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In de vcrpsirl ring  eon  de Partijraad van 3 oktober 1959 te 
Amsterdam, werd besloten tot instelling van een commissie ter 
bestudering s/sr inferno pssrtijdemocratie. 
De taak van de CoinnsLrsie luidde: 
'Te bestuderen of, en zo ja, welke maatregelen dienen te 
worden genomen ons de democratie binnen de partij te ver-
groten en de ineloed  can  de leden en de binding tussen leiding 
en leden to rersierken. Daarbij dient niet alleen aandacht te 
worden besteed aan de wijze, waarop de leiding van de parti 
zich dient te  inform  eren o eer de onder de leden levende 0] 

vattingen, maar even eens aan de vraag op welke wijze ge-
nomen besluiten ter kennis  ears  de leden dienen te worden 
gebracht, opdat zij  can  wezenlijke betekenis voor de leden 
kunnen zijn.' 
De commissie maclit in 1960 rapport uit over taak en plaats 
van congres en Partijraad. Het 8e congres - 1961 - nam op 
advies van de commissie interne partijdemocratie het besluit 
om de organisatorische eis financiële verslagen en zaken niet 
meer op het congres te behandelen en deze op te dragen aan 
de bijzondere ls isis nude/i/he partijraad. 
In 1962 werd door (Ie  coils  isii.ssie rapport uitgebracht over: 
'de verenigbaarheid vals functies in de partij met andere func-
ties' en 'de wijze  eon  kandidaatstelling in de partij.' Deze 
rapporten werd in nergaderingen van de bijzondere huishou-
delijke partijraad 1963 (71 1964 aanvaard. 
Op voorstel van het partijbestuur heeft het 10e congres 1965 
een besluit genomen ons sic werkwijze van de dagelijkse lei-
ding en van het partijbestuur van de partij te veranderen, 
hetgeen resulteerde in een herziening van de Statuten. De 
Statutenwijziging die hij Koninklijk Besluit van 31 mei 1965 
werd goedgekeurd, als Isles/c de besluiten van het congres 
1961 en van de bijzondere is uishoudelijke partijraadsvergade-
ringen 1963 en 1964 maakten het noodzakelijk wijziging(—  
aan te brengen in het hsirsliousdelijk reglement en in het re 
glement kandidaatstelling 
In de huishoudelijke partijraad 1965 werden de nieuwe 
reglementen vastgesteld. 

E. MEESTER 
Januari 1966 alg. secretaris-penningmeester 
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—Van de naam 

rtikel 1 De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid, is 
gevestigd te Amsterdam. 
Zij wordt in de statuten genoemd 'de Partij'. 

Van het does 

Artikel 2 De Partij stelt zich ten doel de verwezenlijking van 
een democratisch-socialistische maatschappij, zoals deze nader 
is omschreven in een door het Congres vastgesteld beginsel-
program. 

Van de middelen 

Artikel 3 De Partij tracht dit doel te bereiken door de ver-
kiezing van afgevaardigden, die deze beginselen onderschrij-
ven, in de vertegenwoordigende lichamen te bevorderen, door 
het uitgeven van periodieken en andere geschriften en door 
alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk 
kunnen zijn. 

Van de leden 

Artikel 4 Als lid van de Partij kan worden toegelaten iedere 
Nederlandse onderdaan, die de leeftijd van achttien jaar heeft 

ereikt en die verklaart het beginselprogram te onderschrijven. 
Je rechten en verplichtingen, aan het lidmaatschap verbon-
den, zijn,  voor zover niet in de statuten genoemd, in het huis-
houdelijk reglement omschreven. 

Artikel 5 Leden, die overeenkomstig het huishoudelijk regle 

El 



ment geen lid kunnen zijn van een afdeling, worden door het 
Partijbestuur ingeschreven als algemene leden. 

Artikel 6 De toelating als lid vindt eerst plaats na ballotage, 
zoals nader is omschreven in het huishoudelijk reglement. 
Degene, die door een afdeling is gedeballoteerd, kan hiertegen 
in beroep gaan hij het Partijbestuur. 

Artikel 7 I-let Partijbestuur kan degene, die tot een afdeling 
is toegelaten en wiens lidmaatschap het niet in het belang van 
de Partij acht, als lid schorsen, totdat de eerstvolgende vc 
gadering van de Partijraad, na de betrokken afdeling en 6 
persoon te hebben gehoord, zal hebben beslist of de betrokkene 
al dan niet in het lidmaatschap zal worden gehandhaafd. 
Personen, omtrent wie de Partijraad heeft beslist, dat zij niet 
als lid worden gehandhaafd, moeten door de betrokken af-
deling worden afgevoerd. Zij kunnen niet dan met toestemming 
van het Partijbestuur opnieuw als lid worden toegelaten. 

Artikel 8 De leden zijn verplicht tot het betalen van een 
contributie, overeenkomstig de in het huishoudelijk reglement 
vastgestelde bepaling. 

Artikel 9 Het lidmaatschap eindigt: 

a door overlijden; 

b door schriftelijke Opzegging bij de afdelingssecretaris; 

c door afvoering van de ledenlijst wegens contributieschuld 
met inachtneming van het bepaalde in het huishoudelijk re-
glement; 

d door royement. 

Artikel 10 Royement kan geschieden: 

a door een afdeling bij meerderheid van stemmen met in. 
achtneming van de bepalingen in het huishoudelijk reglement. 
In dat geval bestaat recht van beroep van de geroyeerde op h 
Partijbestuur. De uitspraak van het Partijbestuur is beslissend, 
b door het Partijbestuur. 
Van een royement door het Partijbestuur bestaat beroep op de 
Partijraad. Alvorens tot royement te besluiten, geeft het Par- 



tijbestuur het desbetreffende lid gelegenheid zich te verant-
woorden. 

Artikel 11 Een geroyeerde kan binnen een maand, te rekenen 
vanaf de dag, waarop aan hem het bericht van royement werd 
medegedeeld, in beroep komen. Zolang de beroepsinstantie 
geen uitspraak heeft gedaan, is het betrokken lid geschorst in 
de uitoefening van de rechten, aan het lidmaatschap verbonden. 
Het beroep wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering  
an  de instantie, die daartoe is aangewezen. 

4 i eroyeerden kunnen niet dan met toestemming van het Partij-
bestuur opnieuw tot de Partij worden toegelaten. 

Vr de afdelingen  

Artikel 12 De leden van de Partij vormen afdelingen. 
Een afdeling dient bij de oprichting te bestaan uit ten minste 
tien leden. 
Zij wordt opgeheven, indien het ledental daalt tot beneden zes. 
De status van de overblijvende  leden wordt door het Partij-
bestuur bepaald overeenkomstig het huishoudelijk reglement. 

Artikel 13 De afdelingen stellen een huishoudelijk reglement 
vast, hetwelk niet in strijd mag zijn met de statuten en het 
huishoudelijk reglement der Partij. Om van kracht te zijn, 

Lgssecretaris; behoeft het de goedkeuring van het Partijbestuur. 

ntributieschuld Artikel 14 Afdelingen, die handelen in strijd met de statuten 
uishoudelijk re- of het huishoudelijk reglement der Partij,  of die zich niet ge- 

dragen naar de besluiten van het Congres of de besluiten, 
welke het Partijbestuur of de Partijraad in overeenstemming 
met de statutaire bevoegdheid heeft genomen of die haar finan- 
ciële verplichtingen ten aanzien van de Partij niet nakomen, 

emmen met in- kunnen door het Partijbestuur worden geschorst en aan hel 
Lelijk reglemep eerstvolgende Congres voor royement worden voorgedragen. 
royeerde op 1 en schorsingsbesluit van het Partijbestuur behoeft de goed- 
ur is beslissend, keuring van de Partijraad, na de betrokken afdeling te hebben 

gehoord. De Partijraad  komt daartoe binnen zes weken na het 

at beroep op de schorsingsbesluit van het Partijbestuur bijeen. 

geeft het Par- Artikel 15 Schorsing van een afdeling houdt in de schorsing 



van alle daarbij aangesloten leden, tenzij zij schriftelijk ver-
klaren het niet eens te zijn met de handelingen of de besluiten, 
die tot schorsing of royement hebben geleid. De rechten van 
deze leden moeten door het Partijbestuur binnen drie maan-
den worden geregeld. 

Artikel 16 Geschorste afdelingen zijn verstoken van alle 
rechten, behoudens dat van vertegenwoordiging op het Con-
gres, dat een uitspraak zal doen over het voorstel tot roye-
ment. Op dit congres hebben de afgevaardigden van een ge-
schorste afdeling geen ander recht dan op deelneming aan dis : 
cussie over het royementsvoorstel. 

Van de Vrouwenbond 

Artikel 17 Uit de vrouwelijke leden van de Partij wordt bin-
nen het kader van de Partij de Vrouwenbond van de Partij van 
de Arbeid gevormd. De bond heeft ten doel propaganda voor 
het democratisch socialisme onder de vrouwen te voeren vol-
gens de beginselen, neergelegd in het beginselprogram van de 
Partij. Het huishoudelijk reglement van de bond behoeft de 
goedkeuring van het Partijbestuur. 

Van de Jongerenorganisatie 

Artikel 18 Leden van de Partij, jonger dan dertig jaar, die 
de doelstelling van de Federatie van Jongerengroepen onder-
schrijven, kunnen lid worden van een jongerenkern. Ook per-
sonen van achttien tot dertig jaar, die geen lid zijn  van de 
Partij, doch wel de doelstelling van de Federatie van Jonge-
rengroepen onderschrijven, kunnen zich bij  een jongerenkern 
aansluiten. 
Voor de jongerensecretaris, die wel lid van de Partij dient te 
zijn, kan dispensatie worden verleend van de leeftijdsbepalin[' 
tot maximaal vijfendertig jaar. 
De Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Ar-
beid stelt zich ten doel, staande op de grondslag van het demo-
cratisch socialisme, bij te dragen tot de staatsburgerlijke vor-
ming van jongeren door hen in contact te brengen met de 



politiek in het algemeen en met het democratisch socialisme, 
zoals dit gestalte vindt in de Partij. 
Het huishoudelijk reglement van de Federatie van Jongeren-
groepen behoeft de goedkeuring van de Bijzondere Huis-
houdelijke Partijraad. 

Van de werkgemeenschappen 

Artikel 19 In de Partij kunnen werkgemeenschappen worden 
gevormd om aan groeperingen op de grondslag van een ge-
meenschappelijke levensovertuiging ruimte te geven tot bezin-
ning. 
De werkwijze  van de werkgemeenschappen wordt nader om-
schreven in een huishoudelijk reglement, dat de goedkeuring 
behoeft van het Partijbestuur. 

Van de federaties 

Artikel 20 De Partij kent de volgende soorten van federaties 
van afdelingen: 

a Gewestelijke federaties, gevormd door alle afdelingen, die 
liggen binnen de grenzen van één provincie of één kieskring 
voor de Tweede Kamer; 

b Stedelijke federaties, gevormd door alle afdelingen, die lig-
gen binnen de grenzen van één gemeente, die een zelfstandige 
kieskring voor de Tweede Kamer vormt; 
c Gemeentelijke federaties, gevormd door alle afdelingen, 
die liggen binnen het gebied van één plattelandsgemeente; 

d Plaatselijke federaties, gevormd door alle afdelingen, die 
liggen binnen de grenzen van één stedelijke gemeente, be-
horende tot een kieskring voor de Tweede Kamer, meer dan 
één gemeente omvattende; 

e Streekfederaties, gevormd op voordracht van het gewes-
telijk bestuur uit afdelingen, die door ligging of om andere 
redenen geacht worden in streekverband hun activiteiten beter 
te kunnen ontwikkelen. 
Van al deze federaties zijn de bestuursorganen, de taak en de 



bevoegdheden nader omschreven in het huishoudelijk regle-
ment van de Partij. Zij kunnen voorts nog eigen reglementen 
hebben, die evenwel niet in strijd  mogen  zijn  met de statuten 
en het huishoudelijk reglement van de Partij en goedkeuring 
van het Partijbestuur behoeven. 

Van het Congres 

Artikel 21 Het hoogste gezag in de Partij is het Congres, be-
staande uit afgevaardigden van de afdelingen der Partij en in 
Partijbestuur. De bezoldigde leden van het Partijbestuur OnL 

houden zich van deelneming aan stemming over onderwerpen, 
welke hun positie als bezoldigd bestuurder raken. 
Het Congres komt éénmaal in de twee jaar bijeen. 
In het huishoudelijk reglement der Partij wordt bepaald, op 
welke wijze de afvaardiging naar het Congres is geregeld. 

Artikel 22 Het Congres vindt plaats op door het Partijbestuur 
te bepalen dagen, vallende vóór einde april van het Congres-
jaar. 
Indien daartoe bijzondere  omstandigheden aanleiding geven, 
kan het Partijbestuur het Congres vervroegen dan wel op een 
later tijdstip vaststellen. 
Het Partijbestuur kan te allen tijde een buitengewoon Congres 
bijeenroepen. 
Wanneer één-vijfde deel van het aantal afdelingen of een aan-
tal afdelingen, vertegenwoordigende één-vijfde deel van het 
ledental der Partij,  de bijeenroeping van een buitengewoon 
Congres verlangt, wordt dit Congres binnen vier weken uit-
geschreven, bij gebreke waarvan de hiervóór bedoelde af-
delingen zelf tot de bijeenroeping van het verzochte buiten-
gewoon Congres kunnen overgaan. 

Artikel 23 In het huishoudelijk reglement wordt nader om - 
schreven welke organen en personen door het Partijbestuui 
moeten en kunnen worden uitgenodigd om in het Congres 
aanwezig te zijn. 

Artikel 24 Tot de taak van het gewone Congres behoort: 

Ei 



I..  

oudehk regie- a de bespreking van het beleid van het Partijbestuur, van de 
:n reglementen Kamerfracties en van de hoofdredactie van 'Het Vrije Volk'; 
net de statuten b de verkiezing van het Partijbestuur; 
n goedkeuring 

c de benoeming van de hoofdredactie van 'Het Vrije Volk', 

d het vaststellen van de programs van de Partij; 

e het vaststellen, c.q. wijzigen van de statuten van de Partij, 

st Congres be- t het aangeven van de grote lijnen, waarlangs de politiek van 

sr Partij en he ie Partij zich binnen haar programs heeft te ontwikkelen; 

'tijbestuur ont g het nemen van beslissingen in al die gevallen, waarin de 
onderwerpen, Partijraad zich onbevoegd heeft verklaard; 

h het nemen van het besluit tot ontbinding van de Partij. 
en.  
It  bepaald, op Artikel 25 Tijdig  voor het houden van het gewone Congres 
geregeld. wordt een Congrescommissie samengesteld, bestaande uit een 

delegatie van het Partijbestuur en vertegenwoordigers van de 
t Partijbestuur gewestelijke en stedelijke federaties. 
i het Congres- Samenstelling, werkwijze en bevoegdheid van deze Congres- 

commissie worden nader bij huishoudelijk reglement geregeld. 
ileiding geven,  
[an  wel op een Artikel 26 Besluiten, die door het Congres met minder dan 

drie-vijfde der uitgebrachte stemmen worden genomen, dienen 

woon Congres aan een referendumuitspraak te worden onderworpen, indien 
een daartoe op het Congres ingediend voorstel ten minste 

ten of een aan- twee-vijfde der uitgebrachte stemmen krijgt. 

deel van het 
buitengewoon Van de Partijraad 

ier weken uit- .. 

bedoelde af- Artikel 27 Er bestaat een Partijraad, die door het Partij- 

•zochte buiten- bestuur bijeengeroepen moet worden om: 

a op te stellen de voordrachten voor kandidaatstelling voor 
de Tweede Kamerverkiezing en het vaststellen van de kan- 

rdt nader  ore  idatenlijsten voor de Eerste Kamerverkiezing overeenkomstig 
t Partijbestuw de bepalingen in het reglement van kandidaatstelling; 
1 het Congres 

i b te dienen van advies n omstandigheden, die beslissingen 
van buitengewone aard door het Partijbestuur  of de Tweede 

res behoort: Kamerfractie noodzakelijk maken en het nemen van politieke 
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beslissingen van groot gewicht, indien het niet mogelijk is of 
door het Partijbestuur niet nodig wordt geoordeeld, een buiten-
gewoon Congres te beleggen; 

c beslissingen te nemen van organisatorische, administratieve, 
propagandistische en financiële aard, indien het niet mogelijk 
is of door het Partijbestuur niet nodig wordt geoordeeld een 
Bijzondere Huishoudelijke Partijraadsvergadering te beleggen. 

Artikel 28 De Partijraad wordt gevormd door: 

a de leden van het Partijbestuur; 

b drie leden van de Eerste Kamerfractie en vijf leden van de 
Tweede Kamerfractie, door deze uit haar midden aangewezen; 

c de politieke hoofdredacteur van 'Het Vrije Volk'; 

d een vertegenwoordiger van de redactie van het weten-
schappelijk maandschrift van de Partij; 

e een vertegenwoordiger van het partij-orgaan 'Opinie'; 

f de directeur van de Dr. Wiardi  Beckman  Stichting; 

g twee vertegenwoordigers van het hoofdbestuur van de 
Vrouwenbond, door dit bestuur uit zijn midden aangewezen; 

h twee vertegenwoordigers van elk der in de Partij gevormde 
werkgemeenschappen, gekozen op de respectieve jaarvergade-
ringen; 
i vijf vertegenwoordigers van de Federatie van Jongeren-
groepen, uit en door de Federatieraad aangewezen; 

de afgevaardigden, te kiezen door de jaarvergadering der 
gewestelijke en stedelijke federaties; deze afvaardiging wordt 
geregeld in het huishoudelijk reglement; 

k de afgevaardigden van de gewestelijke en stedelijke fede-
raties van de Vrouwenbond; deze afvaardiging wordt geregeld 
in het huishoudelijk reglement; 

I bijzondere leden, op voorstel van het Partijbestuur van dub-
beltallen voor elke plaats, door de Partijraad benoemd; het 
aantal bijzondere leden mag bedragen één-vijfde van het aan-
tal leden dat de Partijraad telt, met een maximum van vijfen-
dertig. 
10 
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Ingeval politieke beslissingen van gewicht genomen moeten 
worden, nodigt het Partijbestuur de beide Kamerfracties in 
haar geheel uit. 
De leden van de Kamerfracties, uitgenodigd tot bijwoning van 
de Partijraad, voor zover zij geen lid zijn  van de Partijraad, 
hebben geen stemrecht. 
De afgevaardigden onder j worden telkens voor twee jaar in de 
jaarvergaderingen der federaties gekozen. 

- De voorzitter van de Partij is tevens voorzitter van de Partij-
(:aad. 

Artikel 29 In de Partijraad wordt hoofdelijk gestemd, met 
dien verstande, dat de leden niet stemmen over zaken, waarbij 
zij persoonlijk zijn betrokken. 

Artikel 30 De Partijraad komt bijeen: 

a zo dikwijls als het Partijbestuur dit nodig acht in verband 
met het gestelde in artikel 27 a en b; 

b indien één-derde van het aantal leden van de Partijraad 
dit nodig oordeelt. 

Artikel 31 Het Partijbestuur kan tot bijwoning van de Partij-
raadsvergaderingen uitnodigen al die functionarissen en partij-
genoten, die daarvoor naar zijn mening in het algemeen of 
in het bijzonder in aanmerking komen. 

Van de bijzondere Huishoudelijke 
Partijraadsvergadering 

Artikel 32 Eénmaal in de twee jaar wordt er een Huishou-
delijke Partijraadsvergadering gehouden. Deze vindt plaats 
uiterlijk 1 juni van de jaren, waarin geen gewoon Congres 
bijeenkomt. 
Tot de taak van de Huishoudelijke Partijraadsvergadering be-
-oort: 

'a de bespreking van de tweejaarlijkse verslagen van het or-
ganisatorische, administratieve, propagandistische en financiële 
beleid van het Partijbestuur; 

b de goedkeuring van de financiële rekening en verantwoor- 

ii. 



cling  en het verlenen van décharge aan de penningmeester; 

c de vaststelling van een tweejaarlijkse begroting; 

d op voordracht van het Partijbestuur de accountant te be-
noemen; 

e te beslissen over alle door het Partijbestuur, de gewestelijke 
en stedelijke federaties en de afdelingen in te dienen voorstellen 
en amendementen van organisatorische, administratieve, pro-
pagandistische en financiële aard; 

I het vaststellen van tweejaarlijkse plannen voor propaganda 
scholing en voorlichting voor de Partij, de Vrouwenbond en 
de Federatie van Jongerengroepen; 

g het vaststellen, c.q. wijzigen van het huishoudelijk regle-
ment en het reglement van kandidaatstelling. 
Indien bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven, 
zulks ter beoordeling van het Partijbestuur, kan tussentijds 
een Huishoudelijke Partijraadsvergadering worden bijeenge-
roepen. Op de bijeenroeping is artikel 22, leden 3 en 4, van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 33 De Huishoudelijke Partijraad wordt gevormd 
door: 

a de leden van de Partijraad, overeenkomstig artikel 28 van 
de statuten; 

b de afgevaardigden van de gewestelijke en stedelijke fede-
raties, gekozen op de vergaderingen van de gewestelijke en 
stedelijke  federaties. 
Deze afvaardiging wordt geregeld in het huishoudelijk regle-
ment. 

Van het Partijbestusr  

Artikel 34 De Partij wordt bestuurd door het Partijbestuur 
Het Partijbestuur bestaat uit ten minste negentien en ten 
hoogste vijfentwintig leden, door het gewone Congres te kiezen. 
Het Congres beslist over het aantal leden, dat het Partijbestuur 
zal vormen. 

12 
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Ten minste negen en ten hoogste elf van hen maken deel uit 
van het dagelijks bestuur. 

Artikel 35 Kandidaatstelling en wijze van verkiezing van de 
leden van het Partijbestuur worden nader in het huishoudelijk 
reglement geregeld. 

Artikel 36 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: 

,a de voorzitter; 

b drie ondervoorzitters, door het Partijbestuur uit zijn mid-
den benoemd; 

c de secretarissen; 

d de voorzitter van de Tweede Kamerfractie; 

e de voorzitter van de redactie van het 14-daags orgaan van 
de Partij; 

f een of meer leden door het Partijbestuur uit zijn midden 
aan te wijzen. 

Artikel 37 De voorzitter en drie secretarissen worden in 
functie gekozen en zijn  in bezoldigde dienst. 
De algemeen secretaris-penningmeester is belast met de alge-
mene leiding van het secretariaat en het beheer der financiën. 
De secretaresse is belast met het secretariaat van de Vrouwen-
bond. 
De internationaal secretaris behartigt de internationale betrek-
kingen en onderhoudt contact met de Socialistische Internatio-
nale. 

Artikel 38 Het dagelijks bestuur der Partij is belast met de 
dagelijkse leiding der Partij, met de voorbereiding van de door 
het Partijbestuur te behandelen zaken en de uitvoering van de 
oesluiten van het Partijbestuur, met de regeling der propa-
ganda en de behandeling van de organisatorische aangelegen-
heden naar de besluiten, door het Partijbestuur genomen. 
De voorzitter en de algemeen secretaris-penningmeester ver-
tegenwoordigen tezamen de Partij in en buiten rechte. 

ELI 



Van de geldmiddelen 

Artikel 39 De geldmiddelen der Partij bestaan uit: 

a de afdrachten der afdelingen en de contributie der alge-
mene leden; 

b de vorderingen op afdelingen en anderen; 

c schenkingen; 

d erfstellingen en legaten; 

e renten van beleggingen en baten uit ondernemingen; 

f andere inkomsten. 

Artikel 40 Er bestaat een fonds, waaruit bijzondere activi-
teiten van de Partij gefinancierd kunnen worden, genaamd 
'Verkiezingsfonds'. Tevens bestaat er een spaarregeling voor 
de afdelingen. Beheersvorm en werkwijze van het Verkiezings-
fonds, alsmede van de spaarregeling, zijn nader in het huis-
houdelijk reglement omschreven. 

Artikel 41 Het toezicht en de controle op de boekhouding 
en de administratie worden uitgeoefend door een accountant, 
die op voordracht van het Partijbestuur door de Bijzondere 
Huishoudelijke Partijraad wordt benoemd. 
De taak van de accountant wordt in het huishoudelijk regle-
ment nader vastgesteld. 

Van de Partijbladen 

Artikel 42 Het Congres benoemt telkens voor twee jaar de 
hoofdredactie van 'Het Vrije  Volk'. Deze is voor de politieke 
inhoud van de krant aan de Partij verantwoording verschul-
digd. 

Artikel 43 Vanwege het Partijbestuur kunnen eigen perio-
dieken worden uitgegeven. Dit kan ook geschieden door af-
delingen en federaties, mits onder goedkeuring van het Partij-
bestuur. 
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Artikel 44 De Organisatie en de werkwijze der Partij worden 
in bijzonderheden geregeld door een huishoudelijk reglement, 
dat door de Bijzondere Huishoudelijke Partijraadsvergadering 
wordt vastgesteld. Het huishoudelijk reglement der Partij mag 
geen bepalingen bevatten, strijdende met deze statuten. 
In gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement 
niet voorzien, beslist het Partijbestuur. Het brengt de gebleken 
eemten ter kennis van de Partij en doet daaromtrent voorstel-
en aan het eerstvolgende Congres, respectievelijk de eerst-

volgende Bijzondere Huishoudelijke Partijraad. 

Artikel 45 De Partij is aangegaan voor de tijd  van negenen-
twintig jaren en elf maanden, te rekenen van de dag der op-
richting, zijnde 9 februari 1946, derhalve eindigend 8 januari 
1976. 

Artikel 46 Bij ontbinding der vereniging geschiedt de liqui-
datie door het dagelijks  bestuur en wel overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek, met dien 
verstande echter, dat bij  het ontbindingsbesluit tevens kan 
worden bepaald welke andere bestemming dan die, genoemd 
in artikel 1702 Burgerlijk Wetboek, aan het batig saldo zal 
worden gegeven. 

