


vastgesteld op het HUishoudelijk Congres 14 november 1970;
gewijzigd op het Huishoudelijk Congres 6 en 7 april 1973;
laststelijk gewijzigd op het HUishoudelijk Congres 17 november 1919.
STATUTEN.
Art. 1:
De vereniging draagt de naam 'Democratisch Socialisten '70' en is
gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in deze statuten verder genoemd
de partij.
~.
Art. 2:
De partij heeft tot doel de totstandkoming van een samenleving,
gebaseerd op de democratisch-socialistische beginselen, zoals
deze zijn omschreven in de programma's van de partij.
Middelen.
Art. 3:
De partij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de verkiezing van leden van de partij in

vertegenwoordigende lichamen;
b. het uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschrif-

ten;
c. aIle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn

voor het bereiken van het doel van de partij.
~.
Art. 4:
(1) lid van de partij kan zijn iedere Nederlander, en iedere inge-
zetene van Nederland, die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt,
verklaart het doel van de partij te onderschrijven en niet lid is
van een andere politieke partij.
(2) Reohten en plichten, aan het lidmaatschap van de partij ver-
bonden zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement, voorzover
deze niet zijn omschreven in de statuten.
Art. 5:
(1) Voor de toelating als lid is ballotage vereist, zoals is om-
schreven in het hUishoudelijk reglement.
(2) Degene, wiens aanmelding als lid niet is aanvaard, kan tegen
deze beslissing in beroep gaan bij de commissie van beroep.
Art. 6:
(1) Het hoofdbestuur, c.q. het afdelingsbestuur, kan ten aIle tijde
een lid schorsen.
(2) Schorsing van een lid is mogelijk, als het hoofdbestuur, c.q. het
afdelingsbestuur het lidmaatschap van dat lid in strijd acht met het
belang van de partij.
(3) Schorsing wordt door het hoofdbestuur niet uitgesproken dan na-
dat met het betrokken afdelingsbestuur overleg is gepleegd.
(4) Schorsing van een lid eindigt uiterlijk na drie maanden, of door
royement of door opheffing van de schorsing.



Art. 1:
Ieder lid betaalt contributie overeenkomstig de regeling door de
partijraad vastgesteld.
Art. 8:
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging van het lidaaatschap door het lid bij

het afdelingsbestuur of hoofdbestuur;
c. afvoering van de ledenlijst we gens contributieschuld, overeen-

komstig het dienaangaande in het hUishoudelijk reglement be-
paalde;

d. toetreding tot een andere politieke partij;
e. royement.
Art. 9:
(1) Royement kan geschieden:
a. door de ledenvergadering van een afdeling, waarvan de betrok-

kene lid is;
b. door het hoofdbestuur.
(2) In be ide gevallen heeft de betrokkene recht van beroep op de
commissie van beroep. Deze commissie doet binnen drie maanden na
de instelling van beroep uitspraak.
(3) De geroyeerde kan uiterlijk een maand, nadat hem van zijn
royement schriftelijk mededeling is gedaan, daartegen schrifte-
lijk in beroep gaan.
(4) De uitspraak van de commissie van beroep is bindend.
Art. 10:
Degene, die is geroyeerd, kan op zijn vroegst na een jaar en slechts
met toestemming van het hoofdbestuur opnieuw als lid worden toege-
laten.
Afdelingen.
Art. 11 r
(1) De leden van de partij worden door het hoofdbestuur in afdelingen
verenigd.
(2) Een afdeling dient bij de oprichting tenminste tien leden te tellen.
(3) Zij wordt opgeheven als de afdeling minder dan zes leden telt.
Art. 12:
De partijraad stelt een huishoudelijk reglement vast.
Art. 13:
Een afdeling kan geschoret, dan wel geroyeerd worden als:
a. zij handelt in strijd met de statuten of het hUishoudelijk regle-

ment van de partij;
b. zij zich niet gedraagt naar de besluiten van het congres of de

partijraad, welke op rechtsgeldige wijze tot stand zijn gekomen;
c. haar geldelijke verplichtingen niet nakomt.
Art. 1 •

1 Over schorsing van een afdeling wordt beslist door het hoofdbe-
stuur, nadat het betrokken afdelingsbestuur is gehoord.
(2) Een geschorste afdeling kan bij het congres tegen deze schorsing
in beroep gaan.



