  stein  uit 
te brengen. 

(2) Ereleden, niet tevens lid zijnde', .endo'nabeur.e hebben het recht, 
dé vergadering hij te wonen en er hot woord te voeren. 

Artike l 74. (1) De Congresvoorzitter kan  eon  beperkte spreektijd. per lid, en/of 
'per onderwerp vaststellen,.  

• is "bevoegd een lid dat do hem toegestane speekt±jd' overschrijdt 
dat spreekt over onderworpen,' diô 'niet aan  dc'  orde zijn of dat zijn 
opinies in ontoelaatbare vorm uit, 'het woord te ontnemen. 

(3) "Indien een lid het woord neemt zonder orldf. 'pan de 00ngr05700r- 
t zittor, blijft spreken, -nadat her het woord"is'ontnornen of zioh 

op andere wijze misdraagt, kan de Côngresvoorzittor het van verde- 
e'hijwoning van de vergadori'n', uitsluiten enhet, zo nodig, met 

de sterke arm' doen verwijderen. ' S  

Artikel  75.  (1) Het Oongro besluit 'bij meerderheid de uitgebrachte temmen. 
(2) Indien hoofdelijk wordt gestemd, stemmen de leden naar alfabetis'ohe 

volgorde van hun familienaam; bij gelijke familienamen naar alfa-
betische volgorde va'i do voornamen, De Congresvoorzitter stemt in 
dit geval het laatst, 

(3) Bij staking van stemme'bèsli'st over zaken do Congresvoorzitter, 
over personen het lot. S . 

Artikel 76.' (1) Een buiteng000n C3ngres wordt door. de Raad ,anBos'buur bijee'ngo-
oopen, indien dit. nra ho oo.doel van d'e.Raad noodzakelijk is. 

(2) Op' een buite'hgewoon Congres is het bepaalde' ±i het tweede lid van 
artikel 71 en in 

,
de 'artikelen 72' t/ii '75 v oeasei'ng. 



TIENDE HOOFDSTUK 

Verte gozwogna.9_Çpfle 

Artikel 77. Da.d.van.osbuur beslist of ãei1ederlandse Volks-Unie zal doel- 
neiuien aan vorkLezingen voor  eon  van beide Kamers der Staten-Genera 
voor de Provinciale State,  , voor gewestraden of voor gemeenteraden  

Ax-Like  l 78. (.1) Alp, do Nederlandse Volks-Unie, deelneemt aan verkiezingen voor  eon  
• van beide Karnerar der Stati-Geneaa1 of voo Provinciale Staten, 

1ndidatenlj sten door. of•  vanw.eg het,. Bestuur van de 
• St~oh-bing thgodiond bij hot Centaal S1oiiburau, 

• (2) De.. kandidatenlIjst wordt sain. esteld, dooi, heL Dagelijks. Bestuur, 
a) bij verkiezingen voor de 'Kamers der, Statëéheraal na overleg 

met de Raad van Bbtuur; 
) bij verkiezingen, voor Provinoil Statsn 'na ingewonnen advies 

van het Provinciaal Betu of 14j ontbreken daarva'n9  van de 
Voor:itters dor In de 'provi'n.i. e' bestaande. Plaatselijke Besturen 
en besturen van lfsbendigs Kringen en Afdelingen. 

Artikel 79. Als de'Nèdorindae Vol -Unie deolnOomt, aan verkiezingen voor ge- 
het Béstuur van da Stichting het 

In de betreffende gemeento, respctievol.jk in de hoofdgemeente  
'ran  het betreffende gewest, bevoegde 

Plaats.elijke,,Kring- of,fdelgsbeptuur tot, het indienen van de 
kandidatenlijst, die door dit b'tuur wodt s.athengesteld, onder 

• goedkeuring van ho' Provinciaal Be'stuir of bij ontbreken van een 
Provinciaal Bestuur, van hot Dagelijks Bestuur. 

Art'ikel 80. (1) Indien in enig vertegenwoordigend l&oh&an' als bedoeld in artikel 
1 

1,1

77 twee oi' moor loden zitting hobbon,. die door (Ta Nederlandse',  
Vo,lks-Uuie .zijn indideat'gestold, dnormenzij  eon  fractie, 

(2) De lodn, van  eon  fractie 'jzn.t hun midden' 'ten fractievoor.- 
zitter aan: S  
a) voor wat betreft do Kamerfracties op aanbeveling van het Dage- 

lijks Bestuur; 
b) voor wat betreft de fracties in do. Provinciale Staten op aan- 

beveling van het Povindiaal Bestuur of bij ontbraken van een. 
• . 

. Provinciaal Bestuur, vanhet DagelijiçsBes,tuur.; 
o) vo o1 wat betreft de fracties in gewès.t- 'oi gemeóiteaden' 'op 

• 
. aanb,evelicig van het. bestuur, dat do kandidatenlijst heeft 

• 
•. ingediend, 

• ,. ', 
• 

(3) De voorzitter van de Tweede Kamerfractie .,'wordt bij voorkeur geko- 
en uit de leden van da Raad van Best uü. Indied hij geen lid Van 

de. Raad van 'Bestuur jog  wordt hij 'tot buitengbwoori lid benoemd. 