Artikel 47 Wijziging dezer statuten kan alleen geschieden 
door een Congres. Een wijziging treedt niet in werking voor 
daarop de koninklijke goedkeuring is verkregen. 
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 6 september 1961 
no. 80. 
Wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 31 mei 
1965 no. 32. 
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Van de afdel ingen 

Artikel 1 Heeft zich een afdeling der Partij gevormd, da 
wordt daarvan door de secretaris van de gewestelijke of stede-
lijke federatie waartoe de afdeling behoort, schriftelijk kennis 
gegeven aan het Partijbestuur. Deze kennisgeving bevat tevens 
de namen der bestuursleden van de nieuwe afdeling en een 
opgave van het aantal leden. 

Artikel 2 zij, die tot de Partij willen toetreden, melden zich 
aan bij  het bestuur van de afdeling in hun woonplaats of bij 
het Partijbestuur. De inschrijving geschiedt door het bestuur 
van de afdeling in de woonplaats van het lid. 
Bestaat in deze woonplaats geen afdeling, dan bestaat de 
mogelijkheid om ingeschreven te worden als algemeen lid. 
Het Partijbestuur bepaalt de voorwaarden waaronder iemand 
als algemeen lid kan worden ingeschreven. Het contact met 
de algemene leden wordt onderhouden door het bestuur van 
de betrokken gewestelijke federatie of het Partijbestuur. Een 
algemeen lid kan voorstellen voor het Congres van de Partij, 
als bedoeld in artikel 31 van het huishoudelijk reglement van 
de Partij, indienen bij  een afdeling zijner keuze. 

Artikel 3 Iedere afdeling zendt binnen vier weken na haar 
oprichting haar huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan 
het Partijbestuur toe. Het reglement is alleen van kracht na 
goedkeuring door het Partijbestuur. 
Bij wijziging van het reglement, vindt het in het voorafgaande 
lid bepaalde, dienovereenkomstige toepassing. 

Artikel 4 Het bestuur van de afdeling is gehouden het Par-
tijbestuur alle gevraagde mededelingen te doen. 
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Het bestuur van de jongerengroep van de Partij van de Arbeid 
ter plaatse wijst één van de leden van zijn dagelijks bestuur, 
mits deze lid is van de Partij, aan als gedelegeerde in het 
bestuur van de afdeling. 
Het bestuur van de vrouwengroep van de Partij van de Arbeid 
ter plaatse wijst één van de leden van zijn dagelijks bestuur 
aan als gedelegeerde in het bestuur van de afdeling. 
De besturen der afdelingen en plaatselijke federaties brengen 
ieder jaar uiterlijk in de maand december, aan het Partij 

)bestuur een schriftelijk verslag uit over de toestand der af-
deling en de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. Van 
dit verslag zendt het bestuur van de afdeling een afschrift aan 
het bestuur van de gewestelijke  of stedelijke federatie, waartoe 
de afdeling behoort. 

Artikel 5 Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 sep-
tember. 
Het afdelingsbestuur ziet toe, dat van alle inkomsten en uit-
gaven der afdeling nauwkeurig aantekening wordt gehouden 
volgens door het partijbestuur te stellen voorschriften. Het 
brengt telkens in de maand oktober op de daarvoor door het 
Partijbestuur te verstrekken formulieren een financieel ver-
slag uit. 
Van dit verslag zendt het bestuur van de afdeling een afschrift 
aan het Partijbestuur en aan het bestuur van de gewestelijke 
of stedelijke federatie waartoe de afdeling behoort. 

Artikel 6 Het bestuur van de afdeling draagt zorg dat de 
namen en adressen der afdelingsleden op de door het Partij-
bestuur verstrekte kaarten worden ingeschreven. 
De kaarten van de wegens verhuizing afgeschreven leden 
worden onmiddellijk na de afschrijving, voorzien van nauw-
keurig nieuw adres, aan het Partijbestuur gezonden, dat dan 
voor doorzending aan de betrokken afdeling zorg draagt. 

(Vóór de zesde dag van de maanden januari, april, juli en 
oktober doet het bestuur van de afdeling aan het Partijbestuur 
mededeling omtrent het verloop van het ledental. Het formu-
lier daarvoor wordt door het Partijbestuur verstrekt. 
Het bestuur van de afdeling zendt een afschrift van dit  for- 
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mulier aan het bestuur van de gewestelijke of stedelijke fede-
ratie, waartoe de afdeling behoort. 

Artikel 7 Eénmaal per vijf jaar zendt het bestuur het archief 
der afdeling naar het Partijbestuur, dat een Partij-archivaris 
opdracht geeft te onderzoeken, of het voor de geschiedenis der 
Partij belangrijke stukken bevat. Deze stukken worden uit de 
afdelingsarchieven gelicht en in het Partij-archief bewaard. De 
afdelingen kunnen stukken uit haar archief aan de Partij-
archivaris opvragen. 

Artikel 8 Voor de ballotage, bedoeld in artikel 6 der sta-
tuten, gelden de volgende bepalingen: 

a in iedere huishoudelijke vergadering van de afdeling deelt 
het bestuur mede, wie zich, sinds de vorige vergadering, als 
lid van de Partij hebben aangemeld. Mocht een der aanwezigen 
bezwaar hebben tegen toelating van een der genoemden, dan 
wordt de beslissing over de toelating van de betrokkene ge-
nomen in een volgende huishoudelijke vergadering van de 
afdeling; 

b deze volgende huishoudelijke vergadering wordt gehouden 
uiterlijk zestig dagen na die, waarin tot ballotage werd be-
sloten. In de oproep voor deze vergadering wordt vermeld, 
dat ballotage zal plaatsvinden, terwijl de betrokkene daarvan 
bericht ontvangt; 
c indien uiterlijk zestig dagen na de datum waarop tot bal-
lotage werd besloten, geen beslissing is genomen door de huis-
houdelijke vergadering van de afdeling, wordt geacht dat de 
betrokkene tot het lidmaatschap der Partij is toegelaten; 
d degene die door de huishoudelijke vergadering als lid van 
de Partij is afgewezen, kan tegen deze beslissing in beroe p  
gaan bij het Partijbestuur. 
Het bestuur van de afdeling stelt de betrokkene schriftelijk op 
de hoogte van de reden van de afwijzing,  van de mogelijkheid 
van beroep bij het Partijbestuur en van de termijn waaraan dit 
beroep is gebonden. 
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Een afschrift van de brief wordt tegelijkertijd aan het Partij-
bestuur gezonden; 

e het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen 
na dagtekening van de brief waarin de afwijzing ter kennis 
van betrokkene wordt gebracht; 

f het Partijbestuur neemt, uiterlijk zestig dagen nadat het 
beroep is ingesteld, een beslissing. Het kan deze termijn met 
ten hoogste zestig dagen verlengen, indien het beroep in be-
iandeling is, maar nog geen definitieve beslissing kon worden 
enomen. 

Indien de verlenging van de termijn is verlopen en nog geen 
beslissing is genomen, wordt de betrokkene geacht tot het lid-
maatschap van de Partij te zijn toegelaten; 

g het Partijbestuur doet van zijn beslissing mededeling aan 
de betrokkene en aan het bestuur van de afdeling waar de 
betrokkene zich als lid heeft aangemeld; 

h dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van het Partij-
bestuur, in artikel 7 van de statuten omschreven. 

Van het royement 

Artikel 9 Voor het royement, bedoeld in artikel 10 sub a 
van de statuten, gelden de volgende bepalingen: 

a Een voorstel tot royement moet op de agenda van de 
huishoudelijke vergadering der afdeling zijn aangekondigd. 
Het bestuur van de afdeling moet het betrokken lid tijdig 
schriftelijk in kennis stellen van dit voorstel, van de beweeg-
redenen en van de datum en plaats waarop het voorstel in 
behandeling komt; 

b De huishoudelijke vergadering kan bij ieder voorstel tot 
royement besluiten een commissie van onderzoek in te stellen. 

j moet daartoe overgaan, indien het door het betrokken lid 
wordt verlangd; 

c Voor deze commissie wordt een lid aangewezen door de 
huishoudelijke vergadering en één door het betrokken lid. 
Deze commissieleden wijzen tezamen het derde lid van de 



commissie aan. De aanwijzing van de leden der commissie 
moet geschieden uiterlijk dertig dagen na de datum waarop 
de huishoudelijke vergadering der afdeling werd gehouden, 
waarin tot instelling van de commissie werd besloten; 

d De commissie brengt zo mogelijk binnen twee maanden 
na de aanwijzing een schriftelijke  verslag uit van haar bevin-
dingen en legt dit voor aan de huishoudelijke vergadering van 
de afdeling. Deze huishoudelijke vergadering neemt een beslis-
sing ten aanzien van het voorstel tot royement. Over een voor-
stel tot royement wordt schriftelijk met gesloten briefjes g 
stemd; 

e Na de beslissing van de huishoudelijke vergadering van de 
afdeling wordt het verslag van de commissie van onderzoek 
aan het Partijbestuur gezonden; 

f Degene, die door de huishoudelijke vergadering van Je 
afdeling is geroyeerd, heeft het recht van beroep op het 
Partijbestuur. Het beroep moet uiterlijk dertig dagen na de 
datum waarop het royement is uitgesproken, schriftelijk bij 
het Partijbestuur zijn  ingezonden; 

g Het bestuur van de afdeling stelt de betrokkene schriftelijk 
op de hoogte van de mogelijkheid van beroep en van de termijn 
waaraan dit beroep is gebonden. Deze schriftelijke mededeling 
moet uiterlijk drie dagen na de beslissing van de huishoudelijke 
vergadering van de afdeling de betrokkene hebben bereikt; 

h Het Partijbestuur neemt uiterlijk dertig dagen nadat het 
beroep is ingesteld een bindende beslissing. 
Zolang ten aanzien van het royement geen uitspraak is gedaan 
door het Partijbestuur, kan de betrokkene geen gebruik van 
zijn ledenrechten maken. 

Van de gewestelijke federaties 

Artikel 10 De afdelingen, met uitzondering van die genoemtTl 
in artikel 17, vormen gewestelijke federaties, waarvan de 
gienzen samenvallen met de grenzen der provincies of met 
die van een kieskring voor de Tweede Kamer.  
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Art'kel 11 De gewestelijke vergadering wordt gevormd door 
de afgevaardigden der afdelingen. De afgevaardigden kiezen 
het gewestelijk federatiebestuur. Ten aanzien van de secretaris 
kan door het Partijbestuur in overleg met het bestuur van de 
desbetreffende gewestelijke federatie een afwijkende regeling 
worden getroffen. 

Artikel 12 De gewestelijke federatie heeft de leiding van de 
gemeenschappelijke propaganda en van de Organisatie in het 
(ewest. Zij is, met inachtneming van en behoudens hetgeen 
daaromtrent bepaald is in het reglement kandidaatstelling, be-
last met de voorbereiding, de organisatie en de leiding van de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten 
in het gewest. 

Artikel 13 Het bestuur  crier  gewestelijke federatie bestaat uit 
ten minste vijf leden, gekozen door de gewestelijke vergade-
ring, uit de leden der afdelingen in het gewest. Voorzitter, 
secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Zij 
vormen, eventueel aangevuld met twee bestuursleden, tezamen 
het dagelijks bestuur. 
Het bestuur van de jongerenfederatie van de Partij van de 
Arbeid in het gewest wijst één van de leden van zijn dagelijks 
bestuur, mits deze lid is van de Partij, aan, als gedelegeerde 
in het bestuur van de gewestelijke federatie van de Partij. 
Het bestuur van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid 
in het gewest wijst één van de leden van zijn  dagelijks bestuur 
aan, als gedelegeerde in het bestuur van de gewestelijke  fede-
ratie van de Partij. 

Artikel 14 Het bestuur roept in de maand december een 
gewestelijke jaarvergadering bijeen. 
In deze vergadering worden behandeld: 

de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester; 

b de voorstellen, ingediend door het gewestelijk bestuur en 
afdelingen, ter behandeling in de jaarvergadering; 

c de voorstellen van het gewestelijk bestuur en van de af-
delingen ter behandeling bij  de Partijraad en de Bijzondere 
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Huishoudelijke Partijraad in te dienen, overeenkomstig arti-
kel 47 en 54 van dit huishoudelijk reglement; 

d de besluiten van de Partijraad en de Bijzondere Huishou-
delijke Partijraad betreffende voorstellen, overeenkomstig ar-
tikel 47 en 54 van dit huishoudelijk reglement, bij  de Partij-
raad en de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad ingediend; 

e het kiezen van de afdeling en plaatsvervangende afdeling 
waarvan één der Congresafgevaardigden deel zal uitmaken 
van de Congrescommissie, bedoeld in artikel 25 van de sta 
tuten; 

f het verkiezen van leden van de Partijraad, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 16 van het huishoudelijk reglement; 

g het benoemen van een commissie, die de kas en de boeken 
van de penningmeester controleert en van haar bevindingen 
verslag uitbrengt; 

h de verkiezing van het gewestelijk bestuur; 

i het verslag van de Provinciale Statenfractie. 

Artikel 15 De inkomsten der gewestelijke federatie bestaan 
uit: de door de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad vast-
gestelde uitkering van de afdracht der afdelingen aan de Partij-
kas, een door de gewestelijke vergadering vast te stellen bij-
drage der afdelingen, vrijwillige bijdragen en eventuele baten 
van de door de gewestelijke federatie uitgegeven bladen. 

Artikel 16 De gewestelijke jaarvergadering, die vóór het ge-
wone Congres der Partij wordt gehouden, kiest overeenkomstig 
artikel 28 van de statuten leden in de Partijraad volgens de 
maatstaf opgenomen in artikel 46 van dit huishoudelijk regle-
ment. 

Vn de stedelijke federaties 

Artikel 17 De afdelingen, welke in een kamerkieskring ge 
legen zijn, die slechts één gemeente omvat, vormen een stede-
lijke federatie. 
In de stedelijke  federaties worden de afdelingen vertegenwoor-
digd door haar besturen. 



mkomstig arti- De federatievergadering wordt gevormd door de besturen der 
afdelingen en het federatiebestuur, bedoeld in artikel 19 van 

dere Huishou- dit reglement. 

eenkomstig ar- De wijze van stemmen wordt in het huishoudelijk reglement 

bij de Partij- van de federatie geregeld, met inachtneming van hetgeen in 

1 ingediend; artikel 68 van dit reglement is bepaald. 

gende afdeling Artikel 18 In de stedelijke federatie kunnen, onder goed- 

zal uitmaken keuring van het Partijbestuur, organen worden gevormd, waar- 

25 van de sta . 
 an  taak en bevoegdheid in het huishoudelijk reglement van de 
tedelijke federatie nader worden geregeld. 

Artikel 19 Het bestuur ener stedelijke federatie bestaat uit 
ten minste vijf leden, gekozen door de federatievergadering 
uit de leden der afdelingen. Voorzitter, secretaris en penning-
meester worden in functie gekozen. Zij vormen, eventueel aan-
gevuld met twee bestuursleden, tezamen het dagelijks bestuur. 
Ten aanzien van de secretaris kan door het Partijbestuur in 
overleg met het bestuur van de desbetreffende stedelijke fede-
ratie een afwijkende regeling worden getroffen. 
Het bestuur van de jongerenfederatie van de Partij van de 
Arbeid in de stedelijke federatie wijst één van de leden van zijn 
dagelijks bestuur, mits deze lid is van de Partij, aan, als ge-
delegeerde in het bestuur van de stedelijke federatie van de 
Partij. 
Het bestuur van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid 
in de stedelijke  federatie wijst één van de leden van zijn 
dagelijks bestuur aan, als gedelegeerde in het bestuur van de 
stedelijke federatie van de Partij. 
Het federatiebestuur heeft de leiding van de federatievergade-
ring en van eventueel andere organen, volgens artikel 18 van 
het huishoudelijk reglement in het leven geroepen. 

Artikel 20 Tot de taak der stedelijke  federatie behoort: 

:t het voeren van de algemene propaganda; 

b het regelen van de inning der contributie en van de bij-
dragen, die krachtens besluit van de Partijraad, de Bijzondere 
Huishoudelijke Partijraad, van het Congres, van het Partij-
bestuur of van de federatievergadering worden geheven; 
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c de vaststelling van de uitkering uit de federatiekas aan de 
afdelingen, de vrouwengroepen en de jongerengroepen; 

d de voorbereiding, de Organisatie en de leiding van de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en 
de Gemeenteraad, met inachtneming van en behoudens het-
geen daaromtrent is bepaald in het reglement kandidaatstel-
ling; 

e de samenwerking met de vrouwengroep en de jongeren-
groep; 

f de samenwerking met andere organisaties ter bevordering 
van het door de Partij nagestreefde doel; 

g eventueel het uitgeven van het plaatselijke Partijorgaan. 

Artikel 21 Het bestuur roept in de maand december een 
federatiejaarvergadering bijeen. 
In deze vergadering worden behandeld: 

a de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester; 
b de voorstellen, ingediend door het federatiebestuur en af-
delingen ter behandeling in de jaarvergadering; 

c de voorstellen van het federatiebestuur en van de afdelin-
gen ter behandeling bij de Partijraad en de Bijzondere Huis-
houdelijke Partijraad in te dienen overeenkomstig artikelen 47 
en 54 van dit huishoudelijk reglement; 
d de besluiten van de Partijraad en de Bijzondere Huis-
houdelijke Partijraad betreffende voorstellen, overeenkomstig 
artikelen 47 en 54 van dit huishoudelijk reglement; 

e het kiezen van de afdeling en plaatsvervangende afdeling 
waarvan één der Congresafgevaardigden deel zal uitmaken 
van de Congrescommissie, bedoeld in artikel 25 der statuten. 
De verkiezing van deze afdelingen geschiedt op dezelfde wijze 
als de verkiezing van de bestuurders der stedelijke federatie; 
I het verkiezen van leden van de Partijraad, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 46 van het huishoudelijk reglement; 

het benoemen van een commissie, die de kas en de boeken 
van de penningmeester controleert en van haar bevindingen 
verslag uitbrengt; 

24 



atiekas aan de h de verkiezing van het federatiebestuur; 
roepen; i het verslag van de Provinciale Statenfractie. 
ng van de ver- 
iale Staten en Artikel 22 De inkomsten der stedelijke federatie bestaan uit 

ehoudens het- het door de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad vastgestelde 

kandidaatstel- percentage der te heffen contributies. Voorts uit vrijwillige 
bijdragen en eventuele baten van de door de stedelijke fede- 
ratie uitgegeven bladen. De inkomsten der afdelingen worden 

i de jongeren- vastgesteld door de federatievergadering. 

rtikel 23 De grenzen der afdelingen ener stedelijke fede- 
r bevordering ratie worden vastgesteld door de federatievergadering. 

artijorgaan. 

december een 
Van de gemeentelijke fec;ailes 

Artikel 24 De in een plattelandsgemeente gelegen afdelin- 
gen vormen een gemeentelijke federatie. De gemeentelijke 

iingmeester; federatie heeft tot taak de voorbereiding, de Organisatie en de 

bestuur en af- leiding der verkiezingen voor de Gemeenteraad; zij kan belast 
worden met de leiding van de gemeenschappelijke propaganda. 

an  de afdelin- De federatievergadering wordt door de besturen der afdelin- 

zondere Huis- gen, de algemene ledenvergadering door de leden der afdelin- 

ig artikelen 47 gen gevormd. De taak en de bevoegdheid van federatiebestuur, 
federatie- en algemene ledenvergadering worden bij  huishou- 
delijk reglement der federatie geregeld. 

rondere Huis- 
vereenkomstig 
nt; Van de plaatselijke federaties 
ende afdeling 
zal uitmaken 

Artikel 25 Een afdeling, gelegen in een stedelijke gemeente, 

5 der statuten. welke deel uitmaakt van een kamerkieskring, die meer dan 

dezelfde wijze een gemeente omvat, kan zich, onder goedkeuring van het 

[ijke federatie; Partijbestuur, splitsen in twee of meer afdelingen. Deze af- 
rlingen vormen een plaatselijke federatie. 

vereenkomstig ie federatievergadering wordt door de besturen der afdelin- 
reglement; gen, de algemene ledenvergadering door de leden der afdelin- 
en de boeken gen gevormd. De taak en bevoegdheid van federatiebestuur, 

r bevindingen federatievergadering en algemene ledenvergadering worden bij 
huishoudelijk reglement der federatie geregeld. 
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Van de streeklederaties  

Artikel 26 De besturen der gewestelijke federaties kunnen 
van afdelingen, gelegen in een bepaalde streek, streekfede-
raties vormen. 
De streekfederaties verrichten hun werkzaamheden in nauw 
overleg met het bestuur der gewestelijke federatie. 
Taak en bevoegdheid van het bestuur der streekfederatie, als-
mede van de federatievergadering en van de federatieleden-
vergadering, worden geregeld bij  huishoudelijk reglement dei 

streekfederatie. 

Algemene bepalingen veer federaties 

Artikel 27 In het huishoudelijk reglement van de stedelijke en 
plaatselijke federaties worden algemene voorschriften gegeven 
omtrent de inrichting, de huishouding en de werkwijze van tot 
deze federaties behorende afdelingen; het regelt tevens wat 
tot de taak der federaties en wat tot die der afdelingen be-
hoort. Deze reglementen, alsmede eventuele wijzigingen behoe-
ven de goedkeuring van het Partijbestuur. 

Artikel 28 De besturen der stedelijke en gewestelijke fede-
raties zijn belast met het toezicht op de werkzaamheden der 
afdelingen en haar besturen. Zij zijn bevoegd het bestuur ener 
afdeling of een of meer bestuurders in geval van nalatigheid 
in het beheer, in de uitoefening van zijn functie te schorsen. 
Indien de federatiebesturen tot schorsing overgaan, roepen zij 
binnen vier weken een huishoudelijke vergadering der afdeling 
bijeen, welke zich over de schorsing uitspreekt en over het al 
of niet aanblijven van het geschorste afdelingsbestuur of de 
geschorste afdelingsbestuurders beslist. 

Artikel 29 Voorstellen voor de gewestelijke, stedelijke, plaat-
selijke, gemeentelijke en streekfederatievergadering kunne 
slechts worden gedaan door het bestuur der federatie of doof 
een aangesloten afdeling. 

Artikel 30 Een lid van het Partijbestuur of van het bestuur 
van een gewestelijke, stedelijke, gemeentelijke, plaatselijke of 



streekfederatie heeft de bevoegdheid elke vergadering van be-
stuur of leden van een tot deze federatie behorende afdeling 
bij te wonen en aan de discussies deel te nemen. Het heeft in 
deze vergadering een adviserende stem. 

Van het Conge  

Artikel 31 Het Congres wordt gevormd door de afgevaar-
digden, genoemd in artikel 35 van het huishoudelijk reglement  
(ii  de leden van het Partijbestuur. Overeenkomstig het bepaal-
.le in artikel 23 der statuten worden uitgenodigd om het Con-
gres bij te wonen: 

a de leden van de fracties van de Partij in de Staten-Gene-
raal; 

b de hoofdredactie van 'Het Vrije Volk'; 
c een vertegenwoordiger van de redactie van het weten-
schappelijk maandschrift der Partij; 

d een vertegenwoordiger van de redactie van het 14-daags 
orgaan der Partij; 

e de directeur van de Dr. Wiardi  Beckman  Stichting; 

f twee vertegenwoordigers van de Vrouwenbond van de 
Partij; 

g twee leden vertegenwoordigers van de Federatie van Jon-
gerengroepen van de Partij; 

h twee vertegenwoordigers van elk der werkgemeenschappen 
in de Partij; 

i de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de ge-
westelijke en stedelijke federaties en de voorzitters van de ge-
westelijke en stedelijke  federaties van de Vrouwenbond; 

il de leden der Partij, wier aanwezigheid door het Partij-
stuur wenselijk wordt geacht; 

k de leden van de Partijraad. 
Het Partijbestuur kan andere personen en delegaties van or-
ganisaties in de gelegenheid stellen op het Congres aanwezig 
te zijn. 
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Artikel 32 Voorstellen ter behandeling op het Congres, be-
trekking hebbende op de taak van het Congres, omschreven 
in artikel 24 van de statuten, kunnen ingediend worden door 
de afdelingen, het Partijbestuur en de kamerfracties. 
Ieder algemeen lid heeft het recht bij een afdeling zijner keuze 
een voorstel of voorstellen voor het Congres in te dienen. Hij 
heeft het recht deze voorstellen mondeling ter afdelingsver-
gadering toe te lichten. 

Het Partijbestuur heeft de bevoegdheid: 

a voorstellen van gelijke strekking samen te voegen tot één 
voorstel; 

b voorstellen van nauw-verwante strekking, in overleg met 
de betrokken afdelingen, samen te voegen tot één voorstel; 

c voorstellen die niet geheel duidelijk geformuleerd zijn, in 
overleg met de betrokken afdelingen, de juiste formulering te 
geven. 
Het politieke verslag van het Partijbestuur en de parlementaire 
verslagen van de beide kamerfracties der Partij worden tijdig 
voor het Congres door het Partijbestuur ter kennis van de 
afdelingen gebracht. 

Artikel 33 Alle voorstellen moeten ten minste zestien weken 
voor het Congres schriftelijk worden ingezonden bij het Partij-
bestuur. Zij worden ten minste veertien weken voor het Con-
gres, voor behandeling in de ledenvergadering, ter kennis van 
de afdelingen gebracht en van hen, van wie dit, naar het 
oordeel van het Partijbestuur, dient te geschieden. 
Amendementen op deze voorstellen kunnen door alle in arti-
kel 32 van dit reglement genoemden worden ingediend, uiter-
lijk elf weken vóór het Congres. 
Ook op het Congres kunnen door de daartoe bevoegden 
amendementen worden ingediend. 
Alle voorstellen, zowel als alle amendementen, moeten door 
ten minste drie afdelingen worden ondersteund om in behan-
deling te kunnen worden genomen. Indien een voorstel of 
amendement in behandeling genomen wordt, geeft de voorzit-
ter aan de voorsteller het eerst het woord. 
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Bevoegd om op het Congres amendementen in te dienen zijn 
de afgevaardigden der afdelingen, genoemd in artikel 35 van 
het huishoudelijk reglement van de Partij, de leden van het 
Partijbestuur en de leden van de kamerfracties. 