(3) Als een geschorste afdeling in beroep gaat, brengt de partij-
raad hierover een gemotiveerd advies uit aan het congres, nadat
hij ~n het hoofdbestuur ~n het bestuur van de geschorste afdeling
he eft gehoord.
(4) Royement van een geschorste afdeling geschiedt door het congres.
(5) Weigert het oongres het roye.ent, dan is daarmee de schorsing
van de afdeling opgeheven.
Art. 1 :

1 Sohorsing o.q. royement van een afdeling omvat sohorsing c.q.
royement van alle leden van deze afdeling.
(2) De reohten van de leden van deze afdeling, die na het roye-
ment schriftelijk verklaren, het met het optreden van de afdeling
oneens te zijn, worden door het hoofdbestuur in aoht genomen.
Deze kunnen na het ultspreken van het royement opnieuw lid worden
en - met inachtneming van artikel 11 van de statuten - een nieuwe
afdeling vormen.
Art. 16:
(1) Gesohorste afdelingen hebben geen ander reoht dan dat van ver-
tegenwoordiging in dat gedeelte van het oongres, waarin over hun
royement wordt beslist.
(2) In dit oongres kunnen de afgevaardigden van de gesohorste af-
deling deelnemen aan de bespreking van het royement, maar ze heb-
ben geen stemrecht.
Federaties en afdelingen.
Art. 17:
(1) Het huishoudelijk reglement van de partij bevat bepalingen om-
trent de vorming van federaties van afdelingen.
(2) De partijraad stelt een hUishoudelijk reglement vast voor deze
federaties.

Congres
Art. 18:
(1) Het congres, bestaande uit de afgevaardigden van de afdelingen,
de leden van het hoofdbestuur en de afgevaardigden van de jongeren-
organisatie komt tenminste ~~n keer per twee jaar bijeen.
(2) In het oongres brengt iedere afgevaardigde een stem uit.
Art. 19:
Elke afdeling heeft reoht op vertegenwoordiging in het oongres.
En wel door:
twee afgevaardigden voor de afdelingen tot en met 25 leden;diie afgevaardigden voor de afdelingen van 26 tot en met 50 leden;vre; afgevaardigden voor de afdelingen van 51 tot en met 100 leden;
vijf afgevaardigden voor de afdelingen van 101 tot en met 150 leden;
zes afgevaardigden voor afdelingen van 151 tot en met 200 leden en
--- voor ieder aantal van 75 leden boven de 200 ~~n meer.
Art. 20:
(1) Het congres vindt als regel plaats in april, op door het hoofd-
bestuur vast te stellen data.
(2) Het hoofdbeetuur kan ten alle tijde een buitengewoon oongree bij-
eenroepen.



(3) Wanneer een vijfde van het aantal afdelingen, tezamen tellende
een vijfde deel van het ledental van de partij of de meerderheid
van de partijraad de bijeenroeping van een bUitengewoon congres
verlangt, wordt dit congres binnen vier weken uitgeschreven.
Art. 21:
Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid personen, organisaties en
instanties uit te nodigen tot bijwoning van het congres.
Art. 22:
De taak van het congres omvat:
a. de behandeling van het politiek beleid van het hoofdbestuur en

het beleid van de kamerfracties;
b. de verkiezing van leden van het hoofdbestuur;
c. de verkiezing van vijf leden van de partijraad als bedoeld in

art. 23, lid 1, sub d., uit een door het hoofdbestuur opgemaak-
te bindende voordracht van dUbbeltallen, waarbij de niet-gekozen
kandidaat als plaatsvervanger voor de gekozene optreedt;

d. de vaststelling van de programma's van de partij;
e. de vaststelling van de statuten en het huishoudelijk reglement;
f. de behandeling van ingediende voorstellen;
g. een beslissing te nemen over een voorstel tot ontbinding van de

partij.
Partijraad.
Art. 23:
(1) De partijraad bestaat uit:
a. de door de afdelingen benoemde leden en wel

