
 Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
 
 
 

 
 -1- 

 INHOUDSOPGAVE STATUTEN VAN DE SGP 
 
 
HOOFDSTUK 1 PARTIJ 

Artikel 1     Naam 
Artikel 2     Grondslag 
Artikel 3     Doel en middelen 

 
 
HOOFDSTUK 2 LIDMAATSCHAP 

Artikel 4     Partijlidmaatschap 
Artikel 5     Einde van het lidmaatschap 
Artikel 6     Opzegging van het lidmaatschap 
Artikel 7     Ontzetting 
Artikel 8     Schriftelijke kennisgeving en beroep 

 
 
HOOFDSTUK 3 PARTIJ-ORGANISATIE 
 

A. Plaatselijke kiesverenigingen 
Artikel 9      Plaatselijke kiesverenigingen 
Artikel 10     Oprichting plaatselijke kiesverenigingen 
Artikel 11     Taken en bevoegdheden plaatselijke kiesverenigingen 
Artikel 12     Binding plaatselijke kiesverenigingen aan de partij 
Artikel 13     Goedkeuring statuten(wijziging) 

 
B. Provinciale verenigingen 
Artikel 14     Provinciale verenigingen 
Artikel 15     Taken en bevoegdheden provinciale verenigingen 
Artikel 16     Reglementen van provinciale verenigingen 
Artikel 17     Instelling en opheffing van kringen 

 
C. Algemene vergaderingen 
Artikel 18     Algemene vergaderingen 
Artikel 19     Toegang en stemrecht 

 
D. Bijzondere organisaties 
Artikel 20     Raad van Advies 
Artikel 21     Commissie van Beroep 
Artikel 22     Jongerenorganisatie 
Artikel 23     Studiecentrum 

 



 Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
 
 
 

 
 -2- 

HOOFDSTUK 4 PARTIJBESTUUR 
Artikel 24     Hoofdbestuur 
Artikel 25     Einde lidmaatschap van het Hoofdbestuur en schorsing 
Artikel 26     Onverenigbaarheid van functies 
Artikel 27     Bestuursfuncties 
Artikel 28     Taken en bevoegdheden van het Hoofdbestuur 
Artikel 29     Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
Artikel 30     Vertegenwoordiging 
Artikel 31     Bezoldigd algemeen secretaris 

 
 
HOOFDSTUK 5 FINANCIEN VAN DE PARTIJ 

Artikel 32     Financiële middelen 
Artikel 33     Controle van financiële administratie en financiële middelen 

 
 
HOOFDSTUK 6 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 34     Afvaardiging 
Artikel 35     Voorstellen algemene vergadering 
Artikel 36     Stemmingen 
Artikel 37     Statutenwijziging 
Artikel 38     Wijziging van het Program van Beginselen 
Artikel 39     Ontbinding 
Artikel 40     Algemeen reglement en bijzondere reglementen 
Artikel 41     Onvoorziene omstandigheden 

 



 Statuten van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
 
 
 

 
 -3- 

STATUTEN VAN DE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ (SGP) 
 
 
HOOFDSTUK 1 PARTIJ 
 
Artikel 1 
Naam 
1. De vereniging draagt de naam: Staatkundig Gereformeerde Partij. Zij wordt in deze Statuten 

en het Algemeen Reglement aangeduid als "de partij". 
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 
3. Zij is opgericht te Middelburg op vierentwintig april negentienhonderd achttien. 
4. Zij wordt thans geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 2 
Grondslag 
De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de 
artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en 
onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale 
Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien. 
Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over 
alle terreinen van het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en 
maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van Beginselen. 
 
Artikel 3 
Doel en middelen 
1. De partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere 

erkenning te brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag. 
Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het 
politieke en maatschappelijke leven. 

2. Zij tracht dit doel met name te bereiken door met een op voormelde grondslag gebaseerd 
verkiezingsprogram deel te nemen aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, Staten en 
Raden. 

3. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving 
en doorwerking van de beginselen door haar beleden. 