Artikel 34 Door het Partijbestuur worden alle ingediende 
voorstellen met de daarbij behorende amendementen, benevens 
alle andere punten die volgens de statuten of het huishoudelijk 
reglement op het Congres behandeld moeten worden, verenigd 
in een beschrijvingsbrief, waaraan wordt toegevoegd het twee-

(' jaarlijks verslag van de politieke verrichtingen van het Partij-
bestuur en de verslagen van de kamerfracties. 
Deze beschrijvingsbrief wordt ten minste vijf weken vóór het 
Congres toegezonden aan de afdelingen en aan  alien,  wie naar 
het oordeel van het Partijbestuur een exemplaar gezonden 
moet worden. 
Uiterlijk twee weken voor het Congres houden de gewestelijke 
en stedelijke  federaties een vergadering met de afgevaardig-
den bedoeld in artikel 35, ter bespreking van de beschrijvings-
brief van het Congres. 

Artikel 35 Iedere afdeling heeft het recht zich op het Con-
gres te doen vertegenwoordigen en wel door: 
1 afgevaardigde, indien de afdeling minder dan 300 leden telt; 
2 afgevaardigden, indien de afdeling 300, maar minder dan 
600 leden telt; 
3 afgevaardigden, indien de afdeling 600 of meer leden telt. 
Als ledental van de afdeling wordt aangenomen het aantal, 
dat vermeld is in de kwartaalopgave van 30 september, vooraf-
gaande aan het Congres. 
De afgevaardigden moeten gekozen zijn uit de leden der af-
deling, in een huishoudelijke vergadering. Zodra de afgevaar-
digden gekozen zijn,  geeft de afdelingssecretaris daarvan be-
richt aan het Partijbestuur. Elke afgevaardigde moet voorzien 
zijn van een geloofsbrief, waarvan het formulier door het 
Partijbestuur wordt verstrekt. De afgevaardigden hebben blan-
co mandaat voor hun beslissingen op het Congres. 

Artikel 36 Elke afdeling heeft recht op vergoeding van de 
reiskosten voor het bezoeken van het Congres voor het aantal 

FE 



afgevaardigden, dat volgens artikel 35 is toegestaan, indien 
zij het Congres hebben bijgewoond. Als basis voor deze ver-
goeding gelden de reiskosten tweede klasse der spoorwegen. 
De overige kosten van het Congres worden, met een door het 
Partijbestuur voor ieder congres vast te stellen maximum, naar 
een gelijk  bedrag per lid, omgeslagen over de afdelingen. 

Artikel 37 Iedere afdeling van 6 tot en met 25 leden brengt 
één stem uit op het Congres, van 26 tot en met 50 leden twee 
stemmen, van 51 tot en met 100 leden drie stemmen en Z( 

vervolgens voor iedere 50 leden of gedeelte daarvan één stem 
Als ledental van de afdeling wordt aangenomen het aantal, 
dat vermeld is in de kwartaalopgave van 30 september van het 
jaar, voorafgaande aan het Congres. 
Het stemrecht wordt op het Congres uitsluitend door de af-
vaardiging uitgeoefend. 

Artikel 38 Het Congres is openbaar, tenzij het beslist, in 
besloten vergadering te beraadslagen. 

Artikel 39 De Congrescommissie, bedoeld in artikel 25 van 
de statuten, bestaat uit een delegatie uit het Partijbestuur van 
ten hoogste zes leden en de afgevaardigden, genoemd in arti-
kel 40 van dit reglement. Deze commissie doet aan het Con-
gres een voorstel, welke voorstellen van de beschrijvingsbrief 
naar haar mening door de Partijraad of de Bijzondere Huis-
houdelijke Partijraad dienen te worden behandeld; welke voor-
stellen naar de kamerfractie of een andere instantie moeten 
worden verwezen en welke voorstellen van de agenda dienen 
te worden afgevoerd. De commissie heeft niet de bevoegdheid 
voorstellen, door de Partijraad of de Bijzondere Huishoudelijke 
Partijraad naar het Congres verwezen, ter nieuwe behandeling 
in de Partijraad of de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad 
voor te dragen. 
Het Partijbestuur kan aan de Congrescommissie opdragen i 
andere aangelegenheden een voorstel voor het Congres vool 
te bereiden. 

Artikel 40 In de jaarvergadering van de gewestelijke en ste-
delijke federaties van de Partij, genoemd in artikel 14 en arti- 
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kel 21 van dit reglement, wordt de afdeling en de plaatsver-
vangende afdeling aangewezen, waarvan een der Congresafge-
vaardigden deel uitmaakt van de Congrescommissie. 
De secretaris van de gewestelijke of stedelijke federatie draagt 
zorg, dat de naam van deze afdeling uiterlijk op 31 december 
van het jaar, voorafgaande aan het Congres, aan het Partij-
bestuur is gemeld. 

Artikel 41 Het Partijbestuur publiceert binnen een week na 
het Congres in 'Het Vrije Volk' de besluiten van het Congres, 

('oor zover dit openbaar was. 
Indien tot het houden van een referendum is besloten, als be-
doeld in artikel 26 van de statuten, zendt het Partijbestuur 
aan de besturen van de afdelingen een aantal stembiljetten, 
gelijk aan het aantal leden op 30 september van het jaar, voor 
afgaande aan het Congres. Eveneens wordt aan ieder algemeen 
lid een stembiljet gezonden. 

Artikel 42 Een stembiljet voor een referendum over een be-
sluit als bedoeld in artikel 26 van de statuten, moet ten minste 
bevatten de tekst van het besluit waarover het referendum 
wordt gehouden, de datum waarop het besluit is genomen en 
twee vierkante stemvakjes naast elkaar, waarin een witte cirkel 
is uitgespaard. Onder het linker vakje het woord: voor en 
onder het rechtervakje het woord: tegen. 
De stemvakjes hebben een oppervlakte van 15 mm x 15 mm, 
de witte cirkel heeft een middellijn van 10 mm. Tussen de 
stemvakjes is een ruimte van 50 mm. 

Artikel 43 Indien volgens artikel 26 der statuten een refe-
rendum wordt uitgeschreven, houden de afdelingen binnen 
vier weken na het Congres een huishoudelijke vergadering, 
waarin de afgevaardigden verslag uitbrengen en het referen-
dum wordt gehouden. 
De leden stemmen door een van beide vakjes van het stembil-

t zwart te maken en het stembiljet gevouwen in te leveren 
bij de voorzitter ter vergadering. 
Leden van de afdeling, die deze vergadering niet kunnen bij-
wonen, zenden hun stembiljet uiterlijk twee uren voor de 
aanvang der vergadering in bij de afdelingssecretaris. De af- 
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delingssecretaris zendt de uitslag van het referendum op daar-
toe door het Partijbestuur te verstrekken formulieren op aan 
het Partijbestuur. 

Artikel 44 Algemene leden zenden hun stembiljetten aan-
getekend aan het Partijbestuur. 

Artikel 45 Het Partijbestuur publiceert in 'Het Vrije Volk' 
binnen acht weken na het Congres de uitslag van het gehouden 
referendum. 

Van de Partijraad 
3;  

Artikel 46 De Partijraad wordt gevormd overeenkomstig ar-
tikel 28 van de statuten en artikel 46 van dit hiushoudelijk 
reglement. Bovendien heeft zitting in de Partijraad één af-
gevaardigde van de gewestelijke en stedelijke federaties van de 
Vrouwenbond van de Partij. De taak van de Partijraad is om-
schreven in artikel 27 van de statuten van de Partij. 
De jaarvergadering van de gewestelijke en stedelijke federatie 
kiest in de Partijraad: 
5 leden, indien de- federatie minder dan 4000 leden telt; 
6 leden, indien de federatie 4000, maar minder dan 6000 leden 
telt; 
7 leden, indien de federatie 6000, maar minder dan 9000 leden 
telt; 
8 leden, indien de federatie 9000, maar minder dan 12.000 
leden telt; 
9 leden, indien de federatie 12.000, maar minder dan 16.000 
leden telt; 
10 leden, indien de federatie 16.000, maar minder dan 20.000 
leden telt; 
11 leden, indien de federatie 20.000, maar minder dan 25.000 
leden telt; 
12 leden, indien de federatie 25.000 of meer leden telt. 
De secretaris van de gewestelijke federatie is gehouden Ut 
namen van de door de gewestelijke federatievergadering be-
noemden binnen zes dagen na de benoeming te melden aan het 
Partijbestuur. 



De jaarvergadering van de federatie kiest twee plaatsvervan-
gende leden van de Partijraad, waarvan er telkens een in func-
tie treedt bij het bedanken of overlijden van een door de jaar-
vergadering gekozen lid of bij verhuizing buiten de federatie 
van een door de jaarvergadering gekozen lid. 

Artikel 47 Voorstellen ter behandeling en beslissing in de 
Partijraad kunnen worden ingediend door het Partijbestuur 
Voorts kunnen door de gewestelijke en stedelijke federaties 

orden ingediend voorstellen, aangenomen door de geweste-
like of stedelijke  federatievergadering. 

Artikel 48 Het Partijbestuur draagt zorg, dat de leden van 
de Partijraad ten minste acht weken voor de datum waarop 
de Partijraad bijeenkomt, tot bijwoning  van de vergadering 
van de Partijraad worden uitgenodigd. 
Voorstellen ter behandeling in de Partijraad dienen ten minste 
zes weken voor deze datum bij  het Partijbestuur te zijn  in-
gezonden. Zij worden ten minste vier weken voor de vergade-
ring van de Partijraad ter kennis van de leden van de Partijraad 
gebracht. 
Amendementen op de voorstellen kunnen door de leden van 
de Partijraad ter vergadering worden ingediend. 
In spoedeisende gevallen kan van de termijnen, genoemd in de 
eerste en tweede alinea van dit artikel, worden afgeweken. 

Artikel 49 De ingediende voorstellen en amendementen, be-
doeld in artikelen 47 en 48 van het huishoudelijk reglement en 
de daarover door de Partijraad genomen besluiten, worden ter 
kennisneming toegevoegd aan het verslag van het Partijbestuur. 

Artikel 50 In de Partijraad wordt hoofdelijk gestemd. Elk lid 
brengt één stem uit. 

rtikel 51 De vergadering van de Partijraad is niet openbaar, 
Thnzij zij zelve anders besluit. 

Artikel 52 Het Partijbestuur publiceert binnen een week na 
de vergadering van de Partijraad in 'Het Vrije Volk' de in de 
Partijraad genomen besluiten. 

33 



Van de Bijzondere Leden van d 
Huishoudelijke Partijraad voegd ter ver 

Artikel 53 De Bijzondere  Huishoudelijke Partijraad wordt 1fl spoedeiser 

gevormd overeenkomstig artikel 33 van de statuten. dit artikel we  
De taak van de Bijzondere  Huishoudelijke Partijraad is om- Artikel 56 \ 
schreven in artikel 32 van de statuten van de Partij. vergadering v 
Voor de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad, bedoeld in arti- door het Part 
kel 32 van de statuten, kiest de vergadering van de gewestelijke In deze heidi 
en stedelijke  federatie alwaar de beschrijvingsbrief wor a de op groi 
behandeld, een aantal leden overeenkomstig de schaal in ai  b de organui 
kel 46 van dit reglement, bestuur over 
De secretaris van de gewestelijke en stedelijke federatie is ge- c alle ander 
houden de namen en adressen van de door de federatievergade- van dit huish, 
ring gekozenen binnen zes dagen na de verkiezing te melden delijke Partijr 
aan het Partijbestuur. Deze beschrij 
Zij worden door het Partijbestuur tot de vergadering van de datum van di 
Bijzondere Huishoudelijke Partijraad opgeroepen. Partijraad toi 

Artikel 54 Voorstellen ter behandeling en beslissing in de stedelijke fed  ' 

Bijzondere Huishoudelijke Partijraad, als bedoeld in artikel 32 het Partijbesti 

sub e van de statuten, kunnen worden ingediend door het aanmerking 

Partijbestuur en door de gewestelijke en stedelijke federatie- De beschrijvir 

vergadering. ring van de g 

Artikel 55 De datum van de vergadering van de Bijzondere 
wordt ten  mu  
ring van de B 

Huishoudelijke Partijraad wordt vastgesteld door het Partij- 
bestuur en ter kennis gebracht van de afdelingen en de gewes- Artikel 57 Ii  
telijke en stedelijke federaties. hoofdelijk ges 

Voorstellen ter behandeling in de Bijzondere Huishoudelijke Artikel 58 1D 
Partijraad moeten ten minste zestien weken voor de vergade- Partijraad is in 
ring schriftelijk worden ingezonden bij het Partijbestuur. Zij 
worden ten minste veertien weken voor de vergadering ter Artikel 59 E 
kennis van de afdelingen en de gewestelijke en stedelijke fede- de vergaderin 
raties gebracht en van hen van wie dit, naar het oordeel v,' in 'Het Vrije 
het Partijbestuur, dient te geschieden. \, 

Amendementen op deze voorstellen, in te dienen door de ge- Van het Partij 
westelijke en stedelijke federaties, moeten ten minste acht we- Artikel 60 D 
ken voor de vergadering schriftelijk worden ingezonden bij het delen en eige 
Partijbestuur, 

1  Congres, de P 
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Leden van de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad zijn be- 
voegd ter vergadering amendementen in te dienen. 

artijraad wordt In spoedeisende gevallen kan van de termijnen, genoemd in 

tuten. dit artikel, worden afgeweken. 

artijraad is om- Artikel 56 Voor de in artikel 55 van dit reglement bedoelde 
Partij. vergadering van de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad wordt 
bedoeld in arti- door het Partijbestuur een beschrijvingsbrief samengesteld. 

a de gewestelijke In deze beschrijvingsbrief worden opgenomen: 
ingsbrief woJ a de op grond van artikel 54 ingediende voorstellen; 
Ie schaal in  an  b de organisatorische en financiële verslagen van het Partij- 

bestuur over de twee laatstverlopen boekjaren; 
federatie is ge- c alle andere zaken, die volgens de statuten van de Partij of 

ederatievergade- van dit huishoudelijk reglement door de Bijzondere  Huishou- 
ezing te melden delijke Partijraad dienen te worden behandeld. 

Deze beschrijvingsbrief wordt ten minste zes weken voor de 
gadering van de datum van de vergadering van de Bijzondere Huishoudelijke 
en. Partijraad toegezonden aan de afdelingen, de gewestelijke en 

beslissing in de stedelijke federaties en aan allen, wie naar het oordeel van 

eld in artikel 32 het Partijbestuur voor toezending van de beschrijvingsbrief in 

diend door het aanmerking komen. 

lelijke federatie- De beschrijvingsbrief wordt behandeld in de voorjaarsvergade- 
ring van de gewestelijke en stedelijke federaties, die gehouden 
wordt ten minste twee weken voor de datum van de vergade- 

n de Bijzondere ring van de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad. 
loor het Partij- 
en en de gewes- Artikel 57 In de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad wordt 

hoofdelijk gestemd. Elk lid brengt één stem uit. 
Huishoudelijke Artikel 58 De vergadering van de Bijzondere Huishoudelijke 

oor de vergade- Partijraad is niet openbaar. 
artijbestuur. Zij 
vergadering ter Artikel 59 Het Partijbestuur publiceert binnen een week na 
stedelijke fede- de vergadering van de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad 

het oordeel v in 'Het Vrije Volk' de in die vergadering genomen besluiten. 

sen door de ge- Van het Partijbestuur 
minste acht we- Artikel 60 De leiding van de Partij, het beheer der geldmid- 
ezonden bij het delen en eigendommen, de uitvoering van besluiten van het 

Congres, de Partijraad en de Bijzondere Huishoudelijke Partij- 



raad, de handhaving der statuten en reglementen is opgedragen 
aan het Partijbestuur. 

Artikel 61 Uiterlijk  zes weken vóór het gewone Congres zen-
den de afdelingen namen van kandidaten voor het Partij-
bestuur in. Het Partijbestuur  heeft het recht namen van kan-
didaten toe te voegen. 
Drie weken vóór het Congres zendt het Partijbestuur de lijst 
van kandidaten aan de afdelingen. 
Worden niet meer kandidaten gesteld dan er plaatsen in  hr  
Partijbestuur te vervullen zijn, dan zijn  de gestelde kandidatei, 
bij enkele kandidaatstelling gekozen. Het Partijbestuur is be-
voegd een aanbeveling op te maken voor de vervulling van een 
vacature voor bezoldigd bestuurder. 
De voorzitters van de werkgemeenschappen worden, indien 
zij niet tot lid van het Partijbestuur zijn  gekozen, uitgenodigd 
tot bijwoning  van de vergaderingen van het Partijbestuur en 
hebben daarin adviserende stem. Het lidmaatschap van het 
Partijbestuur is onverenigbaar met het in bezoldigde dienst zijn 
van de partij,  met uitzondering van de in functie gekozen 
Partijbestuursleden. 

Artikel 62 Van de niet bezoldigde leden van het Partijbestuur 
worden drie gekozen als regionale vertegenwoordigers. Deze 
leden worden kandidaat gesteld door de afdelingen binnen het 
betrokken rayon. 
De indeling van de rayons geschiedt door het Congres. 

Artikel 63 Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid 
kan zijn van het Partijbestuur, moet minder zijn dan de helft 
van het aantal leden dat het Partijbestuur  tell.  Wordt een lid 
van het Partijbestuur in de periode tussen twee gewone con-
gressen tot lid van een der kamers van de Staten-Generaal 
benoemd en stijgt daardoor het aantal van de leden der Staten-
Generaal tot boven de helft van het aantal der leden van hc 
Partijbestuur, dan blijft dit lid tot het volgende gewone Coii 
gres lid van het Partijbestuur. Vacatures in het Partijbestuur 
blijven bestaan tot het eerstvolgende Congres. 
Indien echter door vacatures het aantal leden van het Partij-
bestuur daalt tot minder dan negentien, heeft de Partijraad 



de bevoegdheid een tussentijdse voorziening te treffen, door het 
benoemen van een aantal leden van het Partijbestuur. 
De aldus benoemde leden van het Partijbestuur hebben zit-
ting tot het volgende gewone Congres van de Partij. 

Artikel 64 Daalt het aantal leden van het Partijbestuur, dat 
tevens lid van de Tweede Kamer is, beneden drie, dan wijst de 
Tweede Kamerfractie een delegatie van twee leden aan, die de 
vergaderingen van het Partijbestuur bijwoont en aan de be-
aadslagingen kan deelnemen. De leden van deze delegatie 
iebben een adviserende stem. De politieke hoofdredacteur van 
Het Vrije  Volk' of zijn plaatsvervanger, de directeur der Dr. 

Wiardi  Beckman  Stichting en de jongerensecretaris wonen de 
vergaderingen van het Partijbestuur bij met adviserende stem. 

Artikel 65 De rechtspositie van de bezoldigde leden van het 
Partijbestuur wordt door de Partijraad geregeld. 

Artikel 66 De voorzitter, de algemeen secretaris-penning-
meester en de internationaal secretaris, voor wat zijn werk-
terrein betreft, hebben tot taak de voorstellen en andere aan-
gelegenheden voor de vergadering van het dagelijks bestuur 
en het Partijbestuur voor te bereiden en de genomen besluiten 
uit te voeren. 

Artikel 67 Het dagelijks  bestuur vergadert als regel eenmaal 
per week. 
Het Partijbestuur vergadert eenmaal per maand. 

Van de wijze van stemmen 

Artikel 68 Overal waar in de Partij door stemming beslis-
singen worden genomen, gelden de volgende bepalingen: 
1 Over voorstellen van orde wordt bij handopsteken ge-
stemd. Over zaken wordt bij handopsteken gestemd, tenzij 

lijkt dat één-vierde deel der aanwezigen schriftelijke stem-
ming verlangt. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 
2 Bij stemming over voorstellen van orde en over zaken 
beslist de eenvoudige meerderheid van stemmen. 
3 Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen een voorstel 
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van orde of bij beslissing over zaken wordt een voorstel ge-
acht te zijn verworpen. 
4 Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerder-
heid van de uitgebrachte geldige stemmen, zijnde de helft plus 
één der uitgebrachte geldige stemmen. 
Wanneer bij eerste stemming over personen niet het vereiste 
aantal kandidaten de volstrekte meerderheid der geldig uit-
gebrachte stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming 
plaats tussen diegenen van de niet-gekozenen, die de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd en wel, zo mogelijk, tussen 
het dubbeltal van het aantal personen dat gekozen moet wor-
den. 
5 Bij herstemming zijn diegenen gekozen, die de meeste 
stemmen op zich verenigen. Bij gelijk aantal stemmen beslist 
het lot. 
6 Wanneer bij stemming over personen meer personen de 
volstrekte meerderheid der geldige stemmen op zich verenigen, 
dan voor het aantal beschikbare plaatsen gekozen kunnen 
worden, zijn diegenen gekozen, die het hoogste aantal stem-
men op zich hebben verenigd. 
7 Van onwaarde is het stembiljet waarop meer namen van 
kandidaten zijn vermeld, dan plaatsen te vervullen zijn,  als-
mede het stembiljet waarop geen naam van een kandidaat is 
vermeld. In geval van twijfel beslist de vergadering, waarin 
de stemming plaatsvindt, over de geldigheid van het stem-
biljet. 

Van de kandidaatstelling voor de 
vertegenwoord igende lichamen 

Artikel 69 De kandidaatstelling voor de verkiezing van de 
leden der Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten 
en Gemeenteraden vindt plaats overeenkomstig het bepaalde 
in het reglement kandidaatstelling, dat deel uitmaakt van het 
huishoudelijk reglement. 

Van de geldm iddelen 

Artikel 70 De Bijzondere Huishoudelijke  Partijraad stelt vast 
een contributieregeling, naar welker maatstaf de leden van de 
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Partij bijdragen  in de kosten van de werkzaamheden van de 
Partij. Het Partijbestuur draagt zorg, dat de leden der Partij 
en zij die het voornemen te kennen geven lid te willen worden, 
van de door de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad vastge-
stelde contributieregeling op de hoogte worden gesteld. 
Leden, voor wie door optreden van blijvende  invaliditeit, lang-
durige ziekte, het verblijf in militaire dienst of door andere 
bijzondere oorzaken de contributiebeta]ing bezwaren mede-
-brengt, kunnen vrijstelling of vermindering daarvan krijgen. 

ze vrijstelling  of vermindering behoeft in elk voorkomend 
geval de voorafgaande goedkeuring van het Partijbestuur. Het 
bestuur van een afdeling kan een lid dat meer -dan drie maan-
den contributieschuld heeft, van de ledenlijst afvoeren. Het 
geeft het betrokken lid van het voornemen daartoe schriftelijk 
kennis. Het lid heeft het recht het achterstallige contributie-
bedrag te betalen en treedt dan, zonder enige termijn,  weer in 
zijn ledenrechten. 

Artikel 71 De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad stelt vast 
het percentage van de contributiebedragen, dat de afdelingen 
afdragen aan de Partijkas. Het besluit geeft tevens aan het 
percentage van de contributiebedragen, dat de gewestelijke  en 
stedelijke federaties ontvangen, ten laste van de Partijkas. 

Artikel 72 De afdelingen verrekenen regelmatig de geïnde 
contributie, na aftrek van het haar toekomende percentage, 
met de Partijpenningmeester. 
De gewestelijke  en stedelijke federaties ontvangen per drie 
maanden het haar toekomende percentage der contributie van 
de Partijpenningmeester. 
Het behoort tot de taak van afdelingen, plaatselijke, gemeen-
telijke, gewestelijke en stedelijke federaties naar vermogen 
morele en materiële steun te verlenen aan de werkgemeen-
schappen, de groepen van de Vrouwenbond en de Federatie 

n Jongerengroepen indien deze ter plaatse bestaan. 
Dit geldt niet voor afdelingen, welke deel uitmaken van een 
plaatselijke of gemeentelijke federatie, welke deze steun ver-
leent.  
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Van het Verkiezingsfonds Terugbetaling 

Artikel 73 De middelen voor het Verkiezingsfonds worden het afdelingsb
rekening verkregen uit: van 
Terugbetaling 

a een door de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad vast te meld op de ni 
stellen percentage van de bruto contributie-opbrengst; Op deze uitkei 
b bijdragen van donateurs; verstrekt. Den 

c vrijwillige bijdragen, schenkingen en andere inkomsten; federatiebestui 
Nadere regelii 

d rente uit beleggingen enz. (amer en stal 
Het Partijbestuur is belast met het beheer van de financiën.- op de uitkerin 
Het toezicht en de controle geschiedt overeenkomstig artikel 42 Bijzondere He 
van de statuten en artikel 75 van het huishoudelijk reglement. 