~~n lid voor afdelingen tot en met 50 leden;
twee leden voor afdelingen van 51 tot en met 100 leden;
d;i; leden voor afdelingen van 101 tot en met 200 leden en voor
I;d;r aantal van 100 leden boven de 200 ~~n meer.

b. de leden van het hoofdbestuur;
c. de leden van de fractie van de Tweede en Eerste Kamer;
d. ten hoogste vijf leden, die door het congres rechtstreeks worden

gekozen;
e. twee leden door de jongerenorganisatie uit haar midden gekozen.
(2) De afdelingen wijzen plaatsvervangende leden aan voor de partij-
raad, die optreden bij verhindering van het lid, wiens plaatsver-
vanger zij zijn.
(3) De in lid 1, sub a, bedoelde leden van de partijraad en de in
lid 2 bedoelde plaatsvervangende leden treden af in jaarvergadering
van de afdelingen in de even jaren en zijn terstond herkiesbaar.
Art. 24:
De partijraad heeft tot taak:
(1) het benoemen van leden van de redactie van partijbIaden.
(2) a. de kandidatenlijsten vast te stellen voor de verkiezingen van

leden der Tweede en Eerste Kamer;
b. het hoofdbestuur en de Kamerfracties van advies te dienen in

belangrijke aangelegenheden;
c. de jaarverslagen van het hoofdbestuur te bespreken;
d. de financi!le rekening en verantwoording van het hoofdbestuur

te bespreken en d~charge te verlenen aan de penningmeester.



e. de vaststelling van de contributie en het aandeel daarvan,
dat aan de afdelingen wordt afgedragen;

f. de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven vast te
stellen;

g. een financille contr6le-commissie te benoemen;
h. te besluiten over door het hoofdbestuur of leden van de

partijraad ingediende voorstellen;
i. plannen ter bevordering van de activiteiten van de partij

op de gebleden van propaganda, scholing en vorming van le-
den en funotionarissen vast te stellen;

j. te voorzien in tussentijdse vacatures, in het hoofdbestuur
ontstaan;

k. het vaststellen van reglementen, voor zover dit niet behoort
tot de taak van het congres.

Art. 25:
Voorzitter en seoretaris van het hoofdbestuur zijn respectievelijk
voorzitter en seoretaris van de partijraad.
Art. 26:
Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen omtrent de werk-
wijze van de partijraad.
Art. 27:
In de partijraad brengt ieder lid ~~n stem uit.
Art. 28:
Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid, personen, organisaties en
instanties uit te nodigen tot bijwoning van de vergaderingen van
de partijraad.
Art. 29:
(1) De partijraad komt tenminste twee keer per jaar bijeen en voorts
zo dikwijls als het hoofdbestuur dit nodig aoht.
(2) Een vergadering van de partijraad wordt ook gehouden als een derde
van de partijraad daarom verzoekt.

Hoofdbestuur.
Art. 0:

1 De leiding van de partij bernst bij het hoofdbestuur.
2) Het hoofdbestuur bestaat uit 14 leden, van wie er 13 door het

oongres worden gekozen.
(3) Van het hoofdbestuur kunnen ten hoogste drie leden van de Eerste-
of Tweede Kamerfraotie deel uitmaken.
(4) De voorzitter van de Tweede Kamerfraotie is lid van het hoofdbe-
stuur.
Art. 31:
De kandidaatstelling voor leden van het hoofdbestuur is geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Art. 2:

Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden.
2 Voorzitter en secretarie en pennlngmeester worden in functie

~kozen.
t3) Zij vormen met twee door het hoofdbestuur uit zijn midden aan te
wijzen leden het dagelijks bestuur.