 
 
HOOFDSTUK 2 LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 4 
Partijlidmaatschap 
1. Leden van de partij zijn personen die de grondslag en de doelstelling van de partij 

onderschrijven, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zich bij een plaatselijke 
kiesvereniging in hun woonplaats of gemeente als zodanig hebben aangemeld en zijn 
toegelaten. Bestaat in hun burgerlijke gemeente geen kiesvereniging, dan kunnen zij zich 
aansluiten bij een nabije kiesvereniging. Zij kunnen in die kiesvereniging echter niet 
meestemmen over de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
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2. Indien zich zeer bijzondere redenen voordoen, die het lidmaatschap van een plaatselijke 
kiesvereniging belemmeren, kan het lidmaatschap worden verkregen door aansluiting bij een 
nabije kiesvereniging. Dit kan echter alleen plaatshebben wanneer het Hoofdbestuur de 
eerstgenoemde kiesvereniging heeft gehoord en voor aanmelding bij een nabije kiesvereniging 
toestemming heeft verleend. 

 
Artikel 5 
Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a.  door het overlijden van het lid; 
b.  door opzegging door het lid; 
c.  door opzegging door de partij;  
d.  door ontzetting. 

2. De partij kan het lidmaatschap opzeggen wanneer: 
a.  een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de Statuten gesteld, 

te voldoen; 
b.  een lid de verplichtingen jegens de partij niet nakomt; 
c.  redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, 
reglementen of besluiten van de partij handelt, of de partij op onredelijke wijze benadeelt. 

 
Artikel 6 
Opzegging van het lidmaatschap 
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden bij de secretaris van 

de plaatselijke kiesvereniging. 
2. Opzegging door de partij geschiedt door het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging. Het 

bestuur van de plaatselijke kiesvereniging zegt het lidmaatschap schriftelijk op. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de partij kan slechts geschieden tegen het 

einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 
weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de partij of 
van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevorderd het lidmaatschap te laten voortduren. 

 
Artikel 7 
Ontzetting 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door: 

a.  het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging; 
b.  het Hoofdbestuur, in het geval dat het bestuur van een plaatselijke kiesvereniging in 

gebreke blijft uiterlijk drie maanden na gemotiveerd schriftelijk verzoek van het 
Hoofdbestuur over te gaan tot ontzetting van een lid van de desbetreffende plaatselijke 
kiesvereniging. 

2. Zittende leden in algemeen vertegenwoordigende organen en andere overheidspersonen 
mogen niet uit het lidmaatschap worden ontzet zonder voorafgaande toestemming van het 
Hoofdbestuur. 
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Artikel 8 
Schriftelijke kennisgeving en beroep 
1. Voordat een besluit wordt genomen tot opzegging van het lidmaatschap op grond van het feit 

dat redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, 
wordt het desbetreffende lid gehoord. Ook wanneer een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap wordt genomen, is deze regel van overeenkomstige toepassing. 

2. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld van een in 
het eerste lid omschreven besluit. 

3. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van dit besluit staat voor de betrokkene 
beroep open op de Commissie van Beroep. 

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
 
 
HOOFDSTUK 3 PARTIJ-ORGANISATIE 
 
A. Plaatselijke kiesverenigingen 
 
Artikel 9 
Plaatselijke kiesverenigingen 
1. De partij is opgebouwd uit afdelingen, die tevens verenigingen zijn. Zij worden aangeduid als 

plaatselijke kiesverenigingen. 
2. Indien in een gemeente slechts één plaatselijke kiesvereniging bestaat, is deze tevens 

gemeentelijke kiesvereniging. 
3. Is er in een gemeente meer dan één plaatselijke kiesvereniging, dan vormen zij samen een 

gemeentelijke kiesvereniging. 
 
Artikel 10 
Oprichting plaatselijke kiesverenigingen 
1. De oprichting van een plaatselijke kiesvereniging geschiedt door een besluit van een 

vergadering, waarvoor alle in de desbetreffende gemeente, of het desbetreffende deel van een 
gemeente, wonende leden van de partij worden uitgenodigd. 