Artikel 75 D 
trole op de b 

Van de spaarregeling voor de afdelingen jaarlijks versli 

Artikel 74 De spaarregeling dient ter financiering van de  ac- Huishoudelijke  

tie  voor de gemeenteraadsverkiezingen van de Partij. Waar in 
dit reglement over afdelingen wordt gesproken, heeft dit ook Van de kamer  
betrekking op stedelijke, gemeentelijke en plaatselijke fede- - Artikel 76 II  
raties. Generaal, von 
De middelen worden uitsluitend verkregen uit bijdragen van beid. De Eerst 
de afdelingen, benoemt uit l 
De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad bepaalt welk percen- hebben te wei 
tage van de bruto contributieopbrengst in de afdelingen be- wensen te kom 
stemd is als bijdrage in de spaarregeling. 
Het Partijbestuur is belast met het beheer van de financiën. Artikel 77 Ja  
Het toezicht en de controle geschiedt overeenkomstig artikel 42 haar werkzaan  
van de statuten en artikel 75 van dit huishoudelijk reglement, bestuur toegez 

De afdracht van de spaargelden aan het Partijbestuur geschiedt en door het P  
op dezelfde wijze als en gelijktijdig met de contributie. Van verslag van he 

het door de afdelingen gespaarde bedrag wordt aantekening 
gehouden op de rekening, die de afdeling bij het Partijbestuur Van de v00rfl4 
heeft.  Tan  de 'eden  
Ten minste zes weken voordat de verkiezingen voor de ge- 

\?rovinciale  St 

meenteraad in de gemeente, waarin de afdeling gelegen is, Artikel 78 D 
worden gehouden, heeft de afdeling recht op terugbetaling van de leden v 
van het tot en met 30 september gespaarde bedrag. zijn van de Pa 
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Terugbetaling kan geschieden in contacten rechtstreeks aan 
het afdelingsbestuur, of door middel van verrekening via de 
rekening van de afdeling. 
Terugbetaling geschiedt uitsluitend van spaarbedragen ver-
meld op de met het Partijbestuur  volledig verrekende nota's. 
Op deze uitkeringen wordt een toeslag uit het Verkiezingsfonds 
verstrekt. Deze toeslag wordt aan de gewestelijke en stedelijke 
federatiebesturen uitgekeerd. 
Nadere regelingen inzake het financieren van de acties voor 

:amer- en statenverkiezingen en het vaststellen van toeslagen 
op de uitkeringen uit het spaarfonds worden getroffen door de 
Bijzondere Huishoudelijke Partijraad. 

Artikel 75 De accountant, belast met het toezicht en de con-
trole op de boekhouding en de administratie, brengt twee-
jaarlijks verslag uit van zijn  bevindingen aan de Bijzondere 
Huishoudelijke Partijraad. 

Van de kamerfracties 

Artikel 76 De leden der Partij gekozen tot lid der Staten-
Generaal, vormen de kamerfracties van de Partij van de Ar-
beid. De Eerste Kamer-, zowel als de Tweede Kamerfractie, 
benoemt Uit haar midden een secretaris, tot wie allen zich 
hebben te wenden, die met een dezer fracties in aanraking 
wensen te komen. 

Artikel 77 Jaarlijks brengen de kamerfracties verslag uit van 
haar werkzaamheden. Deze verslagen worden aan het Partij-
bestuur toegezonden ten minste acht weken vóór het Congres 
en door het Partijbestuur gepubliceerd tegelijk met het jaar-
verslag van het Partijbestuur. 

Van de voorlichting en documentatie 
-  ran  de 'eden van gemeenteraden en 
Provinciale Staten 

Artikel 78 De voorlichting en de documentatie ten behoeve 
van de leden van Gemeenteraden en Provinciale Staten, die lid 
zijn van de Partij van de Arbeid, waaronder begrepen de uit- 

41 



gave van een periodiek verschijnend orgaan voor deze leden, 
wordt verzorgd door de Sectie Gemeente en Provincie van de 
Dr. Wiardi  Beckman  Stichting. 

Artikel 79 Het orgaan 'De Gemeente' wordt door de Sectie 
Gemeente en Provincie, bedoeld in artikel 78, uitgegeven. De 
redactie wordt door het Partijbestuur benoemd, geschorst en 
ontslagen. 
De leden van Gemeenteraden en Provinciale Staten, die lid zijn 
van de Partij van de Arbeid, betalen een door het Partijbestuur 
vast te stellen jaarlijkse contributie. Zij ontvangen daarvoor: 
het orgaan 'De Gemeente' en gratis voorlichting. 

Artikel 80 Ten behoeve van de leden van Gemeenteraden en 
Provinciale Staten als bedoeld in artikel 78, kunnen bijeenkom-
sten en internaten worden georganiseerd waarvoor een bij-
drage van de deelnemers, eventueel van de Partijfederaties of 
-afdelingen kan worden gevraagd. 

Van de statenfracties 

Artikel 81 De leden van de Partij, gekozen tot lid der Pro-
vinciale Staten, vormen statenfracties van •de Partij van de 
Arbeid. 
Elke statenfractie benoemt Uit haar midden een secretaris, tot 
wie allen zich hebben te wenden, die met de desbetreffende 
fractie in aanraking wensen te komen. 
Artikel 82 Jaarlijks  brengt elke statenfractie verslag uit van 
haar werkzaamheden aan de jaarvergaderingen van: de binnen 
de provincie bestaande gewestelijke en stedelijke federaties. 
Deze verslagen worden toegezonden aan de secretarissen van 
de gewestelijke en  stedelijke  federaties zo tijdig, dat zij voor 
de federatiejaarvergadering tegelijk met de andere ter jaar-
vergadering te behandelen zaken kunnen warden gepubliceerd. 
Artikel 83 Zo dikwijls  het bestuur van een gewestelijke fede-
ratie het noodzakelijk oordeelt, wordt het werk der staten-
fractie in :een gewestelijke vergadering besproken, tot welke 
vergadering de statenfractie wordt uitgenodigd. 
Indien in een provincie meer gewestelijke  of stedelijke fede-
raties zijn gevestigd en een der federatiebesturen acht de in  
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r deze leden, het vorige lid bedoelde vergadering nodig, dan nodigt het de 
n'incie van de andere federaties in de provincie uit zich te doen vertegen- 

woordigen door de besturen en afgevaardigden dier fede- 
[oor de Sectie raties. 

itgegeven. De Naar deze bijzondere bijeenkomst kunnen de federaties een 
geschorst en afgevaardigde zenden voor elke duizend leden, die zij telden 

op de laatste datum van het kwartaal, voorafgaande aan deze 
en die  ]id  zijn bijzondere vergadering. 
Partijbestuur De aanwijzing der afgevaardigden geschiedt op de wijze, als in 

gen daarvoor '-' gewestelijke en stedelijke federatiereglementen is omschre- 
en. In deze vergadering wordt gestemd overeenkomstig het 

eenteraden en bepaalde in de artikelen 37 en 68 van dit reglement. 

en bijeenkom- 
voor een bij-  Van de gemeenteraadsfracties 
ijfederaties of Artikel 84 De leden van de Partij, gekozen tot lid der Ge- 

meenteraad, vormen gemeenteraadsfracties van de Partij van 
de Arbeid. Elke gemeenteraadsfractie benoemt uit haar midden 
een secretaris tot wie allen zich hebben te wenden, die met 

t lid der Pro- 1 de desbetreffende fractie in aanraking wensen te komen. 
Partij van de 

Artikel 85 Jaarlijks brengt de gemeenteraadsfractie verslag 
secretaris tot uit van haar werkzaamheden in een vergadering van de stede- 
lesbetreffende lijke, gemeentelijke of plaatselijke federatie of van de plaatse- 

lijke afdeling of aan de instantie daarvoor door de stedelijke 

erslag uit van 
federatie aangewezen. 

van de binnen Artikel 86 Zo dikwijls een stedelijk, gemeentelijk of plaatse- 
ke federaties. lijk federatiebestuur of afdelingsbestuur het nodig oordeelt, 
retarissen van wordt het werk der gemeenteraadsfractie in een vergadering 

dat zij voor besproken, tot welke vergadering de gemeenteraadsfractie 
lere ter jaar- wordt uitgenodigd. 
gepubliceerd. 

estelijke fede- Wan de Vrouwenbond 
der staten 

n  tot welke krtikel 87 De Vrouwenbond dient elke twee jaar een verslag 
van zijn werkzaamheden in bij het Partijbestuur. Dit verslag 

edelijke fede- wordt bij het jaarverslag van het Partijbestuur gepubliceerd. 
rn acht de in 
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Van de Jongerenorganisaties 

Artikel 88 De jongerenorganisatie dient elke twee jaar een 
verslag van haar werkzaamheden in bij het Partijbestuur. Dit 
verslag wordt bij  het jaarverslag van het Partijbestuur gepubli-
ceerd. 

Van de werkgemeenschappen 

Artikel 89 Iedere werkgemeenschap dient elke twee jaar ee 
verslag van haar werkzaamheden in bij het Partijbestuur.  Di 
verslag wordt bij het jaarverslag van het Partijbestuur ge-
publiceerd. 

Van de internationale samenwerking 

Artikel 90 Over samenwerking met of aansluiting van de 
Partij bij een internationale organisatie van democratisch-
socialistische partijen en groepen beslist het Congres. Het 
Partijbestuur benoemt de afgevaardigden, die de Partij op een 
internationaal congres zullen vertegenwoordigen. 
De internationaal secretaris brengt verslag uit aan het eerst-
volgende Congres van de Partij. Dit verslag wordt bij het 
Partijbestuur ingediend en met het jaarverslag gepubliceerd. 

Slot- en overgangsbepalingen 

Artikel 91 In alle geschillen, die uit de toepassing van de 
voorschriften in dit reglement en in de statuten vervat, moch-
ten voortvloeien, beslist het Partijbestuur, behoudens beroep 
op het Congres. 

Artikel 92 Het Partijbestuur is gemachtigd in elk onvoorzien 
spoedeisend geval in naam van de Partij te handelen, onver-
minderd zijn  verantwoordelijkheid aan het Congres en m. 
dien verstande, dat het aan het eerstvolgende Congres van de 
Partij voorstellen ter beslissing voorlegt om in de gebleken 
leemte te voorzien. 

Artikel 93 Dit reglement treedt in werking met ingang van 
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de eerste van c 
Huishoudelijke 
Alle bepalingej 
totdat zij door 
eerste dag van 
Huishoudelijke 
moet zijn  gesel 
Dit huishoude 
lid g, van de st 
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de eerste van de maand, volgend op die waarin de Bijzondere 
Huishoudelijke Partijraad het heeft aangenomen. 
Alle bepalingen en maatregelen van organisatie blijven gelden 
totdat zij  door andere zijn vervangen, hetgeen uiterlijk op de 
eerste dag van het jaar, volgend op dat waarin de Bijzondere 
Huishoudelijke Partijraad dit reglement heeft aangenomen, 
moet zijn geschied. 
Dit huishoudelijk reglement is, op grond van artikel 32, 
lid g, van de statuten van de Partij van de Arbeid, vastgesteld 
oor de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad dd. 12 juni 1965. 



Reglement kandidaatstelling 

Partij van de Arbeid 

Van de kandidaatstelling veer de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

Artikel 1 

a Vóór 1 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarin 
normaal de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal zullen worden gehouden, benoemt de Partijraad een 
commissie, die tot taak heeft de kandidaatstelling voor het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer mede voor te bereiden. 
Zij wordt in dit reglement genoemd: de Commissie. 

b De Commissie bestaat uit de voorzitter en de algemeen 
secretaris-penningmeester van het Partijbestuur, de voorzitter 
van de fractie van de Partij in de Tweede Kamer en zes leden 
door de Partijraad te kiezen uit een voordracht, opgemaakt 
door het Partijbestuur. De Commissie benoemt uit zijn  midden 
een voorzitter. 

c De voordracht moet voor elke plaats in de Commissie, 
niet ingenomen door de functionarissen genoemd onder b, een 
tweetal namen bevatten van leden van de Partij,  •die bij de 
ophanden zijnde verkiezing geen kandidaat zuilen zijn. Een 
naam mag niet meer dan eenmaal in de voordracht voor-
komen. 

Artikel 2 De Commissie oriënteert zich omstandig ten aan-
zien van de op handen zijnde kandidaatstelling, in het bijzo 
der naar de inzichten van het Partijbestuur en van de besture 
van de gewestelijke en stedelijke  federaties. 

Artikel 3 

a De Commissie vraagt, onder overlegging van een ontwerp 
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voorstel terzake, aan de besturen van de gewestelijke  en stede-
lijke federaties advies over: 

I In welke kieskringen gelijkluidende kandidatenlijsten zul-
len worden ingediend.  
II  Hoeveel kandidaten, met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen, in iedere kieskring zullen worden gesteld. 

b Het ontwerp-voorstel wordt, onder bijvoeging van de ad-
viezen en van het oordeel van het Partijbestuur, ter beslis-
sing aan de Partijraad voorgelegd. 

Artikel 4 

a De Partijraad neemt deze beslissing vóór 15 oktober van 
het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden 
gehouden. 

b Het Partijbestuur is gehouden tijdig vóór 15 oktober de 
Partijraad in vergadering bijeen te roepen. 
c In deze vergadering vindt een bespreking plaats over de 
samenstelling van de kandidatenlijsten, in verband met de 
wijze waarop de Kamerfractie van de Partij van de Arbeid in 
de volgende parlementaire periode behoort te zijn  samen-
gesteld. 

Artikel 5 

a Do leden van de Partij dienen, nadat zij vóór 15 septem-
ber door het bestuur van de afdeling van deze datum in kennis 
zijn gesteld, vóór 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan 
dat waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zullen worden gehouden, bij het bestuur van 
de afdeling waartoe zij behoren de namen in van personen, die 
naar hun oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen. 
h De ledenvergadering van de afdeling beslist, welke namen  
an  het bestuur van de gewestelijke  of stedelijke federatie 

waartoe de afdeling behoort, als kandidaten worden op-
gegeven. 

o Over deze vergadering, de daar gehouden besprekingen en  
tie  genomen besluiten, stelt het bestuur van de afdeling een 



rapport op, hetwelk aan het bestuur van de gewestelijke of 
stedelijke federatie wordt gezonden. 
d De inzending van dit rapport, met de namen van de door 
de ledenvergadering gestelde kandidaten, moet geschieden 
vóór 8 november van het jaar, voorafgaande aan dat waarin 
normaal de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal zullen worden gehouden. 

Artikel 6 

a De besturen van de gewestelijke en stedelijke federatie 
stellen van de aldus ingekomen namen van kandidaten een 
alfabetische lijst op. Zij kunnen daaraan namen toevoegen, 
voorzien van een motivering van de kandidaatstelling. 

b Van de ingekomen en eventueel toegevoegde namen en de 
motivering doen zij mededeling aan de besturen van de af-
delingen in hun federatie. 

c De besturen van de gewestelijke  en stedelijke federaties zen-
den de lijst  van namen van kandidaten aan het Partijbestuur. 
Zij voegen daaraan toe de rapporten, die de besturen van de 
afdelingen inzonden. 

d Zij maken bovendien daarvan een samenvattend rapport 
mede inhoudende de motiveringen van de kandidaatstelling en 
zenden dit aan het Partijbestuur. 

e De toezending aan het Partijbestuur van de lijst van namen 
en de rapporten dient te geschieden vóór 1 december van het 
jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden ge-
houden. 

Artikel 7 

a Het Partijbestuur kan aan de ingekomen lijsten toevoegen, 
de namen van personen die het voor een kandidatuur in aan;  
merking wenst te brengen, voorzien van een motivering van J) 
kandidaatstelling. 

b Van de eventueel toegevoegde namen en de motivering 
doet het mededeling aan de besturen van de gewestelijke en 
stedelijke federaties en van de afdelingen. 
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Het bestuur van de afdeling kan binnen zeven dagen na ont-
vangst van deze mededeling, schriftelijk zijn oordeel aan hel 
bestuur van de gewestelijke of stedelijke federatie rapporteren. 
Het bestuur van de gewestelijke of stedelijke federatie zendt, 
onder bijvoeging van deze rapporten, een samenvattend rap-
port, dat tevens het oordeel van het bestuur kan inhouden, 
aan het Partijbestuur. 

c Het Partijbestuur zendt de lijst van namen van kandidaten 
.e aan de Commissie. Het voegt daaraan toe de rapporten  
an  de afdelingen en van de besturen van de gewestelijke en 

stedelijke federaties. Het maakt bovendien een samenvattend 
rapport en zendt dit eveneens aan de Commissie. 

d De toezending aan de Commissie van de lijst van namen 
van kandidaten en de rapporten dient te geschieden vóór 
20 december van het jaar, voorafgaande aan dat waarin nor-
maal verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
zullen worden gehouden. 

Artikel 8 

a De Commissie voegt aan de lijst toe de namen van per-
sonen, die zij  voor een kandidatuur in aanmerking wenst te 
brengen, voorzien van een motivering van de kandidaatstelling. 

b Van de eventueel toegevoegde namen en de motivering 
doet zij mededeling aan het Partijbestuur. Deze mededeling 
moet door het Partijbestuur zijn ontvangen vóór 1 januari van 
het jaar waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal zullen worden gehouden. 

c De Commissie stelt een voorontwerp-kandidatenlijst op, 
verdeeld naar de kamerkieskringen en doet daarvan mede-
deling aan het Partijbestuur. Deze mededeling moet door het 
Partijbestuur ontvangen zijn  vóór 10 januari van het jaar 
[ aarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
ataten-Generaal zullen worden gehouden. 

Artikel 9 Het Partijbestuur vraagt schriftelijk aan de per-
sonen, wier naam op de in artikel 8 a bedoelde lijst is ge-
plaatst, of zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaar- 
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den, ongeacht de kieskring(en) waarin de kandidaatstelling zal 
plaatsvinden en ongeacht de plaats op de kandidatenlijst die 
hun door de Partijraad zal worden toegewezen. Deze verklaring 
bevat tevens de bepalingen uit het huishoudelijk reglement die 
voor dit vertegenwoordigend lichaam gelden. 

Artikel 10 De personen die niet uiterlijk veertien dagen na 
dagtekening van het verzoek van het Partijbestuur hun beslis-
sing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden geacht geen 
kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 11 Het Partijbestuur zendt aan de Commissie en aan 
de gewestelijke en stedelijke besturen van de federaties bericht, 
welke personen een eventuele definitieve kandidatuur hebben 
aanvaard. 

Artikel 12 Met inachtneming van de beslissingen van de 
Partijraad, bedoeld in artikel 4 a van dit reglement, stelt de 
Commissie de ontwerp-kandidatenlijst op. 

Artikel 13 Over de ontwerp-kandidatenlijst pleegt de Com-
missie overleg met het Partijbestuur en met de besturen van 
de gewestelijke en stedelijke  federaties voor zover de ontwerp-
kandidatenlijst hun kieskring of groep van kieskringen betreft, 
waarbij de lijsten  van de andere kieskringen worden over-
gelegd. 

Artikel 14 

a De ontwerp-kandidatenlijst wordt door de Commissie, 
voorzien van een toelichting van het resultaat van het overleg 
met het Partijbestuur en met de besturen van de gewestelijke 
en stedelijke  federaties, toegezonden aan de leden van de 
Partijraad en ter kennisneming aan de besturen van de gewes-
telijke en  stedelijke  federaties. 

b Het Partijbestuur verleent aan deze toezending zijn med 
werking. 

c De toezending moet geschieden uiterlijk op 14 februari 
van het jaar waarin normaal de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal zullen worden gehouden.  

so 



didaatstelling zal d De namen van hen die voorkomen op de in artikel 8a 
indidatenlijst die bedoelde lijst voor zover die geen plaats hebben gekregen op 
Deze verklaring de ontwerp-kandidatenlijst, worden mede aan de Partijraad 

ijk reglement die voorgelegd. 

Artikel 15 
ertien dagen na a Uiterlijk op 21 februari van het jaar waarin normaal ver- 

stuur hun beslis- kiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden, beslist 
den geacht geen de Partijraad over de door de Commissie samengestelde ont- 

erp-kandidatenlijst. 

Dmmissie en aan b De Commissie licht, voor zover daaraan behoefte bestaat, 
deraties bericht, de ontwerp-kandidatenlijst toe en doet van haar zienswijze 
Jidatuur hebben I omtrent de kandidaten blijken. 

c Leden van de Commissie, voor zover zij geen lid van de 
ssingen van de Partijraad zijn, hebben toegang tot deze vergadering en het 
ijement, stelt de recht in deze vergadering het woord te voeren. Zij hebben een 

adviserende stern. 

pleegt de  Corn- d De Partijraad kan wijzigingen aanbrengen in de door de 
Ie besturen van Commissie voorgelegde ontwerp-kandidatenlijst, mits de daar- 
ver de ontwerp- bij betrokken namen voorkomen op de in artikel 8 a van dit 
kringen betreft, reglement bedoelde lijst. 
i worden over- e De Partijraad stelt de kandidatenlijst vast door stemming 

- en wel voor iedere kieskring of groep van kieskringen afzon- 
derlijk en plaats voor plaats, te beginnen bij nummer één van 

de Commissie, 
de lijst. Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, 
is deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien 

van het overleg  
de gewestelijke 

meer kandidaten worden gesteld, vindt een schriftelijke stem- 

leden van de 
ming plaats. In dit geval is artikel 68 van het huishoudelijk 

i van de gewes- 
reglement van de Partij van toepassing. 

t Aan het einde van de vergadering waarin de Partijraad de  

ling  zijn med 
- andidatenljst heeft vastgesteld, houdt de Commissie op te 

estaan. 

)p 14 februari Artikel 16 Het Partijbestuur doet van de uitslag mededeling 
oor de Tweede aan de personen, voorkomende op de in artikel 8 a van dit 
iuden. reglement bedoelde lijst, aan de besturen van de gewestelijke 
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en stedelijke  federaties en publiceert de vastgestelde kandi-
datenlijst in de pers. 

Artikel 17 Het Partijbestuur vraagt aan de kandidaten de 
verklaring van bewilliging, overeenkomstig de bepalingen van 
de kieswet. Het regelt onverwijld de voorbereiding van de in-
diening der kandidatenlijst, overeenkomstig de bepalingen van 
de kieswet. Het wijst degenen aan, die het belast met de in-
diening van de kandidatenlijst in hun kieskring. 

Artikel 18 Het in de artikelen 1 t/m 17 bepaalde vindt, vol 
zoveel mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval van 
ontbinding der Tweede Kamer der Staten-Generaal, anders 
dan wegens periodieke aftreding. In dit geval heeft het Partij-
bestuur de bevoegdheid alle in deze artikelen genoemde data 
en termijnen  naar noodzaak vast te stellen. 

Van de kandidaatstelling voor de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal 

Artikel 19 

a De besturen der gewestelijke en stedelijke federaties, bij 
een ophanden zijnde verkiezing van leden voor de Eerste Ka-
mer betrokken, plegen overleg met de Statenfractie van de 
Partij in de betrokken provincie, omtrent de personen die naar 
hun oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen. 

b Indien in een provincie meer dan één gewestelijke  of stede-
lijke federatie bestaat, wijst het Partijbestuur het bestuur aan, 
dat zorgt voor de uitnodiging tot dit overleg. 

Artikel 20 

a De namen van personen die door de betrokken instanties 
in aanmerking worden gebracht voor een kandidatuur voor 
de Eerste Kamer, worden door het gewestelijke of stedelji 
federatiebestuur daartoe aangewezen ingezonden aan het Par-
tijbestuur. 

b Deze inzending dient vergezeld te gaan van een schriftelijke 
verklaring van de kandidaat, dat hij/zij de kandidatuur aan- 
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vaardt en bewilligt in de plaats op de kandidatenlijst die 
hem/haar eventueel door de Partijraad  zal worden toegewezen. 

c Het Partijbestuur is bevoegd de aldus verkregen opgaven 
naar eigen inzicht aan te vullen. 

d Het pleegt overleg met de besturen van de gewestelijke en 
stedelijke federaties en de Statenfracties van de Partij, betrok-
ken bij  een ophanden zijnde verkiezing voor leden van de 
Eerste Kamer, omtrent de ontwerp-kandidatenlijst die ter be-

issing aan de Partijraad zal worden voorgelegd. 

Artikel 21 

a De kandidatenlijst voor de verkiezingen van leden van de 
Eerste Kamer wordt vastgesteld door de Partijraad. 

b De Statenfracties van de Partij, die betrokken zijn bij  een 
op handen zijnde verkiezing voor leden van de Eerste Kamer, 
wijzen elk twee leden aan uit hun midden, die de vergadering 
van de Partijraad waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld, 
bijwonen. 
Voor zover zij  niet uit andere hoofde lid van de Partijraad 
zijn, hebben zij  een adviserende stem. 

Artikel 22 Het Partijbestuur zendt uiterlijk veertien dagen 
vóór de vergadering van de Partijraad aan de leden van de 
Partijraad en aan de in artikel 21 b bedoelde leden van de 
Statenfracties zijn advies omtrent de samenstelling van de 
kandidatenlijst en doet tevens mededeling van de opgaven, 
bedoeld in artikel 20 a van dit reglement. 

Artikel 23 Het Partijbestuur regelt onverwijld de voorbe-
reiding van de indiening der kandidatenlijsten, overeenkomstig 
de bepalingen van de kieswet. 

n de kand idaatstelling voor de 
vindae Staten 

Artikel 24 

a Vóór 1 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarin 
verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen worden gehou- 
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den, benoemt de gewestelijke of stedelijke federatievergadering 
een commissie, die tot taak heeft de kandidaatstelling voor het 
lidmaatschap van de Provinciale Staten mede voor te bereiden. 
Zij wordt in dit reglement genoemd: de Commissie. 

b In provincies waarin meer dan één gewestelijke federatie 
bestaat of waarin stedelijke federaties mede bestaan, benoemt 
elk der gewestelijke of stedelijke federatievergaderingen een 
commissie, werkzaam voor het gebied van deze federatie. 

c De Commissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris v 
het bestuur der gewestelijke of stedelijke federatie, de voorz 
ter van de fractie van de Partij in de Provinciale Staten, 
benevens uit zes leden door de gewestelijke of stedelijke fede-
ratievergadering te kiezen uit een voordracht, opgemaakt door 
het bestuur van de gewestelijke of stedelijke federatie. De 
Commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter. 

d De voordracht moet voor elke plaats in de Commissie, 
niet ingenomen door de functionarissen genoemd onder c, een 
tweetal namen bevatten van leden van de Partij, die bij de 
op handen zijnde verkiezing geen kandidaat zullen zijn. 

e In het geval onder b bedoeld zal, voordat de in artikel 28 
lid c bedoelde voorontwerp-kandidatenlijst wordt samenge-
steld, overleg plaatsvinden tussen de betrokken commissies. 