Art. 33:
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de
partij, met de voorbereiding van de in congres, partijraad en hoofd-
bestuur te behandelen zaken en met de uitvoering van de besluiten
van congres, partijraad en hoofdbestuur.
Art. 34:
Voorzitter, seoretaris en penningmeester vertegenwoordigen de partij
in en buiten reohte.

Geldmiddelen.
Art. 35:
De geldmiddelen der partij bestaan uit:

a. contributies;
b. sohenkingen;
c. erfstellingen en legaten;
d. andere inkomsten.

Art. 36:
OvereeDkomstig artikel 24 van de Statuten stelt de partijraad vast,
welke oontributie de leden zullen betalen en welk gedeelte daarvan
door het hoofdbestuur aan de afdelingen wordt uitgekeerd.
Art. 37:
(1) Het toezioht op de boekhouding, de administratie en de geldmid-
delen wordt uitgeoefend door een finanoille contrOle-commissie, welke
door de partijraad wordt benoemd.
(2) Het hoofdbestuur kan de commissie desgewenst doen bijstaan door
een accountant.
Partijbladen.
Art. 38:
De partijraad benoemt de leden van de redakties van periodieken, welke
door de partij worden uitgegeven.

Commissie van beroep.
Art. 39:
(1) De partijraad benoemt een commissie van beroep als genoemd in
artikel 5 van deze statuten.
(2) Deze commissie bestaat uit vijf leden en vij£ plaatsvervangende
leden.

Reglementen.
Art. 40:
Naast het hUishoudelijk reglement voor de afdelingen stelt de partij-
raad reglementen vast voor de provinciale £ederaties en andere, welke
algemeen geldig zijn.
Art. 41:
De door het congres of de partijraad vastgestelde reglementen, ala-
mede de beslissingen van congrea, partijraad en hoofdbestuur mogen
niet in strijd zijn met deze statuten.



Arl. 42:
In gevallen, waarin de statuten of enig reglement niet voorzien,
beslist het hoofdbestuur onder verantwoording aan de partijraad,
respectievelijk het congres.

Verenigingsjaar.
Art. 43:
Het verenigingsjaar tevens boekjaar loopt van 1 januari tot en met
31 december.
Ontbinding van de partij.
Art. 44:
Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie door het dage-
l1jks bestuur, overeenkomstig artikel 23 N.B.W, met dien verstande,
dat bij het ontbindingsbesluit tevens kan worden bepaald, welke an-
dere bestemming, dan die in artikel 23 N.B.W., aan het batig saldo
kan worden gegeven.

Statuten.
Art. 45:
Wijzigingen in deze statuten treden eerst in werking, nadat daarop
koninklijke goedkeuring is verkregen.

~.
Art. 46:
De partij is
elf maanden,
zijnde 4 april 1970 en

aangegaan voor de tijd van negen en twintig jaren en
te rekenen van de dag van opriohting,