2. Het besluit tot oprichting behoeft de goedkeuring van het Hoofdbestuur en treedt eerst in 
werking nadat deze goedkeuring is verleend. Alvorens deze goedkeuring te verlenen, hoort het 
Hoofdbestuur een afvaardiging van de in het eerste lid bedoelde vergadering en de besturen 
van de betrokken plaatselijke kiesvereniging(en) en van de provinciale vereniging, waartoe de 
desbetreffende gemeente behoort. Bestaan in een gemeente meerdere plaatselijke 
kiesverenigingen, dan hoort het Hoofdbestuur in plaats van de afzonderlijke besturen van de 
diverse plaatselijke kiesverenigingen het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging. 

3. Indien de omstandigheden zulks wenselijk maken, kunnen, met inachtneming van het eerste en 
tweede lid, in een gemeente meerdere plaatselijke kiesverenigingen worden opgericht. 

 
Artikel 11 
Taken en bevoegdheden plaatselijke kiesverenigingen 
De taken en bevoegdheden van de plaatselijke kiesverenigingen worden, voor zover niet in deze 
Statuten omschreven, geregeld in de statuten van een plaatselijke kiesvereniging. 
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Artikel 12 
Binding plaatselijke kiesverenigingen aan de partij 
1. De plaatselijke kiesverenigingen aanvaarden in hun statuten de grondslag en het doel van de 

partij, zoals omschreven in artikel 2 onderscheidenlijk artikel 3. 
2. De statuten van de plaatselijke kiesverenigingen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd 

zijn met deze Statuten of het Algemeen Reglement van de partij. 
3. De plaatselijke kiesverenigingen zijn tevens gebonden aan de door de algemene vergadering 

genomen besluiten. 
4. Een besluit van de plaatselijke kiesvereniging dat in strijd is met deze Statuten, het Algemeen 

Reglement of besluiten van de partij, kan door het Hoofdbestuur worden vernietigd. Alvorens 
het besluit te vernietigen, hoort het Hoofdbestuur de Raad van Advies. 

 
Artikel 13 
Goedkeuring statuten(wijziging) 
1. De statuten van een plaatselijke kiesvereniging en de wijzigingen van deze statuten behoeven 

de goedkeuring van het Hoofdbestuur. 
2. Statuten(wijzigingen) worden geacht te zijn goedgekeurd wanneer binnen twee maanden na de 

datum van toezending hiervan aan het Hoofdbestuur geen bericht is ontvangen waarin 
goedkeuring aan de statuten(wijziging) wordt onthouden. 

 
 
B. Provinciale verenigingen 
 
Artikel 14 
Provinciale verenigingen 
De plaatselijke kiesverenigingen binnen een provincie vormen een provinciale vereniging. 
 
Artikel 15 
Taken en bevoegdheden provinciale verenigingen 
De taken en bevoegdheden van de provinciale verenigingen worden, voor zover niet in deze 
Statuten omschreven, geregeld in het Algemeen Reglement van de partij. 
 
Artikel 16 
Reglementen van provinciale verenigingen 
De provinciale verenigingen kiezen hun eigen bestuur en regelen hun werkzaamheden bij 
huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze Statuten, het 
Algemeen Reglement of besluiten van de partij. 
 
Artikel 17 
Instelling en opheffing van kringen 
1. De provinciale verenigingen kunnen binnen hun werkgebied kringen instellen en opheffen. 
2. Deze kring omvat in ieder geval meer dan één gemeentelijke kiesvereniging. 
3. Het doel, de organisatie en de werkwijze van een kring wordt geregeld in een huishoudelijk 

reglement, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze Statuten, het 
Algemeen Reglement of besluiten van de partij. 
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4. Het huishoudelijk reglement van een kring en de wijzigingen van dit reglement behoeven de 
goedkeuring van de provinciale vereniging. 

 
 
C. Algemene vergaderingen 
 
Artikel 18 
Algemene vergaderingen 
1. Jaarlijks, als regel in de maand maart, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - 

gehouden. 
2. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording, genoemd in artikel 27, derde en vierde 
lid; 

b.  vervulling van de vacatures in het Hoofdbestuur; 
c.  voorstellen van het Hoofdbestuur of van de plaatselijke kiesverenigingen, aangekondigd 

bij de oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur dit wenselijk 

acht. 
4. Het Hoofdbestuur roept een algemene vergadering bijeen door de toezending van een agenda, 

die tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen vermeldt, op een 
termijn van ten minste twee maanden voor de datum van de algemene vergadering. 