Artikel 25 De Commissie oriënteert zich omstandig ten aan-
zien van de op handen zijnde kandidaatstelling, in het bij-
zonder naar de inzichten van het bestuur der gewestelijke  en 
stedelijke federatie en van de besturen der afdelingen. 

Artikel 26 

a De leden van de Partij dienen, nadat zij  vóór 15 september 
door het bestuur van de afdeling van deze datum in kennis 
zijn gesteld, vóór 1 oktober van het jaar, voorafgaande anu 
dat waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten zulh 
worden gehouden, bij het bestuur van de afdeling waartoe zij 
behoren de namen in van personen, die naar hun oordeel voor 
een kandidatuur in aanmerking komen. 

b De ledenvergadering van de afdeling beslist, welke namen 
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aan het bestuur van de gewestelijke of stedelijke federatie 
waartoe de afdeling behoort, als kandidaten worden opge-
geven. 

c Over deze vergadering, de daar gehouden besprekingen en 
de genomen besluiten, stelt het bestuur van de afdeling een 
rapport op, hetwelk aan het bestuur van de gewestelijke of 
stedelijke federatie wordt gezonden. 

d De inzending van dit rapport, met de namen van de door 
!e ledenvergadering gestelde kandidaten, moet geschieden vóór 

oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

Artikel 27 

a De besturen van de gewestelijke  en stedelijke federaties 
stellen van de aldus ingekomen namen van kandidaten een 
alfabetische lijst op. Zij kunnen daaraan namen toevoegen, 
voorzien van een motivering van de kandidaatstelling. 

b Van de ingekomen en eventueel toegevoegde namen en de 
motivering doen zij mededeling aan de besturen van de af-
delingen in hun federatie. 
c De besturen van de gewestelijke  en stedelijke federaties 
zenden de lijst van namen van kandidaten aan de Commissie. 
Zij voegen daaraan toe de rapporten, die de besturen van de 
afdelingen inzonden. 
d Zij maken bovendien een samenvattend rapport mede in-
houdende de motiveringen van de kandidaatstelling en zenden 
dit eveneens aan de Commissie. 
e De toezending aan de Commissie van de lijst van namen 
en de rapporten dient te geschieden vóór 15 oktober van het 
jaar, voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

rtikel 28 
a De Commissie voegt aan de lijst toe de namen van per-
sonen, die zij  voor een kandidatuur in aanmerking wenst te 
brengen, voorzien van een motivering van de kandidaatstel-
ling. 
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b Van de eventueel toegevoegde namen en de motivering 
doet zij mededeling aan het bestuur van de gewestelijke en 
stedelijke federatie. Deze mededeling moet door het bestuur 
van de gewestelijke en stedelijke  federatie ontvangen zijn vóór 
22 oktober van het jaar voorafgaande aan dat waarin de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

c De Commissie stelt een voorontwerp-kandidatenlijst op, 
verdeeld naar de Statenkieskringen, en doet daarvan mede-
deling aan het bestuur van de gewestelijke en stedelijke fede-
ratie. Deze mededeling moet door het gewestelijke en stedj 
lijke federatiebestuur ontvangen zijn vóór 15 november van 
het jaar, voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

Artikel 29 Het gewestelijke en stedelijke federatiebestuur 
vraagt schriftelijk aan de personen, wier naam op de in arti-
kel 28 a bedoelde lijst is geplaatst, of zij een eventuele defini-
tieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de Statenkieskring(en) 
waarin de kandidaatstelling zal plaatsvinden en ongeacht de 
plaats op de kandidatenlijst die hun door de gewestelijke of 
stedelijke federatievergadering zal worden toegewezen. Deze 
verklaring bevat tevens de bepalingen uit het huishoudelijk 
reglement die voor dit vertegenwoordigend lichaam gelden. 

Artikel 30 De personen die niet uiterlijk veertien dagen na 
dagtekening van het verzoek van het gewestelijk of stedelijk 
federatiebestuur hun beslissing schriftelijk hebben kenbaar 
gemaakt, worden geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 31 Het gewestelijke en stedelijke  federatiebestuur 
zendt aan de Commissie bericht, welke personen een even-
tuele definitieve kandidatuur hebben aanvaard. 

Artikel 32 Met inachtneming van de beslissingen van de 
gewestelijke of stedelijke federatievergadering ten aanzien van 
de Statenkieskringen waarin gelijkluidende lijsten  zullen woi 
den ingediend, stelt de Commissie de ontwerp-kandidaten 
lijst op. 

Artikel 33 Over de ontwerp-kandidatenlijst pleegt de Com-
missie overleg met het gewestelijke en stedelijke federatie- 
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bestuur en met de besturen van de afdelingen. De besturen 
der afdelingen kunnen tot dit overleg worden uitgenodigd, 
tezamen met de besturen van andere afdelingen in dezelfde 
Statenkieskring gelegen. 

Artikel 34 
a De ontwerp-kandidatenlijst wordt door de Commissie, voor-
zien van een toelichting van het resultaat van het overleg met 
het gewestelijke en stedelijke federatiebestuur en met de be-
turen van de afdelingen, toegezonden aan de afdelingen en 

Je leden van het bestuur van de gewestelijke en stedelijke 
federatie.  

b Het bestuur van de gewestelijke en stedelijke federatie ver-
leent aan deze toezending zijn  medewerking. 
c De toezending moet geschieden uiterlijk op 1 december 
van het jaar, voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten zullen worden gehouden. 

d De namen van hen die voorkomen op de in artikel 28 a 
bedoelde lijst voor zover die geen plaats hebben gekregen op 
de ontwerp-kandidatenlijst, worden mede aan de in sub a van 
dit artikel bedoelde instanties voorgelegd. 

Artikel 35 

a Uiterlijk op 15 december van het jaar, voorafgaande aan 
dat waarin de verkiezingen voor de Provinciale Staten zuilen 
worden gehouden, beslist de gewestelijke en stedelijke fede-
ratievergadering over de door de Commissie samengestelde 
ontwerp-kandidatenlijst. 
b De Commissie licht, voor zover daaraan behoefte bestaat, 
de ontwerp-kandidatenlijst toe en doet van haar zienswijze  om-
trent de kandidaten blijken. 
c Leden van de Commissie, voor zover zij geen vertegen-
voordiger van een afdeling zijn, hebben toegang tot deze 
vergadering en het recht in deze vergadering het woord te 
voeren. 
Zij hebben een adviserende stem. 

d De gewestelijke  en  stedelijke federatievergadesing kan 
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wijzigingen aanbrengen in de door de Commissie voorgelegde 
ontwerp-kandidatenlijst, mits de daarbij betrokken namen 
voorkomen op de in artikel 28 a van dit reglement bedoelde 
lijst. 

e De gewestelijke en stedelijke federatievergadering stelt de 
kandidatenlijst vast door stemming en wel voor iedere Staten-
kieskring of groep van Statenkieskringen afzonderlijk en plaats 
voor plaats, te beginnen bij nummer één van de lijst. 
Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld is deze 
zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien meei' 
kandidaten worden gesteld, vindt een schriftelijke stemming 
plaats. In dit geval is artikel 68 van het huishoudelijk reglement 
van de Partij van toepassing. 

f Aan het einde van de vergadering van de gewestelijke en 
stedelijke federatie, waarin deze de kandidatenlijst heeft vast-
gesteld, houdt de Commissie op te bestaan. 

Artikel 36 Het bestuur van de gewestelijke en stedelijke fede-
ratie doet van de uitslag mededeling aan de personen, voor-
komende op de in artikel 28 a bedoelde lijst, aan de besturen 
van de afdelingen en publiceert de vastgestelde kandidatenlijst 
in de pers. 

Artikel 37 Het bestuur van de gewestelijke en stedelijke fe-
deratie vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging, 
overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. Het regelt on-
verwijld de voorbereiding van de indiening der kandidatenlijst, 
overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. 
Het wijst degenen aan, die het belast met de indiening van de 
kandidatenlijst in hun kieskring. 

Van de kandidaatstelling voor de 
gemeenteraden 

A In de stedelijke federaties 

Artikel 38 De leden dienen bij  het bestuur van hun afdeling 
de namen in van personen, die naar hun oordeel voor een 
kandidatuur in aanmerking komen. De afdelingsvergadering 
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beslist welke namen aan het bestuur van de stedelijke fede-
ratie als kandidaten worden opgegeven. Deze opgave moet 
geschieden vóór 1 januari van het jaar, waarin de verkiezing 
voor de gemeenteraad plaatsvindt. Het bestuur van de stede-
lijke federatie legt van deze opgaven een alfabetische lijst aan. 

Artikel 39 Het bestuur van de stedelijke federatie voegt aan 
deze lijst toe de namen van personen die het voor een kandida-
tuur in aanmerking wenst te brengen. Het vraagt aan de per-
onen, wier naam op deze lijst is geplaatst, of zij een even-

tuele definitieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de kies-
kring(en) waarin de kandidaatstelling zal geschieden en onge-
acht de plaats op de kandidatenlijst, welke hun door de uit-
slag van de schriftelijke  stemming van de leden zal worden 
toegewezen. 
De personen die niet binnen veertien dagen na dagtekening 
van het verzoek van het bestuur van de stedelijke federatie 
hun beslissing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden 
geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 40 Het bestuur van de stedelijke federatie legt aan 
het daartoe bij huishoudelijk reglement van de federatie aan 
te wijzen  orgaan een aanbeveling voor in volgorde van voor-
keur van de kandidaten, die naar zijn oordeel voor een plaats 
op de kandidatenlijst in aanmerking komen. 
Het legt aan dit orgaan tevens de in artikel 38 bedoelde lijst 
voor. 

Artikel 41 Het orgaan, bedoeld in artikel 40, beslist over de 
door het bestuur van de stedelijke federatie opgemaakte aan-
beveling. 
Dit orgaan heeft het recht andere dan door het bestuur van 
de stedelijke federatie aanbevolen personen op de groslijsten 
te plaatsen, mits deze namen voorkomen op de in artikel 38 
bedoelde lijst en de in artikel 39 vereiste verklaring van de kan-
didaat binnen de gestelde termijn is ingekomen. 
Het orgaan, bedoeld in het vorige lid van dit artikel, beslist 
of en in welke gemeentelijke kieskringen gelijkluidende lijsten 
zullen worden ingediend. 
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Over de aldus vastgestelde groslijsten vindt een schriftelijke 
stemming der leden plaats, met inachtneming van de artikelen 
56-66 van dit reglement. 

Artikel 42 Onverwijld worden de vastgestelde groslijsten 
door het bestuur van de stedelijke federatie toegezonden aan 
de besturen van de afdelingen en gepubliceerd in de pers. 
Het bestuur van de stedelijke federatie zendt uiterlijk 1 maart 
aan de besturen van de afdelingen voor elk lid een stembiljet 
waarop tevens de groslijst is vermeld. 
Het stembiljet bevat zoveel genummerde plaatsen als de gros) 
lijst namen van kandidaten telt, met dien verstande, dat, indien 
de gemeente meer dan één kieskring omvat, de groslijst  de 
namen bevat van alle kandidaten in de gezamenlijke kieskrin-
gen gesteld. Het bestuur is belast met de leiding van de vast-
stelling van de uitslag der stemming. 

Artikel 43 De vaststelling van de uitslag der stemming vindt 
plaats met toepassing van de artikelen 56-66 van dit regle-
ment. Het bestuur van de stedelijke  federatie zendt een proces-
verbaal omtrent de samenstelling van de kandidatenlijst aan 
de besturen van de afdelingen en neemt het proces-verbaal op 
in het jaarverslag van de stedelijke federatie. 
Het doet mededeling van de uitslag der stemming aan de kan-
didaten die voorkwamen op de groslijst  en publiceert de kan-
didatenlijst in de pers. 
Het vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging 
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. 
Het regelt onverwijld de indiening van de kandidatenlijsten 
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet en wijst aan 
degenen die met de indiening der kandidatenlijsten zijn  belast.  

Ii  In de gemeentelijke en plaatselijke federaties 

Artikel 44 De leden dienen bij het bestuur van hun afdeling 
de namen in van personen, die naar hun oordeel voor een 
kandidatuur in aanmerking komen. 
De afdelingsvergadering beslist welke namen aan het bestuur 
van de gemeentelijke of plaatselijke federatie als kandidaat 
worden opgegeven. Deze opgave moet geschieden voor 1 ja- 



en schriftelijke nuari van het jaar, waarin de verkiezing voor de gemeente- 
'an  de artikelen raad plaatsvindt. Het bestuur van de gemeentelijke of plaat-

selijke federatie legt van deze opgaven een alfabetische lijst 
aan. 

Artikel 45 Het bestuur van de gemeentelijke of plaatselijke 
federatie voegt aan deze lijst toe de namen van personen die 
het voor een kandidatuur in aanmerking wenst te brengen. Het 
vraagt aan de personen wier naam op deze lijst is geplaatst, of 
zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden, onge-
acht de kieskring(en) waarin de kandidaatstelling zal plaats-
vinden en ongeacht de plaats op de kandidatenlijst welke hun 
door de uitslag van de schriftelijke stemming der leden zal 
worden toegewezen. De personen, die niet binnen veertien 
dagen na dagtekening van het verzoek van bet bestuur van de 
gemeentelijke of plaatselijke federatie hun beslissing schrif-
telijk hebben kenbaar gemaakt, worden geacht geen kandida-
tuur te aanvaarden. 

Artikel 46 Het bestuur van de gemeentelijke of plaatselijke 
federatie roept de leden van de aangesloten afdelingen in een 
federatie-ledenvergadering bijeen  en legt aan deze vergadering 
een aanbeveling voor in volgorde van voorkeur van de kandi-
daten, die naar zijn oordeel voor een plaats op de kandidaten-
lijst in aanmerking komen. Het legt aan deze vergadering te-
vens de in artikel 44 bedoelde lijst over. De gemeentelijke  en 
plaatselijke  federaties kunnen andere dan de in dit artikel ge-
noemde organen met de voorbereiding van de kandidaatstel-
ling belasten, mits deze organen worden aangewezen in het 
huishoudelijk reglement van de gemeentelijke of plaatselijke 
federatie, welk reglement door het partijbestuur moet zijn 
goedgekeurd. 

Artikel 47 De in artikel 46 bedoelde vergadering beslist over 
Je door het bestuur van de gemeentelijke of plaatselijke fede-
ratie opgemaakte aanbeveling. In deze vergadering wordt 
hoofdelijk gestemd, tenzij het door het partijbestuur goedge-
keurde federatiereglement anders bepaalt. Deze vergadering 
heeft het recht andere dan door het bestuur van de gemeen-
telijke of plaatselijke federatie aanbevolen personen op de 
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groslijst te plaatsen, mits deze namen voorkomen op de in 
artikel 44 bedoelde lijst en de in artikel 45 vereiste verklaring 
van de kandidaat binnen de gestelde termijn is ingekomen. 
Over de aldus vastgestelde groslijst vindt een schriftelijke 
stemming der leden plaats, met inachtneming van de artikelen 
56-66 van dit reglement. 

Artikel 48 Het bestuur van de gemeentelijke of plaatselijke 
federatie zendt uiterlijk 1 maart aan de besturen van de aange-
sloten afdelingen voor elk lid een stembiljet waarop tevens de-
groslijst is vermeld. Het stembiljet bevat zoveel genummerdi 
plaatsen als de groslijst  namen van kandidaten telt, met dien 
verstande, dat, indien de gemeente meer dan één kieskring 
omvat, de groslijst de namen bevat van alle kandidaten in de 
gezamenlijke kieskringen gesteld. 
Het bestuur is belast met de leiding van de vaststelling van de 
uitslag der stemming. 

Artikel 49 De vaststelling van de uitslag der stemming vindt 
plaats met toepassing van de artikelen 56-66 van dit regle-
ment. Het bestuur van de gemeentelijke of plaatselijke fede-
ratie zendt een proces-verbaal omtrent de vaststelling van de 
kandidatenlijst aan de besturen van de aangesloten afdelingen 
en neemt het proces-verbaal op in het jaarverslag van de ge-
meentelijke of  plaatselijke  federatie. 
Het doet mededeling van de uitslag der stemming aan de kan-
didaten, die voorkwamen op de groslijst  en publiceert de kan-
didatenlijst in de pers. 
Het vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging 
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. 
Het regelt onverwijld de indiening van de kandidatenlijst over-
eenkomstig de bepalingen van de Kieswet en wijst  aan degenen, 
die met de indiening van de kandidatenlijst zijn belast. 

C In de afdelingen 

Artikel 50 De leden van de afdeling dienen bij het bestuur 
de namen in van personen die naar hun oordeel voor een kan-
didatuur in aanmerking komen. Deze opgave moet geschieden 
vóór 1 januari van het jaar, waarin de verkiezing voor de ge- 
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meenteraad plaatsvindt. Het afdelingsbestuur legt van deze 
opgave een alfabetische lijst aan. 

Artikel 51 Het bestuur van de afdeling voegt aan deze lijst 
toe de namen van personen, die het voor een kandidatuur in 
aanmerking wenst te brengen. Het vraagt aan de personen, 
wier naam op deze lijst is geplaatst, of zij  een eventuele de-
finitieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de kieskring(en) 
waarin de kandidaatstelling zal plaatsvinden en ongeacht de 
.- laats op de kandidatenlijst,  welke hun door de uitslag van de 

chriftelijke stemming van de leden zal worden toegewezen. 
De personen, die niet binnen veertien dagen na dagtekening 
van het verzoek van het bestuur van de afdeling, hun beslissing 
schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden geacht geen 
kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 52 Het bestuur van de afdeling legt aan de leden-
vergadering een aanbeveling voor in volgorde van voorkeur, 
van de kandidaten, die naar zijn oordeel voor een plaats op 
de kandidatenlijst in aanmerking komen. 
Het legt aan de ledenvergadering tevens over de in artikel 
50 bedoelde lijst. 

Artikel 53 De ledenvergadering beslist over de door het be-
stuur van de afdeling opgemaakte aanbeveling. 
De ledenvergadering heeft het recht andere dan door het be-
stuur van de afdeling aanbevolen personen op de groslijst te 
plaatsen, mits deze namen voorkomen op de in artikel 50 be-
doelde lijst en de in artikel 51 vereiste verklaring van de kan-
didaat binnen de gestelde termijn in ingekomen. 
Over de aldus vastgestelde groslijst vindt een schriftelijke 
stemming der leden plaats, met inachtneming van de artikelen 
56-66 van dit reglement. 

\.rtikel 54 Het bestuur van de afdeling publiceert de gros-
lijst in de pers. Het zendt uiterlijk 1 maart aan elk lid een 
stembiljet waarop tevens de groslijst is vermeld. Het stembiljet 
bevat zoveel genummerde plaatsen als de groslijst namen van 
kandidaten telt, met dien verstande, dat, indien de gemeente 
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meer dan één kieskring omvat, de groslijst de namen bevat van 
alle kandidaten in de gezamenlijke kieskringen gesteld. 
Het bestuur is belast met de leiding van de vaststelling van de 
uitslag der stemming. 

Artikel 55 De vaststelling van de uitslag der stemming vindt 
plaats met toepassing van de artikelen 56-66 van dit regle-
ment. Het bestuur van de afdeling neemt het proces-verbaal 
omtrent de vaststelling van de kandidatenlijst op in het jaar-
verslag van de afdeling. Het doet mededeling van de uitsla'-
der stemming aan de kandidaten die voorkwamen op de gros 
lijst en publiceert de kandidatenlijst in de pers. 
Het vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging 
overeenkomstig de Kieswet. 
Het regelt onverwijld de indiening van de kandidatenlijst(en), 
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet en wijst aan 
degenen, die met de indiening van de kandidatenlijst zijn be-
last. 

Van het referendum  

Artikel 56 Het bestuur van de afdeling reikt de stembiljet-
ten, bedoeld in de artikelen 41, 47 en 53 van dit reglement, 
onverwijld uit aan de leden. Elk stembiljet is vergezeld van 
een oproep tot een huishoudelijke vergadering, die uiterlijk 
op 14 maart moet worden gehouden. 

Artikel 57 De leden dienen de stembiljetten in te leveren: 

a hetzij uiterlijk twee uur voor de aanvang van de vergade-
ring bij  de secretaris; 

b hetzij uiterlijk een half uur na de aanvang van de ver-
gadering bij de voorzitter ter vergadering. 
De stembiljetten worden ingeleverd in daartoe verstrekte en-
veloppen waarop het woord 'verkiezing'. Deze enveloppen die-
nen gesloten ingeleverd te worden. Op enveloppen en steni' 
biljetten mogen geen naam en adres van de afzender voor-
komen. 

Srtikel 58 De leden stemmen door op het stembiljet een of 
neer namen, voorkomende op de vastgestelde groslijst, naar 



volgorde van hun voorkeur te plaatsen, achter de nummers 
op de stembiljetten en wel te beginnen bij nummer één en zo 
vervolgens zonder een nummer over te slaan. 
Zij kunnen, indien zij geen wijziging in de volgorde van de 
groslijst willen brengen, volstaan met op het stembiljet te 
vermelden het woord: akkoord. 

Artikel 59 Een stembiljet is ongeldig indien: 

a het andere namen vermeldt dan voorkomen op de groslijst; 

' het ondertekend is; 

c één of meer nummers zijn  overgeslagen; 

d meer dan één stembiljet in een enveloppe is gesloten; 

e op andere wijze  is gestemd dan in deze reglementsartikelen 
is bepaald; 

f meer dan eenmaal dezelfde naam is ingevuld. 

Artikel 60 De artikelen 57-59 van dit reglement worden 
in extenso opgenomen in de oproep tot de in artikel 56 be-
doelde huishoudelijke vergadering. 

Artikel 61 Heeft de voorzitter de gelegenheid tot inlevering 
van stembiljetten, als omschreven in artikel 57, gesloten ver-
klaard, dan worden - in een afdeling behorende tot een ste-
delijke, gemeentelijke of plaatselijke  federatie - alle inge-
leverde enveloppen geteld en het aantal versneld op een door 
de voorzitter en secretaris van de vergadering getekende ver-
klaring, die met de ongeopende enveloppen in een pakket 
wordt gesloten. De secretaris zendt uiterlijk de volgende dag 
het pakket aangetekend aan de secretaris van de stedelijke, 
gemeentelijke of plaatselijke federatie, of stelt het aan die 
secretaris ter hand, die daarvoor een bewijs van ontvangst 
afgeeft. 
De secretaris van de stedelijke,  gemeentelijke of plaatselijke 
federatie houdt op een staat aantekening van de afdelingen, 
waarvan een pakket is ontvangen. Deze staat wordt overgelegd 
aan het bestuur, dat met het opmaken van de uitslag der 
stemming is belast. 
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In een afdeling, niet behorende tot een stedelijke, gemeentelijke 
of plaatselijke federatie, worden alle ingeleverde enveloppen 
geteld en het aantal vernield op een door de voorzitter en 
secretaris van de vergadering getekende verklaring, die met de 
ongeopende enveloppen in een pakket wordt gesloten. Dit pak-
ket blijft  tot het tijdstip van het opmaken van de uitslag der 
stemming onder berusting van de secretaris. 

Artikel 62 Uiterlijk op 17 maart vergadert het bestuur met de 
vaststelling van de uitslag der stemming belast, ter vaststelliri 
van de uitslag der stemming over de kandidatenlijst. Het vei 
gelijkt het aantal gesloten enveloppen dat zich in ieder pakket, 
bedoeld in artikel 61, bevindt, niet het aantal aangegeven op 
de in artikel 61 bedoelde verklaring. Van afwijkingen  wordt 
melding gemaakt in het proces-verbaal van de uitslag. Daarna 
worden de enveloppen geopend en alle stembiljetten bijeen-
gevoegd. 
Leden van de partij hebben het recht deze vergadering van het 
bestuur van de stedelijke, gemeentelijke of plaatselijke federa-
tie of van het bestuur van de afdeling bij te wonen. 

Artikel 63 Het bestuur stelt vast of het stembiljet voldoet aan 
de voorwaarden, genoemd in artikel 58 van dit reglement. 
Stembiljetten die aan deze voorwaarden niet voldoen, worden 
als ongeldig terzijde gelegd. 
In twijfelgevallen beslist het bestuur, met het opmaken van de 
uitslag der stemming belast. 
Indien op meer dan vijftig percent der geldige stembiljetten 
het woord 'akkoord' voorkomt of gelijkluidend aan de gros-
lijst is ingevuld, is hiermede de kandidatenlijst vastgesteld en 
kan verdere uitwerking van de stemming achterwege blijven. 
Indien op vijftig percent of minder dan vijftig percent der 
geldige stembiljetten het woord 'akkoord' voorkomt of gelijk-
luidend aan de groslijst is ingevuld, wordt vastgesteld wie d,-
eerste plaats op de kandidatenlijst zal innemen. De stembil 
jetten met het woord 'akkoord' en de stembiljetten gelijk-
luidend aan de groslijst ingevuld, worden afzonderlijk gehou-
den. Het aantal dezer stembiljetten geldt steeds voor de plaats 
van de kandidaat, genoemd in de groslijst. Van de overige 
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stembiljetten wordt opgenomen de naam van de het hoogst 
daarop geplaatste kandidaat. Van de stembiljetten die voor 
dezelfde kandidaat gelden, worden afzonderlijke stapels ge-
vormd. De kandidaat die aldus de volstrekte meerderheid van 
de geldige stemmen heeft verkregen, wordt als eerste op de 
kandidatenlijst geplaatst. 