dus eindigende op 3 maart 2000.
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~.
Art. 1:
Zij, die tot de partij willen toetreden melden zich aan bij het
afdelingsbestuur ter plaatse of bij het hoofdbestuur.
Art. 2:
(1) Degene, die zich aanmeldt als lid van de partij wordt alszo-
danig ingeschreven, nadat de ledenvergadering der afdeling daartoe
heeft besloten.
(2) Daartoe wordt in elke ledenvergadering meegedeeld, wie zich als
lid hebben aangemeld.
(3) Mochten tegen de inschrijving van een kandidaat-lid ter verga-
dering schriftelijk of mondeling bezwaren worden ingediend, dan
wordt over zijn toelating in deze vergadering schriftelijk gestemd.
(4) Wordt een kandidaat-lid niet als lid aanvaard, dan ontvangt hij
daarvan binnen twee weken schrifteli3k gemotiveerd bericht van het
afdelingsbestuur, onder mededeling, dat hij binnen een maand na
ontvangst van de afwijzing in beroep kan gaan bij de commissie van
beroep.
(5) De commissie van beroep beslist over dit beroep binnen twee
maanden, nadat betrokkene dat heeft ingesteld en deelt hem de be-
slissing binnen een week sohriftelijk mede.
Art. 3:
(1) Een voorstel tot royement van een lid wordt als punt op de agen-
da van de ledenvergadering c.q. de hoofdbestuursvergadering opgeno-
men.
(2) Het betrokken lid wordt hiervan tijdig schriftelijk mededeling
gedaan onder vermelding van de redenen, welke tot dit voorstel heb-
ben geleid.
(3) Als tot royement van een lid is besloten, ontvangt de betrokkene
daarvan binnen twee weken schriftelijk bericht van het afdelingsbe-
stuur, c.q. het hoofdbestuur onder mededeling, dat hij binnen een
maand na ontvangst van deze mededeling schriftelijk in beroep kan
gaan bij de commissie van beroep. Daarbij wordt aan het betrokken
lid de naam en het adres van de secretaris van de commissie van be-
roep medegedeeld.
(4) De commissie van beroep beslist over dit beroep binnen twee maan-
den, nadat betrokkene dit heeft ingesteld, en deelt hem de beslissing
binnen een week schriftelijk mede.
(5) Het lid, dat is geroyeerd, kan tot aan de uitspraak van de com-
missie van beroep geen gebruik maken van de rechten, aan het lidmaat-
schap verbonden.
(6) Het hoofdbestuur besluit niet tot het royement van een lid na-
dat het dit lid en het betrokken afdelingsbestuur heert gehoor ••
Art. 4:
(1) De commissie van beroep beslist niet alvorens zij iemand, die
niet aanvaard is als lid, of het lid dat is geroyeerd, in de gelegen-
heid heeft gesteld, zich in haar vergadering te verdedigen.



De betrokkene mag - inplaata daarvan - zijn verweer ook schri£te-
lijk indienen.
(2) De commissie van beroep doet geen uitspraak alvorens na de be-
trokkene ook het a£delingsbestuur, c.q. het hoofdbestuur, in de ge-
le~enbeid te hebben gesteld, de genomen beslissing toe te lichten.
(3) De commissie van beroep doet van haar beslissingen mededeling
aan het hoo£dbestuur en aan de betrokkenen.
Art. 5:
(1) Een lid dat langer dan 12 maanden in gebreke blijft de ver-
schuldigde contributie te voldoen, wordt door het afdelingsbe-
stuur - na overleg met de landelijke penningmeester - van de leden-
lijst a£gevoerd.
(2) Het a£delingsbestuur besluit hiertoe niet, dan nadat dit lid
schri£telijk van zijn voornemen in kennis is gesteld en hem geduren-
de een maand de gelegenbeid is geboden, zijn contributieschuld te
vol do en.
A£delingen en gemeentelijke federaties.
Art. 6:
(1) Met inachtneming van artikel 11, lid 2, der statuten vormen de
leden, woonachtig in dezel£de gemeente, een a£deling.
(2) In a£Wijking van het eerste lid kunnen met toestemming van het
hoo£dbestuur in eenzel£de gemeente meer a£delingen worden gevormd.
(3) A£delingen, welke in eenzelfde gemeente bestaan vormen tesamen
een gemeentelijke £ederatie.
(4) Leden, woonachtig in gemeenten, waarin geen a£deling is geves-
tigd, kunnen tesamen een regionale a£deling vormen, dan wel worden
in~edeeld bij een nabij gelegen a£deling.
(5) In het buitenland wonende leden worden ingedeeld bij de a£deling
hunner keuze.
(6) Na een request van een partijlid kan het hoofdbestuur besluiten
het betreffende lid te laten inschrijven in een afdeling van zijn
keuze, na accoordbevinding van de voorgestelde a£deling.
Art. 7:
Inrichting, taak, verplichtingen, bevoegdheden en werkwijze van a£-
delingen en gemeentelijke £ederaties zijn omschreven in het voor
aIle afdelingen en gemeentelijke federaties geldende huishoudelijk
reglement, bedoeld in artikel 12 en 17 der statuten.