5. Het Hoofdbestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op 
schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal kiesverenigingen als bevoegd is tot het 
uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. 
Bijeenroeping van een dergelijke algemene vergadering dient te geschieden op een termijn van 
niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Het vierde lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

6. Indien aan het in het vorige lid bedoelde verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het 
Hoofdbestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één in het 
gehele land verspreid, onder de leden van de partij veel gelezen dagblad. De verzoekers 
kunnen alsdan anderen dan leden van het Hoofdbestuur belasten met de leiding van de 
vergadering en het opstellen van de notulen. 

 
Artikel 19 
Toegang en stemrecht 
1. Toegang tot de jaarvergadering, genoemd in artikel 18, eerste lid, hebben alle leden van de 

partij. Geen toegang hebben geschorste leden. 
2. Toegang tot andere algemene vergaderingen hebben, behalve het Hoofdbestuur, de algemeen 

secretaris en de eventueel door het Hoofdbestuur aangewezen adviseurs, alleen de ingevolge 
artikel 34 door een plaatselijke kiesvereniging aangewezen afgevaardigden. 

3. Slechts de ingevolge artikel 34 door een plaatselijke kiesvereniging aangewezen 
afgevaardigden hebben het recht aan de besprekingen en de stemmingen in de algemene 
vergadering deel te nemen. 
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D. Bijzondere organisaties 
 
Artikel 20 
Raad van Advies 
1. De partij heeft een Raad van Advies, die bestaat uit negenentwintig vertrouwensmannen die, 

naar rato van het bij de laatstgehouden verkiezing voor de Tweede Kamer uitgebrachte aantal 
stemmen, evenredig verdeeld zijn over het gehele land. De samenstelling van de Raad van 
Advies en de wijze van verkiezing van de vertrouwensmannen worden geregeld in het 
Algemeen Reglement van de partij. 

2. Het Hoofdbestuur consulteert de Raad van Advies in belangrijke partijaangelegenheden. De 
adviezen die door de Raad van Advies worden verstrekt, hebben geen bindend karakter. 

3. Het Hoofdbestuur roept de Raad van Advies ten minste eenmaal per jaar bijeen. 
 
Artikel 21 
Commissie van Beroep 
1. Er is een Commissie van Beroep, bestaande uit een voorzitter en twee andere leden. De 

werkwijze van de commissie wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement van de partij. 
2. De commissieleden en hun plaatsvervangers, die lid dienen te zijn van de partij, worden op 

voordracht van het Hoofdbestuur benoemd door de algemene vergadering voor een periode 
van vijf jaren. 

3. De Commissie van Beroep neemt kennis van en doet een bindende uitspraak in beroep tegen 
besluiten tot: 
a. opzegging van het lidmaatschap door de partij, bedoeld in artikel 6; 
b. ontzetting uit het lidmaatschap, bedoeld in artikel 7. 

 
Artikel 22 
Jongerenorganisatie 
1. De jongerenorganisatie van de partij stelt zich in haar statuten ten doel de bevordering van de 

studie van politieke en maatschappelijke vraagstukken op basis van de grondslag van de partij 
zoals omschreven in artikel 2 en in overeenstemming met het Program van Beginselen. 

2. Het bestuur van de jongerenorganisatie is verantwoording schuldig aan het Hoofdbestuur. In 
verband daarmee worden jaarlijks voor vijftien februari een jaarrekening en een jaarverslag 
overgelegd over het afgelopen boekjaar. Tevens wordt jaarlijks voor één november een 
begroting ingediend voor het komende jaar. 

3. De statuten(wijzigingen) van de jongerenorganisatie behoeven de goedkeuring van het 
Hoofdbestuur. 

 
Artikel 23 
Studiecentrum 
1. Het studiecentrum van de partij stelt zich in zijn statuten ten doel de bestudering van 

vraagstukken op politiek terrein op basis van de grondslag van de partij, zoals omschreven in 
artikel 2 en in overeenstemming met het Program van Beginselen. 