Artikel 64 Heeft door toepassing van artikel 63 geen kan-
didaat de volstrekte meerderheid der geldige stemmen verkre-

n, dan vindt hertelling plaats tussen de twee kandidaten, die 
ij toepassing van artikel 63 de grootste aantallen stemmen 
hebben verkregen. Elk der stembiljetten, welke de stapels der 
afvallende kandidaten vormen, geldt thans als een stem voor 
diegene der beide in stemming zijnde kandidaten, die daarop 
het hoogste is geplaatst of daarop alleen voorkomt. 
Diegene der in stemming zijnde kandidaten die aldus in totaal 
het grootste aantal stemmen verwerft, wordt als eerste kan-
didaat op de kandidatenlijst geplaatst. Bij gelijk aantal stem-
men bepaalt de volgorde van de groslijst die van de kandidaten-
lijst. 

Artikel 65 Hebben meer dan twee kandidaten de grootste 
aantallen stemmen, bedoeld in het eerste lid van artikel 64 
verkregen, dan vallen die kandidaten af die de laagste plaats 
op de groslijst innemen. 
Heeft de eerste kandidaat van de groslijst een gelijk aantal 
stemmen als méér dan één daaropvolgende kandidaat, dan 
komt van deze laatsten diegene die de hoogste plaats op de 
groslijst inneemt in herstemming met de eerste kandidaat. 

Artikel 66 Is aldus de eerste plaats op de kandidatenlijst be 
zet, dan vinden voor de bezetting van alle volgende plaatsen 
de artikelen 63-65 van dit reglement overeenkomstige toe-

assing, met dien verstande, dat de stemmen die een kandi-
aat op een plaats kreeg, voor elke volgende plaats meetellen 

als voor die plaats verkregen. 
Stembiljetten waarop uitsluitend namen voorkomen van kan-
didaten die reeds een plaats op de kandidatenlijst hebben ver-
kregen, worden als uitgeput terzijde gelegd. 
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Slotbepaling 

Artikel 67 Wijziging en eventuele aanvulling van dit regle-
ment is door de Statuten van de Partij opgedragen aan de 
Bijzondere Huishoudelijke Partijraad. 
Geschillen over de toepassing van dit reglement worden be-
slist door een uit vijf leden bestaande commissie, welke voor 
de tijd van vijf jaar door het Partijbestuur wordt benoemd. 
Deze commissie regelt zelf haar werkwijze en doet mededeling 
van haar uitspraken aan het Partijbestuur en aan de bij de 
schillen betrokken partijen. 
Het Partijbestuur legt aan de eerstvolgende vergadering van 
de Bijzondere Huishoudelijke Partijraad voorstellen voor ter 
voorziening in de gebleken leemten. 

Dit reglement-kandidaatstelling is, op grond van ar-
tikel 32, lid g, van de Statuten van de Parij van de 
Arbeid, vastgesteld door de Bijzondere Huishoudelijke 
Partijraad d.d. 12 juni 1965. 



voor de VrouIV9  i'7î  trude 
Partij van de Arbeid 

 

Opgericht 9 februari 1946 

Doel en middelen 

:tikel 1 De Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, 
hierna te noemen de Vrouwenbond, heeft ten doel onder de 
vrouwen propaganda voor de democratisch-socialistische be-
ginselen te voeren en de ontwikkeling van zijn leden te be-
vorderen. Hij  stelt zich daarbij op de grondslag van de begin-
selen, neergelegd in beginselprogram en congresbesluiten van 
de Partij van de Arbeid. 
De Bond is gevestigd ter plaatse, waar de Partij van de Arbeid 
haar zetel heeft. 

Artikel 2 Als middelen om het gestelde doel te bereiken, 
worden aangemerkt: 
het oprichten van vrouwengroepen of correspondentschappen; 
het oprichten van gewestelijke besturen van de Vrouwenbond; 
het uitgeven van een leidsterblad; 
het uitgeven van geschriften; 
het uitgeven van propaganda- en studiemateriaal; 
het organiseren van bijeenkomsten in het scholings- en ont- 
spanningscentrum De  Born;  
alle andere middelen, die geschikt zijn om het gestelde doel 
te bereiken. 

Groepen 

rtikel 3 De groepen worden gevormd door alle vrouwelijke 
leden ener partij-afdeling, tenzij een vrouwelijk partijlid schrif-
telijk te kennen geeft geen deel van de vrouwengroepen te wil-
len uitmaken. 
Een groep bestaat uit tenminste tien leden. 
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In plaatsen, waar verschillende partij-afdelingen tot een ste-
delijke of gemeentelijke federatie zijn verbonden, kunnen de 
vrouwen uit de tot die federatie behorende afdelingen zich 
hetzij in één groep organiseren, hetzij in afzonderlijke groepen 
onder leiding van een centraal bestuur. 
Met goedkeuring van de gewestelijke besturen van de Vrou-
wenbond en van de betrokken groep kunnen vrouwen uit een 
plaats, waar geen groep is gevestigd, zich aansluiten bij  de 
groep in een naburige plaats. In plaatsen, waar geen groep is 
gevestigd, kan een correspondentschap bestaan. 

Artikel 4 Door de groepen wordt zoveel mogelijk deelgeno-
men aan alle acties en andere werkzaamheden, vanwege de 
Bond georganiseerd. Bovendien werken zij ten nauwste samen 
met de partij-afdeling ter plaatse. 
Zij brengen aan het Hoofdbestuur regelmatig schriftelijk ver-
slag uit van de door haar verrichte werkzaamheden en jaar-
lijks aan het afdelingsbestuur van de partij. 

Artikel 5 De groepen bezitten een reglement, hetwelk, even-
als eventueel later aan te brengen wijzigingen, de goedkeuring 
van het Hoofdbestuur behoeft. 

Artikel 6 Een groep, die zich niet houdt aan het Bondsregle-
ment, die handelt in strijd met de belangen van de Bond of haar 
verplichtingen ernstig verwaarloost, kan door het Hoofdbe-
stuur worden geschorst en aan het Bondscongres ter royement 
worden voorgedragen. 
Indien een groep geen levensvatbaarheid blijkt te bezitten kan 
deze door het Hoofdbestuur worden opgeheven. Het Hoofd-
bestuur pleegt vooraf overleg met de betrokken groep, met 
het afdelingsbestuur van de partij en met het gewestelijk be-
stuur van de Vrouwenbond. 

Hoofdbestuur  

Artikel 7 De leiding van de Bond berust bij het Hoofdbe-
stuur, bestaande uit tenminste zeven leden. Het aantal leden, 
waaruit het Hoofdbestuur zal bestaan, wordt door de Bonds-
vergadering vastgesteld.  
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dingen tot een ste- De leden worden - behalve de secretaresse-penningmeeste- 
bonden, kunnen de res, die door het Congres der Partij van de Arbeid benoemd 
ide afdelingen zich ï wordt - gekozen door het Bondscongres uit de daartoe ge- 
zonderlijke groepen stelde kandidaten, met dien verstande, dat van de gekozen 

leden tenminste één de drie noordelijke provincies (Groningen, 
uren van de Vrou- Friesland en Drenthe) vertegenwoordigt, één de beide ooste- 
en vrouwen uit een 1  luke provincies (Gelderland en Overijssel) en één de drie zul- 
h aansluiten bij  de deljke provincies (Zeeland. Noord-Brabant en Limburg). De 
waar geen groep is voorzitster wordt in functie gekozen. Het Hoofdbestuur wijst 
staan.  tit  zijn midden een dagelijks bestuur van tenminste drie leden 

mogelijk deelgeno- 
aan, waarvan voorzitster en secretaresse ambtshalve deel uit- 

heden, vanwege de 
maken. 

ten nauwste samen Artikel 8 De groepen zijn bevoegd tot het stellen van kandi- 
daten voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur. 

atig schriftelijk ver- Van de gestelde kandidaten moet uiterlijk tien weken voor het 
mamheden en jaar- Bondscongres aan het bondssecretariaat opgave worden ge- 

daan. 

ient, hetwelk, even- Artikel 9 Het Hoofdbestuur vergadert tenminste zesmaal per 
,en, de goedkeuring jaar. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak dit nodig is. Een 

tussentijdse vergadering van Hoofdbestuur of dagelijks be- 
aan het Bondsregle- stuur moet worden uitgeschreven indien daartoe een gemoti- 
van de Bond of haar veerd voorstel door de meerderheid der leden van het Hoofd- 
door het Hoofdbe- bestuur of het Dagelijks Bestuur wordt gedaan. 
)flgres ter royement 

orn-commissie 
lijkt te bezitten kan 
heven. Het Hoofd- Artikel 10 Met het scholings- en ontspanningswerk, dat zo- 

[rokken groep, met veel mogelijk  op De  Born  wordt gehouden, is een speciale 

het gewestelijk be- belast. 

De leden van de Bom-commissie worden telkens voor de tijd De 
van één jaar door het Hoofdbestuur benoemd. Het Hoofd- 
bestuur bepaalt het aantal leden waaruit de Borncommissie 
zal bestaan. De Bondssecretaresse heeft ambtshalve zitting in 

t bij  het Hoofdbe- de Borncommissie. 
Het aantal leden, 

rdt door de  Bonds-  De Bom-commissie brengt tenminste één keer per jaar verslag 
uit aan het Hoofdbestuur. 
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Bondscongres 

Artikel 11 Eenmaal in de twee jaar wordt een Bondscongres 
gehouden. 
Het twee-jaarlijks verslag van de secretaresse-penningmees-
teres wordt tenminste vier weken voor het Bondscongres aan 
de groepen toegezonden. Aan de discussie op het Bondscongres 
kan worden deelgenomen door de afgevaardigden van de groe-
pen, de leden van het Hoofdbestuur, de leden van de gewes-
telijke besturen van de Vrouwenbond, de afgevaardigden van 
de stedelijke federaties van de Vrouwenbond en andere per-
sonen, daartoe door het Hoofdbestuur uitgenodigd. 
Namens de Commissie, bedoeld in artikel 10, kan op het 
Bondscongres het woord worden gevoerd, voor zover het be-
leid dezer commissie in het geding is. 
Op het Bondscongres worden besluiten genomen bij meerder-
heid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over za-
ken mondeling gestemd. Bij het staken van stemmen is het 
voorstel verworpen. 

Artikel 12 Voorstellen ter behandeling op het Bondscongres 
kunnen worden ingediend door het Hoofdbestuur en door de 
groepen. Zij moeten uiterlijk tien weken vóór het Bondscongres 
aan het Bondssecretariaat worden gezonden en worden door 
het Bondssecretariaat uiterlijk vier weken voor het Bonds-
congres aan de groepen bekend gemaakt. 

Artikel 13 Het aantal stemmen, dat door een groep  bp  het 
Bondscongres kan worden uitgebracht, wordt als volgt vast-
gesteld: 

Groepen met 40 of minder leden 1 stem 
Groepen met meer dan 40, doch minder dan 
100 leden 2 stemmen 
Groepen met 100, doch minder dan 200 leden 3 stemmen1 
Groepen met 200, doch minder dan 500 leden 4 stemmen 
Groepen met 500, doch minder dan 750 leden 5 stemmen 
Groepen met 750 leden of daarboven 6 stemmen 
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Artikel 14 Het aantal afgevaardigden dat door een groep 
naar het Bondscongres mag worden gezonden, is als volgt 

en Bondscongres vastgesteld: 

sse-penningmees- Groepen met een ledental tot 200 leden 2 afgevaardigden 

londscongres aan 
het Bondscongres 

Groepen met een ledental van 200 tot 

Iden van de groe- 500 leden 3 afgevaardigden 

en van de gewes- Groepen met een ledental van 500 of 
gevaardigden van-- i  eer leden 4 afgevaardigden 
d en andere per- 
odigd. De groepen in de stedelijke federaties van de Vrouwenbond 
10, kan op het worden als aparte groepen beschouwd. Aan deze delegatie 

aor zover het be- kunnen drie afgevaardigden van het Centrale Groepsbestuur 
worden toegevoegd. De gewestelijke besturen van de Vrou- 

men bij meerder- wenbond zijn eveneens bevoegd om zich door drie leden te 
Lriftehjk, over za- laten vertegenwoordigen. 

stemmen is het 

het Bondscongres Bondsraad  
stuur  en door de 
het Bondscongres Artikel 15 Er is een Bondsraad, die bijeenkomt in het jaar, 

en worden door dat er geen Bondscongres wordt gehouden. 

voor het  Bonds- De Bondsraadsbijeenkomst dient ter onderlinge bespreking van 
alle aangelegenheden, de Bond en zijn werkzaamheden betref-
fende. 

een groep 'op het In bijzondere gevallen kan het Hoofdbestuur een buitenge- 
cIt als volgt vast- wone vergadering van de Bondsraad bijeenroepen. 

Artikel 16 De Bondsraad wordt gevormd door: 
1 stem de leden van het Hoofdbestuur, de voorzitsters van de gewes-

telijke besturen van de Vrouwenbond en van de drie stedelijke 
2 stemmen federaties, voor zover zij geen lid van het Hoofdbestuur zijn 

3 stemmen n voorts uit 25 leden, aangewezen door de gewestelijke ver- 

4
aderingen en de drie stedelijke federaties van de Vrouwen- 

stemmen bond. 
5 stemmen De leden van de Bondsraad worden gekozen voor de tijd van 
6 stemmen twee jaar, naar de volgende maatstaf: 



Groningen 2 Zuid-Holland 3 
Friesland 2 Zeeland 1 
Drenthe 1 Noord-Brabant 1 
Overijssel 2 Limburg 1 
Gelderland 2 Amsterdam 2 
Utrecht 1 Den Haag 2 
Noord-Holland-Noord 2 Rotterdam 2 
Noord-Holland-Zuid 1 

De leden van de Borncommissie hebben toegang tot de Bonds-
raadsvergaderingen. 
Het Hoofdbestuur is bevoegd andere personen tot bijwoning 
van de vergaderingen van de Bondsraad uit te nodigen. 

Geldmiddelen 

Artikel 17 De geldmiddelen van de Bond worden gevormd 
door subsidies en giften. Deze worden beheerd door de secre-
taresse-penningmeesteres. 

Verslag aan Partijcongres 

Artikel 18 De Bond brengt een twee-jaarlijks verslag van 
zijn werkzaamheden uit aan het Partijcongres. 

Wijzigingen 

Artikel 19 Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aan-
gebracht door het Bondscongres. Zij behoeven de goedkeuring 
van het Partijbestuur der Partij van de Arbeid. 



and 3 Reglement 
sbant 1 

1 voor de Vrouwengroep van de 
12 Partij van de Arbeid 

ang tot de  Bonds-  Dit is een model-huishoudelijk-reglement. De groepen zijn be- 
voegd, voor zichzelf een ander reglement samen te stellen of 

len tot bijwoning wel enkele bepalingen van onderstaand reglement te wijzigen 

te nodigen. of andere bepalingen toe te voegen. 
Zodanige wijzigingen, toevoegingen of andere reglementen zijn 
echter slechts van kracht voor zover zij  door het Hoofdbestuur 
zijn goedgekeurd. Indien niet duidelijk het tegendeel vaststaat, 

worden gevormd gelden voor de groep de bepalingen van dit model-reglement.  

rd  door de secre- Artikel 1 De vrouwengroep maakt deel uit van de Vrouwen- 
bond van de Partij van de Arbeid. 
De Vrouwenbond heeft ten doel, onder de vrouwen propagan- 
da voor de democratisch-socialistische beginselen te voeren en 
de ontwikkeling van zijn  leden te bevorderen. Hij stelt zich 

verslag van daarbij op de grondslag van de beginselen, neergelegd in het 
beginsel-program en de congresbesluiten van de Partij van de 
Arbeid. 

Artikel 2 De groep neemt zoveel mogelijk deel aan alle acties, 

anen worden aan- aan het ontwikkelingswerk en aan de andere werkzaamheden, 
n de goedkeuring vanwege de Bond georganiseerd, evenals aan het werk der 

eid. partij-afdeling. Zij verricht voorts al datgene, dat bevorderlijk 
kan zijn aan de propagering van het democratisch-socialisme 
onder de vrouwen. 

Lidmaatschap 

Artikel 3 De groep bestaat uit alle vrouwelijke leden van de 
partij-afdeling ter plaatse, tenzij vrouwelijke partij-leden schrif-
telijk te kennen geven geen deel van de Vrouwengroep te willen 
uitmaken. De groep kan, onder goedkeuring van het gewes- 
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telijk bestuur van de Vrouwenbond, vrouwelijke partijgenoten 
uit een naburige partij-afdeling toelaten, mits in bedoelde par-
tij-afdeling niet een bij de Bond aangesloten groep gevestigd is. 
Het lidmaatschap van een groep eindigt door: 

a schriftelijke opzegging; 

b beëindiging van het Partij-lidmaatschap. 

Bestuur 

Artikel 4 Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoog-
ste zeven leden. Indien wenselijk, kan dit aantal worden uit-
gebreid. Een van de leden van het dagelijks bestuur wordt 
krachtens artikel 4 van het huishoudelijk reglement der Partij 
van de Arbeid aangewezen als gedelegeerde in het bestuur van 
de afdeling. 
Het bestuur treedt iedere jaarvergadering in zijn geheel af. De 
aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De voor-
zitster, de secretaresse en de penningmeesteres worden elk 
afzonderlijk voor haar functie gekozen. 
In kleine groepen kan de functie van secretaresse en penning-
meesteres ook door één persoon behartigd worden. 

Artikel 5 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitster 
zulks nodig oordeelt, doch komt in elk geval tijdens de winter-
maanden tenminste eenmaal per maand bijeen. De voorzitster 
is verplicht tussentijdse vergaderingen te beleggen, zodra zulks 
door twee of meer bestuursleden wordt gevraagd. 

Artikel 6 De secretaresse voert de correspondentie en houdt 
afschrift van alle belangrijke uitgaande stukken. Zij maakt de 
notulen der vergaderingen, zij houdt van bestuursvergaderingen 
en van huishoudelijke vergaderingen een presentielijst bij. Zij 
bewaart het archief. 
Zij doet verslag aan het secretariaat van het Hoofdbestuur. Zij 
zendt afschrift van haar jaarverslag aan het Hoofdbestuur en 
aan het bestuur der partij-afdeling. 
Desgewenst kan het bestuur besluiten een deel dezer werk-
zaamheden aan een tweede secretaresse over te dragen. 



Artikel 7 In alle zaken, die een spoedig besluit eisen, beslist 
het bestuur onder nadere verantwoording aan de eerstvolgende 
ledenvergadering. 

Vergaderingen 

Artikel 8 Het bestuur belegt een ledenvergadering zo vaak 
dit nodig is, en indien tenminste vijf  leden dit wensen. 

,. Het groepsbestuur bevordert het instellen van discussieclubs. 
Openbare vergaderingen worden belegd zo dikwijls zulks 
wenselijk wordt geoordeeld. 

Artikel 9 Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering ge-
houden, jaarvergadering geheten. 
Op deze vergadering brengt de secretaresse verslag uit omtrent 
de werkzaamheden van de groep in het afgelopen jaar en geeft 
de penningmeesteres verslag omtrent haar financieel beheer. 
De colportageleidster brengt verslag uit over de verkoop van 
kranten en brochures. 
Voorts vindt op deze vergadering de bestuursverkiezing plaats 
en de verkiezing van een lid der controle-commissie. 

Artikel 10 Op de ledenvergadering worden besluiten geno-
men bij  meerderheid van stemmen. Over personen wordt 
schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staken 
van stemmen is het voorstel verworpen; gaat de stemming over 
personen, dan beslist het lot. 
Voorstellen, door de leden tenminste driemaal 24 uur voor een 
ledenvergadering schriftelijk bij  het secretariaat ingediend, 
komen op de ledenvergadering in behandeling. 
Voorstellen, nadien ingezonden of staande de vergadering in-
gediend, kunnen op die vergadering in behandeling worden 
genomen, indien het bestuur van oordeel is, dat daartegen geen 
bezwaar bestaat. 

Artikel 11 Aan niet-leden kan door het bestuur verlof worden 
gegeven een ledenvergadering bij te wonen. In ieder voor-
komend geval wordt telkens opnieuw door het bestuur beslist. 



Geldmiddelen 

Artikel 12 De geldmiddelen der groep bestaan uit: subsidie 
van het afdelingsbestuur van de Partij van de Arbeid; inkom-
sten uit verkoop van propaganda-materiaal en uit andere 
door de groep verrichte werkzaamheden; 
vrijwillige giften. 

Artikel 13 De geldmiddelen worden beheerd door de pen-
ningmeesteres. Zij doet geen betalingen dan tegen ontvangst 
van een kwitantie. 
Zij houdt nauwkeurig aantekening van alle inkomsten en uit-
gaven. Voor het doen van uitgaven boven een bedrag van 
f is een besluit van de bestuursvergadering vereist. In 
spoedeisende gevallen kan echter door voorzitster, secretaresse 
en penningmeesteres een beslissing worden genomen. 
Op de jaarvergadering wordt door de penningmeesteres ver-
slag uitgebracht omtrent haar financieel beheer en wordt de 
begroting voor het volgende jaar vastgesteld. 

Artikel 14 Er is een controle-commissie, bestaande uit drie 
leden, welke commissie belast is met de controle der finan-
ciën. De leden dezer commissie worden benoemd door de 
Jaarvergadering; ieder jaar treedt één der leden af en is dan 
niet terstond herkiesbaar. Door de controlecommissie worden 
tweemaal 's jaars de boeken en bescheiden van de penning-
meesteres nagezien en de kas opgenomen. 
Indien door de groep spaargelden der leden worden beheerd, 
kinderfeesten worden georganiseerd of speciale inzamelingen 
worden gehouden, zal het financieel beheer, daarop betrekking 
hebbende, eveneens door de controlecommissie worden nage-
gaan. De commissie brengt aan de jaarvergadering verslag uit 
omtrent haar bevindingen. 
Van het financieel verslag van de penningmeesteres en van het 
verslag der controlecommissie wordt afschrift gezonden aan 
de partij-afdeling. 

Wijzigingen 

Artikel 15 Wijzigingen in het groepsreglement kunnen wor-
den aangebracht door een besluit van de ledenvergadering, 



mits tenminste één week vóór de vergadering de voorgestelde  

an  uit: subsidie veranderingen ter kennis van de leden zijn gebracht. 

Arbeid; inkom- De wijzigingen worden eerst van kracht, wanneer zij door het 

en uit andere Hoofdbestuur zijn goedgekeurd. 

Opheffing der groep 

d door de pen- Artikel 16 Indien tot opheffing der groep moet worden over- 

tegen ontvangst gegaan, kan daartoe door de ledenvergadering worden be- 
loten. Een dergelijk besluit kan worden genomen, indien tot 

ikomsten en uit- ie bedoelde ledenvergadering alle leden tenminste veertien 

een bedrag van dagen tevoren een schriftelijke oproep hebben ontvangen, ver- 

ering vereist. In 
meldende als agendapunt het voorstel om tot opheffing der 

ster, secretaresse groep over te gaan, en bovendien tenminste veertien dagen 
voor de vergadering het bestuur der partij-afdeling ter plaatse, enomen. 
het gewestelijk bestuur van de Vrouwenbond en het secreta- agmeesteres ver- 

eer en wordt de riaat van de Vrouwenbond van het voornemen tot opheffing 
der groep in kennis zijn gesteld. 
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voor dF!L' 1fl !T1 besturen  ii  

van  de Vrouwenbo 

Artikel 1 Het gewestelijke bestuur van de VrouwenbosiJ 
heeft tot taak het werk in zijn gewest te organiseren en te s: 
muleren, vooral in die partij-afdelingen waar geen vrouwen-
groep is of waar dit werk niet volledig kan worden uitgeoefend. 
Het gewestelijk bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoog-
ste negen leden. 

Artikel 2 Telkenjare roept het bestuur een gewestelijke  vrou-
wenvergadering bijeen. In deze vergadering brengt het bestuur 
verslag uit van zijn werkzaamheden en worden in het algemeen 
de belangen van het vrouwenwerk besproken. 
De vergadering kiest de leden van de Bondsraad, die voor de 
tijd van twee jaar zitting hebben. 
Het Hoofdbestuur is vertegenwoordigd. 
Alle groepen en correspondentschappen uit het gewest worden 
uitgenodigd zich op deze vergadering te doen vertegenwoor-
digen. 
In plaatsen, waar geen groep of correspondentschap bestaat, 
wordt de partij-afdeling uitgenodigd een afgevaardigde te 
zenden. 
Voorstellen ter behandeling op deze vergadering kunnen door 
elke groep worden ingediend: de voorstellen moeten tenminste 
vier weken vóór de vergadering aan de gewestelijke secretaresse 
van de Vrouwenbond worden toegezonden. 
Stemrecht op deze vergadering hebben alleen de afgevaardig-
den van groepen. Voor het aantal uit te brengen stemmg  
gelden de bepalingen van artikel 13 van het Bondsreglement. 
De vergadering is voor belangstellende partijgenoten toegan-
kelijk. 

Artikel 3 De leden van het gewestelijk bestuur worden tel- 
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kens voor de tijd van één jaar gekozen door de gewestelijke 
vrouwenvergadering. 
De voorzitster, de secretaresse en de penningmeesteres worden 
in functie gekozen. Indien dit om organisatorische redenen 
niet mogelijk is, kan hiervan worden afgeweken. 

Toelichting: Deze beperking geldt vooral voor die gewesten 
waar: 
De gewestelijke  vergadering regionaal gesplitst wordt. In 
dit geval worden de voorzitster, secretaresse en penning-
meesteres uit de leden van het gewestelijk bestuur van de 
Vrouwenbond aangewezen. 

Een van de leden van het dagelijks bestuur wordt krachtens 
artikel 13 van het huishoudelijk reglement der Partij van de 
Arbeid aangewezen als gedelegeerde in het bestuur van de 
gewestelijke federatie van de Partij. 
Iedere groep is bevoegd kandidaten te stellen; de namen der 
gestelde kandidaten moeten tenminste vier weken voor de 
vergadering bij de gewestelijke secretaresse worden ingezon-
den. Ook het gewestelijk bestuur van de Vrouwenbond is be-
voegd kandidaten te stellen. De namen van alle gestelde kan-
didaten worden veertien dagen voor de gewestelijke  vergade-
ring aan de groepen bekend gemaakt. 