Provinciale federaties.
Art. 8:
Afdelingen gelegen binnen een provincie vormen tesamen een provin-
ciale federatie.
Art. 9:
Inrichting, taak, verplichtingen, bevoegdheden en werkwijze zijn om-
schreven in het voor aIle provinciale £ederaties geldende huishoude-
lijk reglement, bedoeld 1n artikel 17 der statuten.

Congres.
Art. 10:
Voorstellen ter behandeling op het congres kunnen worden ingediend
door afdelingen en hoo£dbestuur.



Art. 11:
(1) Tenm!nste tien weken voor het congres deelt het hoofdbestuur
aan de afdelingen de tekst mede van de voorstellen, welke het aan
de orde wil stellen.
(2) Tenminste zes weken voor het congres kunnen de afdelingen eigen
voorstellen en amendementen op de voorstellen van bet boofdbestuur
indienen.
(3) Het boofdbestuur kan zijn amendementen op de voorstellen der af-
delingen in de bescbrijvingsbrief opnemen.
(4) Het boofdbestuur kan voorstellen van afdelingen, welke niet dui-
delijk zijn geformuleerd, in overleg met deze afdelingen wijzigen,
zonder aan de strekking iets te veranderen.
Art. 12:
De beachrijvingsbrief, omvattende:
a. de voorstellen en amendementen van het hoofdbeatuur;
b. de voorstellen en amendementen van de afdelingen;
c. de tweejaarlijkse verslagen der Kamerfracties;
d. de namen der voor het hoofdbestuur en de partijraad gestelde

kandidaten,
wordt uiterlijk vier weken v66r het congres aan de afdelingen toegezonden.
Art. 13:
(1) Het ledental, waarnaar het aantal afgevaardigden voor elke af-
deling wordt bepaald, is dat op 1 januari van het jaar, waarin het
congres wordt gebouden.
(2) De afgevaardigden der afdelingen moeten lid zijn van deze afdeling.
(3) ladera afgevaardigde moet voorzien zijn van een geloofsbrief, waar-
voor het formulier door het hoofdbestuur wordt veratrekt.
(4) Naast de afgevaardigden kunnen ook plaatsvervangende afgevaardig-
den bij een bepaald onderwerp het woord voeren in plaats van de afge-
vaardigden wiens plaatsvervanger zij zijn.
(5) Afgevaardigden naar het congrea hebben blanco mandaat.
Art. 14:
(1) De afdelingen dragen zelf de kosten van hun afgevaardigden naar
het congres.
(2) In bijzondere gevallen kan door het boofdbestuur een tegemoetko-
ming worden gegeven.
Art. 15:
(1) Onafbankelijk van het bepaalde in artikel 21 der statuten nodigt
het hoofdbestuur in elk geval tot deelneming aan het congres uit de
leden van de partijraad.
(2) De leden van de partijraad hebben recht over aIle aan de orde
zijnde onderwerpen het woord te voeren.
Art. 16:
In afwijking van bet in artikel 11 bepaalde kunnen in bet congres door
het hoofdbestuur en door tenminste zes afgevaardigden gezamelijk amen-
dement en worden ingediend.
Art. 17:
Voorstellen - behoudens voorstellen van de orde - kunnen tijdens het
congres niet worden behandeld, als zij niet in de beschrijvingsbrief
zijn opgenomen.



Art. 18:
1 Het congres is openbaar.
2 Niettemin kan het hoofdbestuur voorstellen onderwerpen in be-