2. Het bestuur van het Studiecentrum is verantwoording schuldig aan het Hoofdbestuur. In 
verband daarmee worden jaarlijks voor vijftien februari een jaarrekening en een jaarverslag 
overgelegd over het afgelopen boekjaar. Tevens wordt jaarlijks voor één november een 
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begroting ingediend voor het komende jaar. 
3. De statuten(wijzigingen) van het Studiecentrum behoeven de goedkeuring van het 

Hoofdbestuur. 
 
 
HOOFDSTUK 4 PARTIJBESTUUR 
 
Artikel 24 
Hoofdbestuur 
1. Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste negen en ten hoogste vijftien leden, die door de 

algemene vergadering worden benoemd. 
2. Indien het aantal hoofdbestuursleden beneden negen is gedaald, blijft het Hoofdbestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

3. Ter vervulling van elke vacature doet het Hoofdbestuur een bindende voordracht van twee 
kandidaten, die ten minste twee jaar lid zijn van de partij. Deze bindende voordracht wordt bij 
de oproeping voor de vergadering meegedeeld. 

4. Elk hoofdbestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
Hoofdbestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in 
een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger 
in. 

5. Zowel het gekozen als het herkozen hoofdbestuurslid beslist binnen een maand of hij zijn 
benoeming aanvaardt. 

 
Artikel 25 
Einde lidmaatschap van het Hoofdbestuur en schorsing 
1. Elk hoofdbestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de partij; 
b. door bedanken. 

 
Artikel 26 
Onverenigbaarheid van functies 
Onverenigbaar met het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is: 
a. het lidmaatschap van de fractie in één van de kamers der Staten-Generaal; 
b. het lidmaatschap van de fractie in het Europees Parlement; 
c. de functie van vertrouwensman in de Raad van Advies; 
d. het lidmaatschap van de Commissie van Beroep; 
e. het vervullen van een dienstbetrekking bij de partij of bij een aan de partij gelieerde stichting. 
 
Artikel 27 
Bestuursfuncties 
1. Het Hoofdbestuur wijst uit zijn midden een partijvoorzitter, een algemeen voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester aan. Het wijst voor elk hunner uit zijn midden een 
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plaatsvervanger aan. 
2. De algemeen voorzitter presideert de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het 

Hoofdbestuur en de vergaderingen van het Hoofdbestuur met de Raad van Advies.  De 
partijvoorzitter presideert de algemene vergaderingen. 

3. De secretaris redigeert de notulen van de in het tweede lid genoemde vergaderingen, voert de 
correspondentie, brengt jaarlijks verslag uit van de toestand van de partij en beheert het archief 
van het Hoofdbestuur. 

4. De penningmeester ontvangt de bijdragen van de plaatselijke kiesverenigingen en verder aan 
de partij toekomende gelden, hij voldoet gemaakte kosten en doet jaarlijks rekening en 
verantwoording van zijn beheer. 

5. Het Hoofdbestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan. Het dagelijks bestuur bestaat 
uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. 

 
Artikel 28 
Taken en bevoegdheden van het Hoofdbestuur 
1. Het Hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de partij en met de uitvoering van de 

besluiten van de algemene vergadering. 
2. Het Hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 

sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het 
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 
derden beroep worden gedaan. 

3. Het Hoofdbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 
tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of 
waarde van tweehonderdzesentwintig duizend achthonderdnegentig euro en elf eurocent  
(€ 226.890,11) te boven gaan. 

 
Artikel 29 
Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
1. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van het 

Hoofdbestuur, de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het Hoofdbestuur met de 
Raad van Advies. Het is tevens belast met de uitvoering van besluiten. 

2. Het Hoofdbestuur kan het dagelijks bestuur belasten met het afwikkelen van lopende zaken. 
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het afdoen van zaken die een beslissing op korte termijn 

vragen en niet van zodanig belangrijke aard zijn, dat zij vooraf aan het oordeel van het 
Hoofdbestuur zouden moeten worden onderworpen. 