Artikel 4 Het gewestelijk bestuur van de Vrouwenbond komt 
tenminste tweemaal per jaar bijeen. 
Indien een lid van het gewestelijk bestuur voor het verrichten 
van zijn  werkzaamheden een beroep wil doen op de medewer-
king van groepsleden uit de plaats zijner inwoning, pleegt het 
daaromtrent overleg met het groepsbestuur. 

Artikel 5 De kosten, aan het houden der gewestelijke vrou-
wenvergadering en aan het functioneren van het gewestelijk 
bestuur verbonden, worden gedragen door de kas van de ge-
westelijke federatie van de partij. Desgewenst kan in overleg 
net de gewestelijke  penningmeester van de partij één der leden 
van het gewestelijk bestuur van de Vrouwenbond tot penning-
meesteres worden benoemd. 
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Huishoudelijk Reglement 
van de Federatie van Jongerengroepen 

van de Partij van de Arbeid 

Artikel 1 De Federatie van Jongerengroepen van de Partij 
van de Arbeid (hierna respectievelijk te noemen de FJG en d 
Partij) stelt zich ten doel, staande op de grondslag van het de-
mocratisch-socialisme, bij te dragen tot de staatsburgerlijke 
vorming van jongeren door hen in contact te brengen met de 
politiek in het algemeen en met het democratisch-socialisme 
zoals dit gestalte vindt in de Partij. 

Artikel 2 De FJG tracht dit te verwezenlijken door: 
a het oprichten van jongerenkernen; 
b het oprichten van gewestelijke en stedelijke jongerenfede-
raties; 
c het organiseren van internationale, nationale en regionale 
conferenties; 
d alle andere wettige middelen, waarmede het gestelde doel 
kan worden bereikt. 

De jongerenkernen 

Artikel 3 De jongerenkernen staan open voor jongeren van 
18-30 jaar, die, al dan niet lid van de Partij, de doelstelling van 
de FJG onderschrijven. 
De leden van jongerenkernen, die geen lid van de Partij zijn, 
betalen een contributie aan de jongerenkern gelijk aan het con-
tributiebedrag dat voor het lidmaatschap van de Partij geldt, 
onverminderd de financiële bijdrage voor de activiteiten van de 
FJG. 

De taak en werkwijze van de jongerenkernen 

Artikel 4 De jongerenkernen hebben tot taak om, op een  
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e rn en t wijze aangepast aan de omstandigheden ter plaatse, zoveel 
mogelijk van de doelstelling, genoemd in artikel 1, te verwezen- 
lijken. engroepen Ter stimulering van de staatsburgerlijke vorming van de jon- 

bed geren nemen de jongerenkernen onder meer actief deel aan 
het werk van de plaatselijke politieke jongeren-contactraden. 
De jongerenkernen hebben voor acties, die niet rechtstreeks 
voortvloeien uit bovengenoemde taak, goedkeuring nodig van 

Den van de Partij de jongerensecretaris. Deze goedkeuring kan slechts gewei- 
nen de FJG en d ,erd worden, wanneer deze acties in strijd zijn  met het begin- 
adsiag van het de- selprogram van de Partij. Voorts kunnen de jongerenkernen 

staatsburgerlijke - indien zij dit wensen - deelnemen aan acties en andere 
e brengen met de werkzaamheden van Partijwege georganiseerd. 
ratisch-socialisme 

De gewestelijke en stedelijke jongerenfederaties 
en door: Artikel 5 Indien gewenst, kan in een gewestelijke of stedelijke 

ijke jongerenfede- 
Partijfederatie een jongerenfederatie worden opgericht. Deze 

 federatie bestaat uit jongerenkernen in de desbetreffende fede- 

male en regionale 
ratie, die hiervan wensen deel uit te maken. De jongerenfede- 
raties vormen met de onafhankelijke jongerenkernen de Fede- 

het gestelde doel 
ratie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid. 

De  leak  Ven de jongerenfederaties 

Artikel 6 De jongerenfederaties steunen en stimuleren de 
jongerenkernen en onderhouden de band tussen de jongeren- 

nor jongeren van kernen in de federatie en het contact met de federaties van de 
Je doelstelling van Partij. Onder meer doen zij dit door het beleggen van regionale 

bijeenkomsten en cursussen. De afgevaardigde in de federatie- 
van de Partij zijn, raad brengt regelmatig verslag aan de jongerenfederatie uit van 
gelijk aan het con- zijn werk in de federatieraad. 
in de Partij geldt, 
activiteiten van de I )e federatieraad 

Artikel 7 In de federatieraad hebben zitting: 

nen a van iedere conform artikel 5 opgerichte gewestelijke en 
stedelijke jongerenfederatie één vertegenwoordiger gekozen 

taak om, op een door de desbetreffende federatie; 
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b van iedere gewestelijke en stedelijke federatie waar geen 
jongerenfederatie bestaat één vertegenwoordiger gekozen door 
de daar aanwezige kern(en) of indien geen kern aanwezig is, 
een vertegenwoordiger aangewezen door het bestuur van de 
gewestelijke of stedelijke  federatie van de Partij; 
c de door de sub a en b genoemde leden gekozen voorzitter 
en vice-voorzitter van de federatieraad en de internationaal 
secretaris van de FJG, die evenals de hierna sub d te noemen 
personen bij voorkeur uit hun midden moeten worden gekozen; 
d de door de sub a en b genoemden conform art. 9 gekoze 
leden van de algemene beleidscommissie der federatieraad, 
voor zover niet behorende tot de hiervoor sub c genoemden. 
De sub a en b genoemden, alsmede de voorzitter van de fede-
ratieraad, hebben, met inachtneming van het vorenstaande, 
stemrecht. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen. 
De federatieraad komt ten minste twee maal per jaar bijeen. 

De taak van de federatieraad 

Artikel 8 De federatieraad heeft de algemene leiding van de 
FJG. Hij  werkt hierbij ten nauwste samen met de jongeren-
secretaris en met de gewestelijke en stedelijke  jongerenfede-
raties. 
Indien de federatieraad dat wenselijk voorkomt, deelt hij het 
Partijbestuur, andere Partij-instanties en/of -fracties zijn 
mening mee over zaken, die speciaal of ook - de jongeren 
aangaan. 
De federatieraad kan zich ook tot andere dan Partij-instanties 
wenden. Hiervoor is echter de toestemming van de jongeren-
secretaris vereist. Deze toestemming kan alleen geweigerd wor-
den, wanneer deze uitspraken in strijd zijn met het beginsel-
program. 
De federatieraad kiest de FJG-vertegenwoordigers in andere 
Partij-organen en Wijst de afgevaardigden aan, die namens de 
FJG internationale en nationale bijeenkomsten bijwonen. 
De FJG-vertegenwoordigers in andere Partij-organen worden 
telkens voor een jaar gekozen, met de mogelijkheid van her-
verkiezing.  
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De algemene beleidscommissie en haar taak 

Artikel 9 De eventuele uitwerking van de beslissingen van de 
federatieraad berust, voor zover die niet is opgedragen aan de 
jongerensecretaris, bij  een algemene beleidscommissie, be-
staande uit vijf leden, te weten: de voorzitter en vice-voorzit-
ter van de federatieraad, de internationaal secretaris van de 
FJG en twee personen als zodanig gekozen door de federatie-
raad. 

- ndien de federatieraad niet in zitting bijeen is, berusten de 
- in het tweede en derde lid van art. 8 breder omschreven taken 

van de federatieraad bij de algemene beleidscommissie. 
De algemene beleidscommissie maakt echter enkel en alleen 
de naar haar oordeel in de federatieraad heersende mening 
kenbaar, indien dit kenbaar maken geen uitstel duidt tot het 
tijdstip, waarop de federatieraad weer in zitting bijeenkomt. 

De jongerensecretaris 

Artikel 10 
a Hij wordt benoemd en ontslagen door de Partij in overleg 
met de federatieraad. De Partij regelt zijn  salaris en arbeids-
voorwaarden. Hij  woont de vergaderingen van het Partij-
bestuur bij en die van het dagelijks bestuur, voor zover het 
dagelijks bestuur dit nodig acht. Zijn bureau is gevestigd in het 
Partijsecretariaat, waar hij in het algemeen secretariaat is 
opgenomen. Zijn werkzaamheden dienen in overeenstemming 
te zijn  met de opvattingen van de federatieraad. 
b Zijn taak: 
1 Hij  activeert en stimuleert het werk van de Partij onder de 
jongeren. 
2 Hij zoekt naar nieuwe wegen om de jonge generatie te be-
naderen. 
3 Hij  activeert en stimuleert de besturen van de afdelingen, 
gewestelijke en stedelijke federaties van de Partij om met hen 
te komen tot de oprichting van jongerenkernen en jongeren-
federaties. 
4 Hij activeert en stimuleert de jongerenkernen en jongeren-
federaties. 
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Internationale  
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e internationa 

internationale 
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Partij van de 
houdelijke Par,  

5 Hij zorgt voor de voorlichting zowel in als buiten de fede-
ratie. 
Hij behartigt de organisatorische werkzaamheden, verbonden 
aan de FJG. 
Hij woont als regel de vergaderingen van de federatieraad en 
de algemene beleidscommissie bij. 
6 Hij  stelt de federatieraad regelmatig op de hoogte van zijn 
werkzaamheden. 
7 Hij dient jaarlijks een overzicht van het jongerenwerk in 
bij het Partijbestuur. 

Ontmoetingsweekend 

Artikel 11 Jaarlijks wordt een ontmoetingsweekend voor 
FJG-leden georganiseerd op welk weekend in principe alle 
kernleden toegang hebben met dien verstande echter, dat er 
naar moet worden gestreefd, dat de deelnemers behoren tot 
zoveel mogelijk kernen. 
Op dit ontmoetingsweekend zal door de jongerensecretaris 
een overzicht van het jongerenwerk worden gegeven, alsmede 
een nadere toelichting op zijn werkzaamheden naar aanleiding 
van vragen en suggesties van de kernleden betreffende het 
jongerenwerk van de Partij. 

Financiën 

Artikel 12 De jongerenkernen zijn zelf verantwoordelijk 
voor uitgaven en ontvangsten. Waar mogelijk worden zij  fi-
nancieel gesteund door de Partij-afdelingen. Zij brengen jaar-
lijks verslag uit van hun werkzaamheden aan het bestuur van 
de afdeling. 
Een overeenkomstige regeling geldt ten aanzien van geweste-
lijke en stedelijke jongerenfederaties en gewestelijke en stede-
lijke federaties van de Partij. 
Met toestemming van de federatieraad kan de jongerensecre-
taris de jongerenkernen evenals de gewestelijke en stedelijke 
jongerenfederaties bepaalde financiële lasten opleggen voor 
bijzondere doeleinden. De jongerensecretaris stelt elk jaar in 
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s buiten de fede- overleg met de federatieraad een begroting op, welke daarna 
de goedkeuring behoeft van het Partijbestuur. Op deze be- 

eden, verbonden groting komen o.a. alle uitgaven vanwege de federatieraad en 
de jongerensecretaris. Het boekjaar loopt van I oktober tot 

federatieraad en en met 30 september. 

hoogte van zijn Internationale werkzaamheden 

jongerenwerk in 8-rtikel 13 De federatieraad bevordert in samenwerking met 
e internationaal secretaris zoveel als in zijn vermogen ligt de 

internationale contacten. 
Dit reglement is, op grond van art. 18 van de Statuten van de 
Partij van de Arbeid, goedgekeurd door de Bijzondere Huis- 

gsweekend voor houdelijke Partijraad dd. 12 juni 1965. 

in principe alle 
Je echter, dat er 
cers behoren tot 

)ngerensecretaris 
egeven, alsmede 

i naar aanleiding 
betreffende het 

verantwoordelijk 
ik worden zij  fi- 
Zij brengen jaar- 
het bestuur van 

ien van geweste- 
stelijke en  stede- 

le jongerensecre-
jke en stedelijke 
i opleggen voor 
stelt elk jaar in 
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manistische le Huishoudehjk Reglement lid van de wer 

van de Humanistische Werkgemeenschap Artikel De 
verenigen tot e 

in de Partij van de Arbeid leden. 

Artikel 7 Het 
uit ten minste 

Artikel 1 De Humanistische Werkgemeenschap in de Partij kozen uit en 

van de Arbeid is een zelfstandig onderdeel van deze partij
functies 
vorden als zod 

geschi' 
Artikel 2 De werkgemeenschap heeft ten doel: ring, na de alt 
a tot stand brengen en onderhouden van contact tussen die bestuur treden 
leden van de Partij, die een humanistische levensovertuiging Artikel 8 Jaai 
gemeen hebben; vergadering ge] 
b bezinning op de vraagstukken van algemeen- en partijpoli- Uiterlijk in de 
tieke aard binnen de Partij op de grondslag van het humanisme; een kandidaat 

c het verbreiden naar buiten van het inzicht, dat op politiek zelf kan ook k  
gebied de humanistische levensovertuiging moet leiden tot Bij de kandidm  
aanvaarding van de beginselen van de Partij van de Arbeid. didaat overgele

de lijst der kar 
Artikel 3 De werkgemeenschap tracht dit doel te bereiken op welke wijz 
door: wordt gebracht 
a het beleggen van bijeenkomsten; Artikel 9 De 
b het geven van schriftelijke voorlichting; provincie kunn 

c het uitbrengen van rapporten en adviezen aan het Partij- gemene vergad
de bestuur; vergadering 
afgevaardigde(x 

d andere geschikte middelen. elk vijftigtal 1e 
Artikel 4 De kosten der werkzaamheden van de werkgemeen- De verspreide 
schap worden bestreden uit: tiental leden ol 

a de middelen, die door het Partijbestuur ter beschikking namen van du 

worden gesteld; de vergad
maakt 

b entreegelden voor bijeenkomsten; 
zijn. Elk 

men uit. 
c schenkingen en bijdragen. 

Artikel 10 Ee 
Artikel 5 Alle leden van de Partij die menen, dat zij een hu- Deze worden al 
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ement manistische levensovertuiging hebben, kunnen toetreden als 
lid van de werkgemeenschap. 

meenschap Artikel 6 De leden kunnen zich plaatselijk of streeksgewijze 
verenigen tot een afdeling. Afdelingen hebben ten minste tien 

ed leden. 

Artikel 7 Het hoofdbestuur van de werkgemeenschap bestaat 
uit ten minste zeven en ten hoogste zeventien personen, ge- 

thap in de Part' 
kozen uit en door de leden. De voorzitter en de secretaris 

van deze partij, 
ïorden als zodanig aangewezen. De verdeling van de andere 

functies geschiedt in de eerstvolgende hoofdbestuursvergade- 
oel: ring, na de algemene vergadering. De leden van het hoofd- 

antact tussen die bestuur treden jaarlijks af. Zij zijn terstond herkiesbaar. 

[evensovertuiging Artikel 8 Jaarlijks in het laatste kwartaal wordt een algemene 
vergadering gehouden. 

en- en partijpoli- Uiterlijk in de maand september kunnen ten minste tien leden 

i het humanisme; een kandidaat stellen voor het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur 

t, dat op politiek 
zelf kan ook kandidaten stellen. 

moet leiden tot 
Bij de kandidaatstelling wordt de bereidverklaring van de kan- 

an  de Arbeid. 
didaat overgelegd. Aan de oproep voor de vergadering wordt 
de lijst der kandidaten toegevoegd. Het hoofdbestuur bepaalt 

doel te bereiken op welke wijze de convocatie ter kennis van de afdelingen 
wordt gebracht. 

Artikel 9 De afdelingen of de verspreide leden binnen een 
provincie kunnen één of meer afgevaardigde(n) naar de al- 
gemene vergadering zenden. Zij moeten vóór de aanvang van 

i aan het Partij- de vergadering aan de secretaris de naam (namen) van de 
afgevaardigde(n) schriftelijk meedelen. Een afdeling heeft voor 
elk vijftigtal leden of een gedeelte daarvan recht op één stem. 

de werkgemeen- De verspreide leden binnen een provincie hebben voor elk 
tiental leden of een gedeelte daarvan recht op één stem. De 

ter beschikking 
namen van deze verspreide leden moeten vóór de aanvang 
van de vergadering aan de secretaris schriftelijk bekend ge- 
maakt zijn. Elke afgevaardigde brengt ten hoogste twee stem- 
men uit. 

Artikel 10 Een afdeling is bevoegd, voorstellen in te dienen. 
a, dat zij een hu- Deze worden alleen in behandeling genomen, indien zij schrif- 
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telijk ter kennis van het hoofdbestuur zijn gebracht uiterlijk EI uisi één maand voor de vergadering. Indien, en voor zover de agen- 
da niet in de convocatie is opgenomen, worden de voorstellen 
alsnog tijdig ter kennis van de afdelingen gebracht. van de b 
Artikel 11 Het hoofdbestuur is bevoegd, een algemene ver- in 
gadering bijeen te roepen, zo vaak het dit wenselijk acht. Het 
hoofdbestuur is daartoe verplicht, zo vaak ten minste honderd 
leden de wens daartoe schriftelijk te kennen geven. 
Behoudens in spoedgevallen, moet tussen de dag van convo  feel  en midde 

catie en de vergadering ten minste één maand verlopen. 
Artikel 1 

Artikel 12 Op de jaarvergadering brengt het hoofdbestuur 1 Er bestaat 
verslag uit over zijn werkzaamheden en wordt het hoofdbestuur in de Partij van gekozen. 

Leden van de 
Artikel 13 Alle stemmingen over personen geschieden schrif- tijgenoten, die I 
telijk die over zaken mondeling. De vergaderingen worden 
voorgezeten door de voorzitter van het hoofdbestuur of bij 

2 De werkgen 

diens ontstentenis door zijn  plaatsvervanger, a uit de inspir 

Artikel 14 De afdelingen stellen zelf een reglement vast. Dit 
tot de ontwikke 
gestalte heeft gi 

treedt niet in werking voor het door het hoofdbestuur van de 
werkgemeenschap is goedgekeurd. b in het katho 

Artikel 15 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, be- 
het gesprek ove 
anderingen, die 

slist het hoofdbestuur. 
. 

Artikel 16 Wijzigingen m dit reglement kunnen alleen door 
3 De werkgen 

 
de in art. 8 bedoelde algemene jaarvergadering worden vast- a het beleg.-ei 
gesteld, met inachtneming van art. 19 van de statuten van de b het verzorgt 
Partij van de Arbeid. 

c het advisere  Dit reglement is goedgekeurd door de vergadering van het 
Partijbestuur, gehouden op 15 juli 1965. d het leggen 

en groeperrnger 

andere gesel 

Bestuur 

Artikel 1 

1 Het bestuur 

uil 



I: rn flii.i r iti 
van I' iKatholieke we i 'r. 

in  de Partij van de Arbeid 

toei en middelen 

Artikel 1 

1 Er bestaat een werkgemeenschap van rooms-katholieken 
in de Partij van de Arbeid. 
Leden van de werkgemeenschap zijn de rooms-katholieke par-
tijgenoten, die het lidmaatschap op prijs stellen. 

2 De werkgemeenschap heeft tot doel: 

a uit de inspiratie van het geloof een eigen bijdrage te leveren 
tot de ontwikkeling van het democratisch-socialisme, zoals dit 
gestalte heeft gekregen in de Partij van de Arbeid; 

b in het katholieke volksdeel een eigen bijdrage  te leveren tot 
het gesprek over de grote geestelijke en maatschappelijke ver-
anderingen, die het wezenskenmerk van deze tijd zijn. 

3 De werkgemeenschap streeft deze doeleinden na door: 

a het beleggen van bijeenkomsten; 

b het verzorgen van publikaties; 

c het adviseren van de partij en haar organen; 

d het leggen van contacten met gelijkgezinde partijgenoten 
en groeperingen, zowel in als buiten Nederland; 

andere geschikte middelen. 

Bestuur 

Artikel 1 

1 Het bestuur van de werkgemeenschap bestaat uit tenminste 
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zeven en ten hoogste negen leden, onder wie een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester. 

2 Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en 
voorts telkens wanneer tenminste vier bestuursleden aan de 
secretaris doen weten een vergadering wenselijk te achten. 
In het laatste geval wordt de vergadering binnen een maand na 
bedoelde kennisgeving gehouden. 

3 Het bestuur kan anderen dan bestuursleden voor overle'i 
of advies mede tot zijn vergaderingen uitnodigen. 

4 Van alle bestuursvergaderingen wordt door de secretaris 
een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende be-
stuursvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

5 De secretaris doet in de bestuursvergadering mededeling 
van de ingekomen stukken. 

6 Indien de werkgemeenschap een tijdschrift uitgeeft: 

a worden de leden der redactie door het bestuur, na overleg 
met de overige redactieleden, benoemd en ontslagen; 

b neemt de voorzitter deel aan de redactievergaderingen; 

c overlegt het bestuur met de redactie over alle aangelegen-
heden die van belang zijn voor de opinievorming binnen de 
werkgemeenschap of voor de beïnvloeding der opinies buiten 
de werkgemeenschap. 

7 Met goedkeuring van het bestuur en overeenkomstig door 
het bestuur te treffen regelingen kunnen plaatselijke of gewes-
telijke afdelingen of werkgroepen worden gesticht. 
Door het bestuur kan aan een lid worden verzocht als plaatse-
lijk of gewestelijk contactpersoon op te treden. 
Diens taak en bevoegdheid worden door het bestuur vastge-
steld. 

Ledenvergaderingen 

Artikel 3 

1 Ledenvergaderingen worden gehouden: 

92 



a in de eerste helft van alle oneven kalenderjaren (hierna te 
noemen tweejaarlijkse ledenvergadering); 
b zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht; 

c alsmede telkens binnen een maand nadat minstens vijfen-
twintig leden, onder opgave van te behandelen onderwerpen, 
aan de secretaris hebben doen weten een vergadering wenselijk 
te achten. 

2 Aan alle leden wordt een schriftelijke uitnodiging, ver-
eldend de te behandelen onderwerpen, toegezonden. 

.\lle aanwezige leden kunnen aan eventuele stemmingen deel-
nemen en voorstellen indienen. 

3 In de tweejaarlijkse ledenvergadering: 

a brengt de secretaris verslag uit van de activiteiten van de 
werkgemeenschap sedert de voorafgaande tweejaarlijkse leden-
vergadering; 

b brengt de penningmeester verslag uit omtrent het finan-
cieel beheer in dezelfde periode; 

c brengt de financiële controlecommissie verslag uit omtrent 
haar werkzaamheden en bevindingen; 
d vinden aftreden en verkiezing plaats van bestuursleden, 
overeenkomstig dit reglement; 
e treden de leden van de financiële controlecommissie af en 
wordt een nieuwe financiële controlecommissie gekozen. 
4 Van elke ledenvergadering wordt door de secretaris een 
schriftelijk verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende be-
stuursvergadering wordt vastgesteld en in de eerstvolgende le-
denvergadering aan de leden wordt overgelegd. 

5 In de ledenvergaderingen geschieden stemmingen over per-
sonen schriftelijk, over zaken mondeling. 

verkiezingen 

Artikel 4 

1 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden 
door de ledenvergadering in functie gekozen. 
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Zij treden om de vier jaar af en zijn  niet meer dan twee maal 
onmiddellijk herkiesbaar. 

2 De overige bestuursleden treden om de twee jaar af. Een 
derde van het aantal aftredende bestuursleden is niet onmid-
dellijk herkiesbaar. Te dien einde wordt door het bestuur een 
rooster vastgesteld. 

3 In uitnodigingen voor ledenvergaderingen, waarin be-
stuursleden dienen te worden gekozen, vermeldt het bestuur 
namen van kandidaten voor de te vervullen functies. 

4 Kandidaten kunnen mede worden gesteld door tenminste 
vijf leden en wel: 

a schriftelijk vóór de vergadering, waarbij bereidverklarin-
gen van de kandidaten dienen te worden overgelegd; 

b tijdens de vergadering, mits schriftelijke bereidverklaringen 
van de kandidaten worden overgelegd of de kandidaten zich 
in persoon tot aanvaarding van de betrokken functie bereid 
verklaren. 

5 Bestuursleden zijn niet verkiesbaar tot lid van de financiële 
controlecommissie. 

Slotbepalingen 

Artikel S 

1 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist 
het bestuur. 

2 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een leden-
vergadering, die mede tot dit doel is bijeengeroepen. 

3 Dit reglement, alsmede de hierin aan te brengen wijzigingen 
behoeven de goedkeuring van het partijbestuur. 
Het reglement is goedgekeurd door de vergadering van hel 
partijbestuur gehouden op 15 juli 1965. 
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rdan twee maal Huishoudelijk Reglement 
wee jaar af. Een van de Werkgemeenschap van Protestant - 
n is niet onmid- 
het bestuur een se Christenen in de Partij van de Arbeid 

en, waarin be- 
Leidt het bestuur Artikel 1 De Werkgemeenschap van Protestantse Christenen 
uncties. Li de Partij van de Arbeid heeft ten doel: 
I door tenminste a gelegenheid te geven tot bezinning op politieke vragen; 

bereidverkiarm- 
b het voeren van het politieke gesprek met andere protestant- 

rgelegd; 
Se christenen; 

reidverklaringen 
c de beginselen der partij te verbreiden onder de protestantse 
christenen. 

kandidaten zich 
fl functie bereid Artikel 2 De werkgemeenschap tracht dit doel te bereiken 

door: 

van de financiële a het vormen van studiegroepen; 
b het beleggen van bijeenkomsten; 

c het geven van voorlichting, onder meer door middel van 
studierapporten en een periodiek verschijnend orgaan; 
d het uitbrengen van adviezen; 

voorziet, beslist e het ter beschikking stellen van documentatiemateriaal; 
I andere geschikte middelen. 

door een leden- Artikel 3 Leden van de partij, die de wens daartoe te kennen 
oepen. geven, kunnen als lid van de werkgemeenschap toetreden. 
ngen wijzigingen Artikel 4 Het algemeen bestuur van de werkgemeenschap r. 
adering van he bestaat uit ten hoogste drieëntwintig leden. Iedere gewestelijke 

verkgroep alsmede de stedelijke Amsterdam werkgroep wijzen 
cén lid aan. De overige leden worden verkozen door de alge- 
mene vergadering uit door het algemeen bestuur en de gewes- 
telijke werkgroepen voor te dragen kandidaten. 