sloten zitting te behandelen.
(3) Het congres beslist alsdan.
Art. 19:
Het hoofdbestuur kan spreektijdrantsoenering toepassen ten aan-
zien van allen, die het recht hebben in het congres het woord te
voeren.
Partijraad.
Art. 20:
(1) De leden van de partijraad en hun plaatsvervangers, bedoeld
in artikel 23, lid 1, sub a en d der statuten, worden voor twee
jaar gekozen.
(2) Plaatsvervangende leden van de in art. 23, lid 1, sub d, ge-
kozen leden van de partijraad, die in de plaats zijn getreden van
een lid van de partijraad dat als zodanig is afgetreden, hebben
zitting voor het resterende gedeelte.
Art. 21:
Voorstellen ter behandeling in de partijraad kunnen worden inge-
diend door het hoofdbestuur en door de leden van de partijraad.
Art. 22:
De onderwerpen genoemd in artikel 24 der statuten sub c, d, e en f,
worden behandeld in een ver~dering, welke v66r 1 april wordt ge-
houden.
Art. 23:
(1) Een vergadering van de partijraad wordt tenminste zes weken
van tevoren uitgeschreven.
(2) Voorstellen ter behandeling moeten uiterlijk vier weken van te
voren bij het hoofdbestuur zijn binnengekomen.
(3) De volledige agenda met bijbehorende stukken wordt tenminste
twee weken voor de vergadering aan de leden van de partijraad toe-
gezonden.
(4) In spoedeisende gevallen kan het hoofdbestuur van deze termijn
afwijken.
(5) Amendementen op voorstellen kunnen nog ter vergadering worden
ingediend.
(6) Kandidaatstelling door de afdelingen en het hoofdbestuur in
tussentijdse vacatures in het hoofdbestuur dient te geschieden
uiterlijk twee weken voor de vergadering van de partijraad.
(7) Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en ver-
gezeld te gaan van een bereidverklaring van betrokkene, een kandida-
tuur te aanvaarden.
(8) AIle leden van de partijraad hebben het recht, in deze vacatures
kandidaten te stellen.
(9) Ten aanzien van de voorziening in tussentijdse vacatures kan het
hoofdbestuur een aanbeveling uit de gestelde kandidaten doen.
Art. 24:
Het hoofdbestuur zendt binnen twee weken na een vergadering van de
partijraad een overzicht van de genomen besluiten aan de afdelingen
en de leden van de partijraad.



Hoofdbestuux.
Art. 25:
De leiding van de partij, het beheer der geldmiddelen, de uitvoe-
ring van de besluiten van het congres en de partijraad en de hand-
having van de statuten en reglementen is opgedragen aan het hoofd-
bestuux.
Art. 26:
(1) Het hoofdbestuur, de afdelingen en de jongerenorganisatie heb-
ben het recht kandidaten te stellen voor het hoofdbestuur.
(2) Kandidaatstelling geschiedt tenminste vier weken voor het con-
gres en bij tussentijdse vacatures tenminste twee waken voor de
vergadering van de partijraad, waarin in een vacature moet worden
voorzien.
(3) Elke kandidatenstelling dient vergezeld te gaan van een schrif-
telijke bereidverklaring; indien meer dan ~~n afdeling dezelfde
kandidaat stelt, behoeft deze slechts ~~n bereidverklaring af te
~v~.
(4) De namen van aIle gestelde kandidaten worden in de beschrijvings-
brief opgenomen, daarbij wordt vermeld wie de kandidatuur heeft ge-
steld.
Art. 27:
Op het tweejaarlijks congres treden aIle leden van het hoofdbestuur
af, tenzij zij ambtshalve zitting hebben. Zij zijn aanstonds her-
kiesbaar.
Art. 28:
(1) Als er niet meer kandidaten gesteld zijn dan er vacatures zijn
te vervullen, zijn de kandidaten bij enkele kandidaatstelling ge-
kozen.
(2) Ala er meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures zijn te
vervullen, wordt een stemming gehouden.
(3) Het hoofdbestuur is bevoegd in het in lid 2 bedoelde geval een
aanbeveling te doen uit de gestelde kandidaten.
~t. 29:
t) De voorzitter is belast met de algemene leiding en de c08rdi-

natie van het werk van het hoofdbestuur. Hij vertegenwoordigt de

!artij naar buiten.
2) De secretaris is belast met de zorg voor de partij-organisatie.
3) De penningmeeater is belast met het financieijl beheer.