4. Het dagelijks bestuur is te allen tijde verantwoording schuldig van zijn beleid aan het 
Hoofdbestuur. 

5. Notulen en besluiten van het dagelijks bestuur worden toegezonden aan de leden van het 
Hoofdbestuur. 

 
Artikel 30 
Vertegenwoordiging 
De partij wordt vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het Hoofdbestuur; 
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b. hetzij door de algemeen voorzitter en de secretaris gezamenlijk; 
c. hetzij door twee leden van het Hoofdbestuur gezamenlijk, onder wie in elk geval een lid van 

het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 31 
Bezoldigd algemeen secretaris 
1. Het Hoofdbestuur kan een algemeen secretaris benoemen. Het stelt daarbij tevens diens 

taakomschrijving en bezoldiging vast. Tot algemeen secretaris is benoembaar hij die lid is van 
de partij. 

2. De algemeen secretaris wordt als regel uitgenodigd voor de vergaderingen van het 
Hoofdbestuur, het dagelijks bestuur en de algemene vergaderingen. Hij heeft in die 
vergaderingen een adviserende stem. 

3. De algemeen secretaris is bevoegd de zaken af te wikkelen die het Hoofdbestuur aan hem 
mandateert. 

 
 
HOOFDSTUK 5 FINANCIËN VAN DE PARTIJ 
 
Artikel 32 
Financiële middelen 
1. Het boekjaar van de partij loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. De inkomsten van de partij bestaan uit: 

a.  de jaarlijkse partijbijdrage van de leden; 
b.  collecten; 
c.  giften en legaten; 
d.  andere wettige baten. 

3. De jaarlijkse partijbijdrage voor de leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
4. De plaatselijke kiesvereniging dient jaarlijks per lid op één januari van dat jaar de ingevolge 

het voorgaande lid vastgestelde partijbijdrage voor één oktober van het desbetreffende 
verenigingsjaar te voldoen aan de partijpenningmeester. 

 
Artikel 33 
Controle van financiële administratie en financiële middelen 
De controle van de financiële administratie en de financiële middelen van de partij dient jaarlijks 
te geschieden door een door het Hoofdbestuur te benoemen accountant met certificerende 
bevoegdheid. 
 
 
HOOFDSTUK 6 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 34 
Afvaardiging 
1. Elke plaatselijke kiesvereniging met honderdvijftig leden of minder vaardigt naar de 

provinciale vereniging en de algemene vergadering twee stemgerechtigde leden af. Bij meer 
dan honderdvijftig maar minder dan vierhonderd eenenvijftig leden is het aantal 
afgevaardigden drie. Bij meer dan vierhonderd vijftig maar minder dan zevenhonderd 
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eenenvijftig leden is het aantal afgevaardigden vier. Bij zevenhonderd eenenvijftig of meer 
leden is het aantal afgevaardigden vijf. 

2. Als uitgangspunt voor het aantal afgevaardigden geldt het ledenaantal per één januari van het 
desbetreffende verenigingsjaar. 

3. Iedere afgevaardigde heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
Artikel 35 
Voorstellen algemene vergadering 
1. Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid voorstellen te doen aan de algemene vergadering. 
2. Onverminderd artikel 18, zesde lid, zijn de plaatselijke kiesverenigingen bevoegd op de in het 

algemeen reglement omschreven wijze voorstellen bij het Hoofdbestuur in te dienen ter 
behandeling in de eerstvolgende jaarvergadering, bedoeld in artikel 18, eerste lid. 

 
Artikel 36 
Stemmingen 
1. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten van de algemene vergadering, van 

de provinciale vereniging en van het Hoofdbestuur genomen met volstrekte meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten zijn de provinciale vereniging en de algemene 
vergadering slechts bevoegd wanneer ten minste de helft van het aantal plaatselijke 
kiesverenigingen door stemgerechtigde afgevaardigden is vertegenwoordigd. Bij het 
ontbreken van genoemd quorum wordt een tweede vergadering belegd met dezelfde agenda, 
waarvoor het quorum niet is vereist. 

3. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten is het Hoofdbestuur slechts bevoegd wanneer een 
quorum van de helft plus één van het totaal aantal hoofdbestuursleden aanwezig is, terwijl de 
te behandelen punten op een vooraf toegezonden agenda zijn vermeld. Bij het ontbreken van 
genoemd quorum wordt ten minste één week en ten hoogste vier weken later een tweede 
vergadering belegd met dezelfde agenda, waarvoor het quorum niet is vereist. 

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd; stemmingen over zaken kunnen ook mondeling of 
bij zitten en opstaan geschieden. 

5. Levert een eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid op, dan volgt een 
tweede vrije stemming. Levert ook deze geen volstrekte meerderheid op, dan wordt een 
herstemming gehouden tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen op zich 
hebben verenigd. Aan deze stemming gaat zo nodig een tussenstemming vooraf tussen hen die 
een gelijk aantal stemmen hebben verkregen. Wanneer bij de herstemming de stemmen staken, 
wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen. 

6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het 
staken van stemmen over personen wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen. 

7. Bij alle stemmingen worden blanco uitgebrachte stemmen, bij niet vrije stemmingen over 
personen bovendien stemmen op niet gekandideerde personen als niet geldig aangemerkt. 

 
Artikel 37 
Statutenwijziging 
1. In de Statuten van de partij kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van 

een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
de Statuten zal worden voorgesteld. 
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2. Op de voorstellen voor statutenwijziging is artikel 5 van het Algemeen Reglement onverkort 
van toepassing. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal plaatselijke kiesverenigingen 
door stemgerechtigde afgevaardigden is vertegenwoordigd. Is niet tweederde van het aantal 
plaatselijke kiesverenigingen door stemgerechtigde afgevaardigden vertegenwoordigd, dan 
wordt een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden ten minste vijftien en ten hoogste 
dertig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan over het voorstel, zoals 
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten, ongeacht het aantal 
vertegenwoordigde plaatselijke kiesverenigingen, mits met ten minste tweederde van de 
uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
5. Wijziging van de artikelen 2 en 3 en van dit artikellid is niet mogelijk. 
 
Artikel 38 
Wijziging van het Program van Beginselen 
1. In het Program van Beginselen van de partij kan geen verandering worden aangebracht dan 

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van het Program van Beginselen zal worden voorgesteld. 

2. Artikel 37, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 39 
Ontbinding 
1. De partij kan slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, 

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de partij zal worden 
voorgesteld. 

2. Artikel 37, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
3. Bij ontbinding bepaalt de algemene vergadering de wijze van liquidatie en wijst het 

Hoofdbestuur de bestemming aan van het saldo dat na liquidatie beschikbaar zal blijken te 
zijn. Het batig saldo dient ten goede te komen van een of meer instellingen of verenigingen die 
Gods Woord (volgens de Statenvertaling) en de onverkorte Drie Formulieren van Enigheid, 
zoals vastgesteld op de Synode van Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en 
zestienhonderd negentien, tot grondslag hebben. 

 
Artikel 40 
Algemeen Reglement en bijzondere reglementen 
1. De algemene vergadering stelt een Algemeen Reglement vast. Dit Algemeen Reglement mag 

niet in strijd zijn met de wet of deze Statuten. 
2. Het Hoofdbestuur kan bij bijzonder reglement regels vaststellen omtrent onderwerpen die niet 

in deze Statuten of het Algemeen Reglement zijn geregeld. Dit geschiedt in ieder geval voor 
het partijorgaan. Een bijzonder reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met 
de wet, deze Statuten, het Algemeen Reglement of besluiten van de partij. 

 
Artikel 41 
Onvoorziene omstandigheden 
In alle gevallen waarin deze Statuten, het Algemeen Reglement of andere reglementen niet 
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voorzien, neemt het Hoofdbestuur een beslissing. Voor zover het gevallen betreft die naar het 
oordeel van het Hoofdbestuur van gewichtige aard zijn, kan het Hoofdbestuur vooraf advies 
inwinnen van de Raad van Advies. 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij, gehouden te Utrecht op 31 maart 2007 
(notarieel verleden op 18 juni 2007) 
 