Artikel' 81. (i) Iec1er'l'id dat, na kandidaat te zijn,gostold ddOr dNederlán&se. 
Volks-Unie, zitting heeft in een vertego,nwoordie'nd lichaam als 
bedoeld in artikel 77 9  laat zoh bij hot uitspreken van zijn me- 
ni'-ig en bij hot bepalen van zij'h'stth inspireren door de volksna- 
tionale ideologie,, zoals deze is, 'neorge.od ih hot Program  on  in 
eventuele Verk±ezing- , e' Urgentieprograms. 

(2)  Voorts is het gehouden alle vorpi htngp na te komen, welke de 
Statuten; 'het 'Huishoud.ij1Ro.ement of,  e,nig,  aMer"reglement het 
opleggen. 

(3)  Indien het in een concreet, geval in geweten meent zijn stem niet 
te kunnen bepalen in overeenstemming met  eon  door de Nederlandse 

• ' 
, 

Volks-Unie, overeenkomtig het tweede 1i. van artikel 70, uigespro 
ken standpunt of in oe'reefitei'pg met de' 'in de fraotië vastge- 
stelde gedragslijn, kan het aan do fractievoorzitter of aan het 
Dagelijks Bestuur verlof vragen zich aan de stemming, te onttrekke: 



Artikel 82. (1) Leden behorende tot de fracties van do Nederlandse Volks-Unie in" 

Artikel 84, Indien van  eon  lid dat 'na kandidaat te zijn gesteld door de Neder-
landse Volks-Unie, zitting hooft in een vertogo'nwoordigond lichaam 
als bedoeld in artikel 77,heb lidmaatschap van de partij eindigt 
door opzegging of royement, is hot af te treden als lid verplicht 
van dat vertegenwoordigend lichaam, Bij gebreke hiervan neemt het 
Dagelijks Bestuur alle goigende maatregelen. 

3LFDE 

do Eer'bo Kamer en in d Tweede Kamerzijn verplicht aan de frac- 
tievoorzitter' aan het Dagelijks Bestuur  opgave te doen van al 
hun bezoldigde functies, respectievelijk

•  (2)  Hot Dagelijks Bestuur is bevoegd, de opgaven als'bedoeld in het 
eerste lid, openbaar be maken. 

(3)  Leden behorende tot do fracties van de Nederlandse VolksU'nie in • 
Provinciale Staten  on  in gowost- en (gemeenteraden zijn verplicht 
al hun bezoldigde functies op 'te geven aan de fractievoorzitter. 
Do fractievoorzitter is verplicht opgave van al zijn 'bezoldigde 
functies to doom , 

a) indien het' betreft een Provinciale Statenfractie aan het 
Provinciaal Bestuur of bij ontbroken daarvan, 'aa'n het Dagelijks 

• Best'wr;  

b)Ind±en het betreft een gowest- of,  gomontoraadsfractie aan het 
bestuur, dat •de kandidatenlijst hoeft ingediend. 

Artikel 83, (1) Indien hot Dagelijks Bestuur of de Raad van Bestuur van oordeel 
is, dat  eon  lid  eon  of moor dor op hem krachtens de tikelsn 81  
on  82 rustende verplichtingen heeft osOhondon, kan hot' Dagólijks

n  Bestuur, respectievelijk de. Raad van Bestuur, d±'t lid royere, 
dan rel verzoeken hot lidmaatschap van'he't college, waarvan hot 
deel uitmaakt, neer te leggen, 

(2)  Het lid, dat weigert, gevolg te geven aan  eon  verzoek, als be- 
doeld aan het slot. van het eerste lid, wort geroerd. 

De Publicaties 

Artikel 85. (1) De Raad van Beatuur,i 'bevoegd 'brochures en periodieken uit te 
geven, 

• (2) De Raad van Bestuur draagt do hoogste'verant*oordelijkheid voor do 
inhoud van de uitgaven, bedoeld in het eerste lid. 

(3) De Raad van Bestuur stelt de prijs, respootiovolijk abonnements-
prijs v4n broohues.e'n poriodiekon vast. 

Artikel 86. (i) Officieel orgaan van do Nederlandse Volks-Unie is Wij Nederland., 
dat zo mogelijk eens per maand verschijnt, 

(2) De Raad van Bestuur benoemt een hoofdredacteur. en desgewenst een 
of meç andere redacteuren voor het in het eerste lid genoemde 
orgaan. 

(3) De Raad van Bestuur heeft do laatste beslissing over het plaatsen 
van artikelen .n Wij Nederland. 

(4) Ieder lid en donaeur vn de Nederlandse Volks-Unie is van rechts-
wege geabonneerd op Wij Nederland. 

• 
' SLOTBEPALING 

Artice187. 
• 

De 'Raad van Bestuur is te alle' tijde bevoegd 'dit Huishoudelijk 
Reglement te wijzigen of aan te mllen, 
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