Art. 30:
Het hoofdbestuux kiest uit zijn midden twee vice-voorzitters, een
tweede secretaris en een tweede penningmeester.
Art. 31:
reder lid van het hoofdbestuur heeft het recht vergadering~ van de
afdelingen en federaties en hun besturen bij te wonen en in deze ver-
gaderingen het woord te voeren.

Stemmingen.
Art. 32:
Ten aanzien van stemmingen voor aIle organen van de partij gelden de
volgende regals:



a. over zaken wordt mondeling gestemd;
b. over personen wordt schriftelijk gestemd;
c. bij stemmingen over zaken - hieronder ook begrepen voorstellen

van orde - en personen beslist de volstrekte meerderheid;
d. bij een gelijk aantal stemmen v66r en tegen is een voorstel ver-

worpen;
e. in afwijking van de leden c en d is een voorstel tot wijziging

van de statuten eerst aanvaard, als deze aanvaarding met meer
dan twee derde deel der uitgebrachte stemmen is geschied;

f. wanneer bij een stemming over personen niet het vereiste aantal
kandidaten de volstrekte meerderheid der stemmen behaalt, vindt
een herstemming plaats tussen de niet bij de eerste stemming ge-
kozen kandidaten, die de meeste stammen op zich verenigden, waar-
bij ten hoogste tweemaal zoveel kandidaten in herstemming komen
als er nog vacatures te vervullen zijn;

g. als er meer kandidaten de voltrekte meerderheid behalen dan er
vacatures zijn te vervullen, worden de kandidaten gekozen ver-
klaard, die het hoogste aantal stemmen behaalden;

h. bij een gelijk aantal stemmen beslist - indien nodig - het lot.
Art. 33:
(1) Blanco en ongeldige stemmen tellen bij het bepalen van de uit-
slag van de stemming niet mee.
(2) Een stembiljet is in elk geval ongeldig als daarop de naam voor-
komt van een persoon, die niet kandidaat is of als er meer of minder
namen op voorkomen dan er vacatures te vervullen zijn.

Kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen.
Art. 24:
De kandidaatstelling voor de verkiezing van leden van vertegenwoor-
digende lichamen vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van een
door de partijraad vast te stellen reglement voor de kandidaatstel-
ling.
Geldmiddelen.
Art. 35:
(1) Het hoofdbestuur stelt regels voor de wijze waarop de leden de
contributie moeten betalea.
(2) Wijziging van de contributieregeling door de partijraad kan uit-
sluitend ingaan op 1 januar1 van het verenigingsjaar, volgend op dat,
waarin dat besluit is genomen.
Art. 36:
Het hoofdbestuur keert het aandeel van de contributie, dat het aan
de afdelingen moet afdragen per kwartaal uit en wel binnen een maand,
nadat het kwartaal is verstreken.
Art. 37:
(1) De financi~le contr8le-commissie bestaat uit drie leden en drie
plaatsvervangende leden.
(2) De leden en de plaatsvervangende leden van de financi~le contr8le-
commissie hebben ten hoogste drie jaar onafgebroken zitting.
(3)Een der leden en een der plaatsvervangende leden is niet herkiesbaar.



Commissie van Beroep.
Art. 38:
De.kandidaatetelling voor leden en plaatsvervangende leden van
de commieaie van beroep geachiedt door de leden van de partij-
raad op door het hoofdbestuur vast te stellen wijze.
Art. 39:
Leden van het hoofdbestuur en van de partijraad kunnen geen deel
uitmaken van de commissie van beroep.
Ar". 40:
Een lid van de commiesie van beroep neemt niet deel aan de be-
handeling van een beroepazaak, waarbij een lid of een kandidaat-
lid uit zijn afdeling betrokken is of waarbij hij op andere wijze
ia betrokken.

Slotbepalingen.
Art. 41:
Ala zich een geval, als bedoeld in artikel 42 der etatuten,voor-
doet, zal het hoofdbestuur aan het eeratvolgende congree voor-
stellen doen om in de gebleken leemte(n) te voorzien.
Art. 42:
Hat hUishoudelijk reglement treedt in werking onmiddellijk nadat
het door het congree ie vastgesteld.
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