Artikel S De voorzitter, de eerste secretaris en de tweede 
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secretaris van het bestuur, alsmede de secretaris van de cen-
trale studiecommissie worden door de algemene vergadering 
rechtstreeks in functie gekozen. 
De op de algemene vergadering van de werkgemeenschap ge-
kozen leden van het bestuur treden, volgens vast te stellen 
rooster, na drie jaren af. Zij zijn  terstond herkiesbaar. 

Artikel 6 Het algemeen bestuur vergadert ten minste vier 
maal per jaar. 
Het komt bovendien bijeen ,indien ten minste zeven leden va1, 
het algemeen bestuur dit aan dat bestuur schriftelijk verzoeken i. 

Artikel 7 Het algemeen bestuur wijst, dadelijk na zijn  samen-
stelling op de algemene vergadering, een dagelijks  bestuur van 
ten minste zeven en ten hoogste negen leden aan. Voorzitter, 
secretaris, tweede secretaris en de secretaris van de centrale 
studiecommissie behoren tot dit dagelijks bestuur. 
Van het dagelijks  bestuur mogen ten hoogste vijf leden deel 
uitmaken van het bestuur van de partij en de kamerfracties. 
Het dagelijks  bestuur is belast met de dagelijkse  leiding van de 
werkgemeenschap; met de voorbereiding van de door het al-
gemeen bestuur te behandelen zaken en de uitvoering van de 
besluiten van het algemeen bestuur; met de regeling van de 
propaganda en de behandeling van de organisatorische aan-
gelegenheden volgens de besluiten, door het algemeen bestuur 
genomen. 

Artikel 8 Het algemeen bestuur stelt een centrale studiecom-
missie in. 
De centrale studiecommissie is belast met het studiewerk ten 
behoeve van de werkgemeenschap en dient eigener beweging 
dan wel op verzoek het algemeen bestuur van de werkgemeen-
schap van advies omtrent aangelegenheden, die verband hou-
den met de in artikel 1 van dit reglement genoemde doelstel-
lingen van de werkgemeenschap. 
Voor zover de uitvoering van de haar opgedragen taak zulks 
wenselijk maakt, kan de centrale studiecommissie, in overleg 
met het dagelijks bestuur, sub-commissies vormen. 
De centrale studiecommissie heeft een secretaris, die deel uit- 



aris van de cen- maakt van het dage1ijk bestuur der werkgemeenschap en 
ene vergadering krachtens het bepaalde in artikel 5 van dit reglement recht-

streeks op de algemene vergadering wordt gekozen. 
gemeenschap ge- Voorzitter en eerste secretaris van de werkgemeenschap zijn 
s vast te stellen ambtshalve lid van de centrale studiecommissie, doch zijn niet 
rkiesbaar. benoembaar tot voorzitter of secretaris van deze commissie. 

Artikel 9 De leden van de werkgemeenschap, wonende in 
één provincie, kunnen zich verenigen tot een gewestelijke 

,ierkgroep. 
kVeze werkgroepen hebben tot taak binnen haar grenzen en 
mogelijkheden mede te werken aan de verwezenlijking van de 
in de artikel 1 en 2 genoemde doelstellingen, waartoe o.a. be-
hoort de rapporten c.q. adviezen van de studiecommissies in 
eigen kring te bespreken. 
Waar nodig en mogelijk kan in een provincie meer dan één 
gewestelijke werkgroep bestaan. Een besluit daartoe behoeft 
de goedkeuring van het algemeen bestuur. 
In de provincie Zuid-Holland bestaan twee gewestelijke werk-
groepen: Zuid-Holland-Noord en Zuid-Holland-Zuid. De ste-
delijke werkgroep Amsterdam wordt, mits daar meer dan één 
lokale werkgroep bestaat, gelijkgesteld mei een gewestelijke 
werkgroep. 
De gewestelijke werkgroep vergadert ten minste 2 maal per 
jaar, bij  voorkeur in het voorjaar en in het najaar. 
De vergaderingen zijn  toegankelijk voor alle in het gebied van 
de gewestelijke werkgroep woonachtige leden van de werk-
gemeenschap. 
Alle op de vergadering aanwezige leden uit het gebied van de 
gewestelijke werkgroep brengen ieder één stem uit. 
Bij voorkeur in de najaarsvergadering van de gewestelijke 
werkgroep wordt het bestuur van de werkgroep gekozen, als-
mede de vertegenwoordiger van de gewestelijke werkgroep in 

et algemeen bestuur van de werkgemeenschap. De stedelijke 
werkgroep Amsterdam wordt, mits daar meer dan één afdeling 
van de werkgemeenschap bestaat, gelijkgesteld met een ge-
westelijke werkgroep. 

Artikel 10 Waar nodig kunnen leden van de werkgemeen- 



schap, na overleg met het bestuur van de gewestelijke werk-
groep, zich plaatselijk of streeksgewijze tot een lokale werk-
groep verenigen. 
Een lokale werkgroep telt ten minste 15 leden. 
Lokale werkgroepen, die meer dan 200 leden tellen, kunnen 
na overleg met het bestuur van de gewestelijke werkgroepen 
worden gesplitst. 
Het bestuur van de gewestelijke werkgroep kan in plaatsen 
of streken, waar geen lokale werkgroepen bestaan, correspon, 
denten aanstellen. Deze moeten lid zijn  van de werkgemeen 
schap. Het bestuur van de gewestelijke werkgroep onderhoudt 
de contacten met de lokale werkgroepen en de corresponden-
ten. 
Indien in een provincie geen gewestelijke werkgroep is ge-
vormd, kan het algemeen bestuur van de werkgemeenschap zo 
nodig overgaan tot het aanstellen van correspondenten. 

Artikel 11 Op de jaarlijks te houden algemene vergadering 
van de werkgemeenschap worden, behalve de reeds in artikel 
4 van dit reglement genoemde leden van het algemeen bestuur, 
verkozen de door de werkgemeenschap aan te wijzen  leden van 
de in artikel 27 van de statuten der partij bedoelde partijraad; 
de leden van de redactie van het in artikel 2, sub c, bedoelde 
orgaan van de werkgemeenschap; 
de verzorger van de documentatie van de werkgemeenschap. 
Zij worden gekozen uit door het algemeen bestuur en/of de 
gewestelijke c.q. stedelijke werkgroepen van de werkgemeen-
schap te stellen kandidaten. 
Zij worden gekozen voor één jaar en zijn terstond herkiesbaar, 
In de jaarlijks te houden algemene vergadering brengen het 
bestuur, de secretaris van de studiecommissie, de redactie van 
het orgaan en de verzorger van de documentatie verslag uit. 

Artikel 12 Aan de stemmingen op de algemene vergaderm g  
nemen deel: 

a de leden van het algemeen bestuur; 

b de vertegenwoordigers door de gewestelijke c.q. stedelijke 
werkgroepen naar de algemene vergadering te zenden; 



c één afgevaardigde van iedere lokale werkgroep; 

d de correspondenten werkzaam in een provincie, waar geen 
gewestelijke werkgroep werd gevormd; 

e de leden van de redactie van het orgaan der werkgemeen- 
schap. 
Iedere stemgerechtigde brengt één stem uit. 

Artikel 13 Iedere gewestelijke c.q. stedelijke werkgroep en 
le lokale werkgroepen hebben het recht vóór en door het be-
tuur te bepalen datum schriftelijk voorstellen in te dienen, die 

op de algemene vergadering in behandeling dienen te worden 
genomen. 
Alle leden van de werkgemeenschap hebben toegang tot de 
algemene vergadering en kunnen aan de besprekingen deel-
nemen. 
Elke gewestelijke werkgroep kan een afvaardiging naar de 
algemene vergadering zenden. Zij bestaat uit drie leden plus 
uit één afgevaardigde voor iedere tweehonderd leden of ge-
deelten daarvan. 
Elke lokale werkgroep kan, ongeacht de grootte, één afge-
vaardigde naar de algemene vergadering zenden. 
Vergoeding van kosten verbonden aan het bezoeken der alge-
mene vergadering wordt verleend aan: 

a de leden van het algemeen bestuur en van de centrale 
studiecommissie; 

b de leden behorende tot de afvaardiging van een gewestelijke 
eq. stedelijke  werkgroep; 

c de afgevaardigden van de lokale werkgroepen; 

d de correspondenten werkzaam in een provincie, waar geen 
gewestelijke werkgroep werd gevormd; 

- e de leden van de redactie en de administratie van het orgaan 
der werkgemeenschap; 

f de verzorger van de documentatie. 

Artikel 14 De gewestelijke c.q. stedelijke  werkgroepen en de 
lokale werkgroepen kunnen, voor zover zulks voor een goede 



Artikel 1 Me 
art. 12 tot en 
l tot en met 7 
men de leden, 
afdeling .... 

gang van zaken nuttig wordt geoordeeld, zelf een reglement 
opstellen. 
Van dit reglement wordt mededeling gedaan aan het bestuur 
van de werkgemeenschap. 

Artikel 15 In alle gevallen, waarin het reglement niet voor-
ziet, beslist het algemeen bestuur van de werkgemeenschap. 

Artikel 16 Dit reglement, alsmede de hierin aan te brengen 
wijzigingen behoeven de goedkeuring van het partijbestuur. 
Het reglement is goedgekeurd door de vergadering van het 
partijbestuur gehouden op 15 juli 1965.  

it  
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rtikel 1 Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de 
art. 12 tot en met 16 van de statuten der Partij en in de art. 
1 tot en met 7 van het huishoudelijk reglement der Partij, vor-
men de leden, wonende in ........gemeente ........de 
afdeling ........van de Partij van de Arbeid. 

Artikel 2 Het bestuur van de afdeling bestaat uit tenminste 
drie en ten hoogste ........leden. Het wordt door de leden-
vergadering gekozen ut de leden der afdeling. Art. 4 van het 
huishoudelijk reglement van de Partij is hierbij van toepassing. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie 
gekozen en vormen het dagelijks bestuur. 

Artikel 3 De ledenvergadering vormt het hoogste gezag in 
de afdeling. Deze vergadering wordt ten minste vier keer per 
jaar door het bestuur bijeengeroepen. Het bestuur moet bin-
nen een maand een ledenvergadering uitschrijven, indien dit 
door tien percent van de leden wordt verlangd in afdelingen 
die tot honderd leden tellen en indien dit door twintig leden 
wordt verlangd in afdelingen die meer dan honderd leden 
tellen. 

Artikel 4 Het bestuur brengt in de maand november aan de 
ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden der af-
deling over het afgelopen boekjaar. Het zendt een afschrift 
van dit verslag aan het Partijbestuur en aan het bestuur van de 

-• gewestelijke federatie. 

Artikel 5 Het bestuur zorgt, dat de leden tenminste geduren-
de twee weken voor deze vergadering de gelegenheid hebben 
voorstellen, ter behandeling in deze vergadering, bij het be- 
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stuur in te dienen, alsmede de kandidaten te stellen voor de te 
vervullen functies. 

Artikel 6 Het bestuur brengt de voorstellen en de namen van 
de kandidaten ten minste zes dagen voor de vergadering ter 
kennis van de leden. 

Artikel 7 Het treedt op de in art. 4 bedoelde vergadering in 
zijn geheel af, doch is terstond herkiesbaar. 

Artikel 8 Bij het houden van een stemming over zaken en 
personen worden de bepalingen van art. 68 van het huishou-
delijk reglement van de Partij in acht genomen. (Dit art. kan 
eventueel in zijn geheel in het afdelingsreglement worden op-
genomen.) 

Artikel 9 Het bestuur deelt in iedere ledenvergadering mede, 
welke personen zich voor het lidmaatschap van de Partij heb-
ben aangemeld. Heeft geen der aanwezige leden bezwaar, 
dan zijn deze personen als lid toegelaten. 
Heeft één der leden bezwaren tegen toelating, dan heeft de 
beslissing over de toelating plaats in de volgende ledenver-
gadering. Bij  ballotage worden de bepalingen van art. 8 van het 
huishoudelijk reglement van de Partij in acht genomen; 
(Dit artikel kan eventueel in zijn geheel in het afdelings-
reglement worden opgenomen.) 

Artikel 10 Een voorstel tot royement van een lid moet op 
de agenda der ledenvergadering zijn aangekondigd. Bij be-
handeling van een voorstel tot royement worden de bepalingen 
van artikel 9 van het huishoudelijk reglement van de Partij in 
acht genomen. 
(Dit artikel kan eventueel in zijn  geheel in het afdelings-
reglement worden opgenomen.) 

Artikel 11 Het bestuur kan een lid, dat meer dan drie maan-
den contributieschuld heeft van de ledenlijst afvoeren, over-
eenkomstig artikel 70 van het huishoudelijk reglement van 
de Partij. Het geeft het betrokken lid tijdig kennis van zijn 
voornemen. Is een lid afgevoerd dan kan inschrijving  alleen 
plaats hebben indien de achterstallige contributie is betaald. 
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Het lid treedt dan direct in de volle rechten van zijn lidmaat-
schap. 

Artikel 12 De kandidaatstelling voor de verkiezing van de 
leden van de Gemeenteraad vindt plaats overeenkomstig de 
artikelen 50 tot en met 55 van het reglement kandidaatstelling 
van de Partij. 

Artikel 13 De leden der Partij, gekozen tot lid van de Ge-
meenteraad, vormen de gemeenteraadsfractie van de Partij van 
de Arbeid. 
De gemeenteraadsfractie benoemt uit haar midden een secre-
taris, tot wie allen zich hebben te wenden, die met de fractie 
in aanraking wensen te komen. 

Artikel 14 Jaarlijks  brengt de gemeenteraadsfractie verslag 
uit van haar werkzaamheden in een ledenvergadering van de 
afdeling. 

Artikel 15 Zo dikwijls het bestuur het nodig oordeelt, wordt 
het werk van de gemeenteraadsfractie in een vergadering be-
sproken, tot welke vergadering de gemeenteraadsfractie wordt 
uitgenodigd. 

Artikel 16 De inkomsten van de afdeling bestaan uit een, 
door de bijzondere huishoudelijke Partijraad vast te stellen, 
percentage van de contributie en uit andere baten. 

Artikel 17 Er is een financiële controlecommissie, gekozen 
door de ledenvergadering, die eens per drie maanden kas en 
boeken van de penningmeester controleert en van zijn bevin-
dingen verslag uitbrengt aan de eerstvolgende ledenvergade-
ring. 

Artikel 18 De aanwijzing van afgevaardigden naar het in 
artikel 21 van de statuten der Partij bedoelde congres vindt 
plaats in een ledenvergadering, die gehouden wordt tenminste 
drie weken voor het congres. 
De afgevaardigde vertegenwoordigt de afdeling met blanco 
mandaat. De aanwijzing van afgevaardigden naar de geweste-
lijke vergadering vindt op overeenkomstige wijze plaats. 
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Artikel 19 In alle geschillen, voortvloeiend uit de toepas-
sing van dit reglement, neemt het bestuur een voorlopige be-
slissing. Het is verplicht, deze beslissing aan de eerstvolgende 
ledenvergadering ter beoordeling voor te leggen. 

Artikel 20 Dit reglement, evenals eventuele wijzigingen, be-
hoeven de goedkeuring van het Partijbestuur, welke is verleend 
bij besluit van dit bestuur van ........ 
Op grond van artikel 3 van het huishoudelijk reglement van 
de Partij, zendt iedere afdeling binnen vier weken na haar 
oprichting haar huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan 
het Partijbestuur toe. Het reglement is alleen van kracht na 
goedkeuring voor het Partijbestuur.  Als bewijs daarvan moet 
een door de voorzitter en de secretaris-penningmeester van het 
Partijbestuur getekend exemplaar bij de afdelingssecretaris 
aanwezig zijn. 



uit de toepas- Model   voorlopige be-  

eerstvolgende 
a. van een Huishoudelijk Reglement voor de 
ïjzigingen, be- gemeentelijke  federates  van de Pv.dA 
elke is verleend 

reglement van 
weken na haar f rtikel 1 De gemeentelijke federatie ...... wordt gevormd 
)edkeuring aar or afdelingen, die gevestigd zijn in de gemeente 
van kracht na In dit reglement wordt zij genoemd 'de federatie'. 
daarvan moet Artikel 2 De federatie heeft tot taak: 

neester van het a het bevorderen van een goede inwendige organisatie en 
elingssecretaris functionering der tot de federatie behorende afdelingen; 

b met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in 
de artikelen 44 tot en met 49 van het reglement kandidaat- 
stelling van de Partij, de voorbereiding, de organisatie en de 
leiding van de verkiezingen voor de Gemeenteraad. Zij kan 
worden belast met de gemeenschappelijke propaganda; 
c het vaststellen van de grenzen van de in de gemeente geves- 
tigde en op te richten afdelingen; 
d het uitgeven van plaatselijke Partijgeschriften. 

Artikel 3 Het bestuur van de gemeentelijke federatie bestaat 
uit tenminste ........en ten hoogste ........leden. De 
besturen van de afdelingen zijn tenminste met één lid in het 
federatiebestuur vertegenwoordigd. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie 
gekozen. Zij vormen het dagelijks bestuur. 

Artikel 4 Het federatiebestuur s belast met de algemene lei- 
ding der federatie en de uitvoering van alle besluiten, door het 
bestuur en de federatievergadering genomen. 
let heeft de leiding van alle vergaderingen, door de federatie 

oelegd. 

Artikel 5 De federatievergadering bestaat uit leden van het 
federatiebestuur en de besturen van de afdelingen. De federa- 
tievergadering wordt als regel om de drie maanden gehouden 
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en voorts zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt of twee 
besturen van de afdelingen het verlangen daartoe schriftelijk 
aan het bestuur te kennen geven. 

Artikel 6 Voorstellen ter behandeling op de federatiever-
gadering kunnen slechts door het federatiebestuur en de be-
sturen van de afdelingen worden inenliend. 

Artikel 7 In de federatievergadering wordt hoofdelijk ge-
stemd. Hierbij worden de bepalingen van artikel 68 van he 
huishoudelijk reglement van de Partij in acht genomen.  (Eves,  / 
tueel kan artikel 68 in zijn  geheel worden opgenomen.) 

Artikel 8 De jaarvergadering der federatie wordt in de maand 
december gehouden. In deze vergadering worden behandeld, 
respectievelijk vastgesteld: 
a de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester; 

b het bedrag, dat gedurende het lopende boekjaar per lid aan 
de federatiekas voor het normale werk wordt afgedragen; 

c het bedrag, dat over het lopende boekjaar uit het spaar-
fonds voor de afdelingen aan de federatiekas toekomt ter fi-
nanciering van de gemeenteraadsverkiezingen; 

d de voorstellen en de onderwerpen van bespreking door het 
federatiebestuur of de afdelingen op de agenda gebracht; 
e de verkiezing van het federatiebestuur; 
f de verkiezing van een commissie, die de kas en de boeken 
over het lopende boekjaar controleert en van haar bevindingen 
op de eerstvolgende vergadering verslag uitbrengt. 

Artikel 9 De algemene ledenvergadering der federatie wordt 
in de maand december gehouden. Ze is toegankelijk voor alle 
leden van de afdelingen, waaruit de federatie bestaat. 
In deze vergadering brengt deraadsfractie verslag uit van ha% 
werkzaamheden over het afgelopen zittingsjaar. 
Het federatiebestuur kan in deze vergadering ook het jaar-
verslag van de federatie in bespreking brengen. 
In de algemene ledenvergadering wordt hoofdelijk gestemd 



naar de regelen van artikel 68 van het huishoudelijk reglement 
van de Partij. 

Artikel 10 De leden der Partij,  gekozen tot lid van de ge-
meenteraad, vormen de raadsfractie van de Partij van de Ar-
beid. Deze fractie benoemt uit haar midden een secretaris, tot 
wie  alien  zich hebben te wenden, die met de fractie in aanra-
king wensen te komen. 

Artikel 11 In alle geschillen, die uit de toepassing van dit 
glement voortvloeien, beslist het federatiebestuur, behoudens 

eroep op de federatievergadering, bedoeld in artikel 5. 

Artikel 12 Dit reglement behoeft de goedkeuring van het 
Partijbestuur, welke is verleend hij besluit van dit bestuur van 

Voor het federatiebestuur: 
Voorzitter: 
Secretaris: 

Voor het Partijbestuur: 
Voorzitter: 
Secretaris:  
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Model De besturen var 
federatiebestuur 
penningmeester 

van een Huishoudel ijk Regl ement voor de dagelijks bestuu 

plaatselijke  federates  van de Pv,dA. Artikel Het 
leiding der fede 
het bestuur, de 
vergadering gen 

Artikel 1 De afdelingen van de Partij van de Arbeid in & 
1 

ngen door de 
ik 

gemeente ........ vormen een plaatselijke federatie. 
. rtikel 5 De f 

In dit reglement wordt zij  genoemd 'de federatie'. afdelingen en in 
Artikel 2 De federatie heeft tot taak: De federatiever 

a het bevorderen van een goede inwendige organisatie en het 
gehouden en v 
twee afdelingsb 

functioneren der afdelingen; het federatiebes 
b het voeren van de algemene propaganda en leiding te 

Artikel 6 Vooi geven aan de propaganda der afdelingen; 
gadering kunne: 

c het regelen van de inning der contributie en van andere sturen van de a 
bijdragen die krachtens besluit van het Congres, de Partijraad, 
de bijzondere huishoudelijke Partijraad, het Partijbestuur, of Artikel 7 In d 

van de federatievergadering worden geheven; stemd. Hierbij 
huishoudelijk re 

d de vaststelling van de uitkering uit de federatiekas, aan tikel 68 in zijn 
de afdelingen en de vrouwengroep; 

e met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in 
Artikel 8 De 
twee maal per 

het reglement-kandidaatstelling van de Partij,  de art. 44-49 maart en oktob 
van de voorbereiding, de organisatie en de leiding van de Ze is toegankeL 
verkiezingen voor de gemeenteraad; de federatie bes 
f de samenwerking met de vrouwengroep en de jongeren- In de eerste alg 
groep; wordt behandeb 

g de samenwerking met andere organisaties ter bevordering a het verslag 
van het door de Partij nagestreefde doel; .ntwoording va: 

h het vaststellen van de grenzen der afdelingen. . "jaar; 

Artikel 3 Het bestuur der federatie bestaat uit tenminste b het verslag 

en ten hoogste ........leden, gekozen door de al- c de voorstelb 
gemene ledenvergadering. lingen; 
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De besturen van de afdelingen zijn minstens met één lid in het 
federatiebestuur vertegenwoordigd. Voorzitter, secretaris en 
penningmeester worden in functie gekozen; zij  vormen het 
dagelijks bestuur. 

Artikel 4 Het federatiebestuur is belast met de algemene 
leiding der federatie en de uitvoering van alle besluiten, door 
het bestuur, de federatievergadering en de algemene leden-
vergadering genomen. Het heeft de leiding van alle vergade-
ingen door de federatie belegd. 

rtikel 5 De federatievergadering bestaat uit de besturen der 
afdelingen en het federatiebestuur. 
De federatievergadering wordt als regel om de twee maanden 
gehouden en voorts zo dikwijls  als het federatiebestuur of 
twee afdelingsbesturen het verlangen daartoe schriftelijk aan 
het federatiebestuur kenbaar maken. 

Artikel 6 Voorstellen ter behandeling op de federatiever-
gadering kunnen slechts door het federatiebestuur en de be-
sturen van de afdelingen worden ingediend. 

Artikel 7 In de federatievergadering wordt hoofdelijk ge-
stemd. Hierbij worden de bepalingen van artikel 68 van het 
huishoudelijk reglement in acht genomen. (Eventueel kan ar-
tikel 68 in zijn geheel worden opgenomen in dit reglement.) 

Artikel 8 De algemene ledenvergadering wordt tenminste 
twee maal per jaar bijeengeroepen en wel in de maanden 
maart en oktober. 
Ze is toegankelijk voor alle leden van de afdelingen, waaruit 
de federatie bestaat. 
In de eerste algemene ledenvergadering van elk kalenderjaar 
wordt behandeld: 

a het verslag van het federatiebestuur en de financiële ver-
.ntwoording van de penningmeester over het afgelopen boek-
jaar; 
b het verslag van de raadsfractie; 

c de voorstellen van het federatiebestuur en van de afde-
lingen; 
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d de verkiezing van het federatiebestuur; 

e de verkiezing van een commissie, die de kas en de boeken 
van de penningmeester controleert en van haar bevindingen op 
de eerstvolgende vergadering verslag uitbrengt. In de algemene 
ledenvergadering wordt hoofdelijk gestemd naar de regelen in 
artikel 7 omschreven. 

Artikel 9 De leden van de Partij, gekozen tot lid van de ge-
meenteraad, vormen de raadsfractie van de Partij van de Ar-
beid. Deze fractie benoemt uit haar midden een secretaris to 
wie  alien  zich hebben te wenden, die met de fractie in aan-
raking wensen te komen. 

Artikel 10 In alle geschillen, die uit de toepassing van dit re-
glement voortvloeien, beslist het federatiebestuur, behoudens 
beroep op de federatievergadering. 

Artikel 11 Dit reglement behoeft de goedkeuring van het 
Partijbestuur, welke is verleend bij  besluit van dit bestuur van 

Voor het federatiebestuur: 
Voorzitter: 
Secretaris: 

Voor het Partijbestuur 
Voorzitter: 
Secretaris: 
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