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Artikel 1 

Heeft zich een afdeling van de partij gevormd, dan wordt 
daarvan door de secretaris van het gewest waartoe de 
afdeling behoort, schriftelijk mededeling gedaan aan het 
partijbestuur. Deze mededeling bevat tevens de namen 
van de leden van het bestuur 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 be-
stuur van de afdeling in de woonplaats van het lid of 
d"or het partijbestuur. 

aat in de woonplaats geen afdeling, dan bestaat de 
ngeljltheid om ingeschreven te worden als algemeen lid. 
Het partijbestuur bepaalt de voorwaarden waaronder ie-
mand als algemeen lid kan worden ingeschreven. Het 
contakt met de algemene leden wordt onderhouden door 
het bestuur van het betrokken gewest en door het partij-
bestuur. Een algemeen lid kan voorstellen voor het con-
gres van de partij, als bedoeld in artikel 28 van dit regle-
ment, indienen bij een afdeling van zijn keuze. 

Artikel 3 

richting haar huishoudelijk reglement ter goedkeuring 
Iedere afdeling zendt binnen vier weken na haar op-
toe aan het partijbestuur.  Zolang geen huishoudelijk 
reglement van kracht is, geldt het modelreglement voor 
de afdelingen. 
Het reglement is alleen van kracht na goedkeuring door 
het partijbestuur. Bij wijziging van het reglement vindt 
het in de voorgaande leden bepaalde, dienovereenkom-
stige toepassing. 

Artikel 4 

Het bestuur van de afdeling wordt gekozen uit en door 
de leden van de afdeling. 
Het bestuur van de afdeling brengt ieder jaar, uiterlijk 
in de maand december, aan het partijbestuur een schril- 

lc  verslag uit over de toestand van de afdeling en de 
kzaamheden in het afgelopen boekjaar. Van dit ver-

slag zendt het bestuur van de afdeling een afschrift aan 
het bestuur van het gewest, waartoe de afdeling behoort. 
Het bestuur van de afdeling is gehouden het partijbestuur 
alle gevraagde mededelingen te doen. 
De vrouwelijke leden van de afdeling kunnen, indien zij 
dit wensen, hetzij een vrouwengroep oprichten, overeen-
komstig het reglement van het Vrouwencontact in de 
Partij van de Arbeid, hetzij aan de ledenvergadering van 
de afdeling voorstellen een afdelingsvrouwencontact in 
het leven te roepen, overeenkomstig het huishoudelijk 
reglement van de afdeling. 
Voor zover het partijbestuur dit verzoekt, zendt de secre-
taris van de afdeling het archief van de afdeling, dat 
ouder is dan vijf jaar, toe aan het partijbestuur. 

Umnsm 
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 
Het bestuur van de afdeling ziet toe dat van alle inkom-
sten en uitgaven 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 formu-
lieren een financiëel verslag uit, 
Van dit verslag zendt het bestuur een afschrift aan het 
partijbestuur en aan het bestuur van het gewest waartoe 
de afdeling behoort. 

Het bestuur van de afdeling draagt zorg dat het bijhouden 
van de ledenadministratie geschiedt overeenkomstig na-
der door het partijbestuur te stellen regels. 

Artikel '1 

1. Voor de ballotage van leden door de afdeling gelden 
de volgende bepalingen: 
a. In iedere huishoudelijke vergadering van de afdeling 
deelt het bestuur mede wie zich, sinds de vorige verga-
dering als lid van de partij hebben aangemeld. Mocht een 
der aanwezige leden bezwaar hebben tegen toelating van 
een der genoemden, dan wordt de beslissing over de 
toelating van de betrokkene genomen in een volgende 
huishoudelijke vergadering van de afdeling; 
b. Deze volgende huishoudelijke vergadering wordt ge-
houden uiterlijk zestig dagen na die waarin tot ballotage 
werd besloten. In de oproep voor deze vergadering wordt 
vermeld dat ballotage zal plaats vinden, terwijl de be-
trokkene daarvan bericht ontvangt; 
c. Indien uiterlijk zestig dagen na de datum waarop tot 
ballotage werd besloten, geen beslissing is genomen door 
de huishoudelijke vergadering van de afdeling, wordt 
geacht dat de betrokkene tot het lidmaatschap van de 
partij is toegelaten; 
d. Ingeval van afwijzing  als lid stelt het bestuur van de 
afdeling de betrokkene per aangetekende brief op de 
hoogte van de reden van de afwijzing,  van de mogelijk-
heid van beroep op het partijbestuur en van de termijn 
waaraan dit beroep is gebonden. Een afschrift van de 
brief wordt tegelijkertijd aan het partijbestuur gezonden; 
e. Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig da-
gen na ontvangst van de brief waarin de afwijzing  ter 
kennis van de betrokkene wordt gebracht; 
I. Het partijbestuur neemt een beslissing uiterlijk zestig 
dagen nadat het beroep is ingesteld, Het kan deze ter-
mijn met ten hoogste zestig dagen verlengen, indien hei 
beroep in behandeling is, maar nog geen definitieve be-
slissing kon worden genomen. 
Indien de verlenging van de termijn is verlopen en nog 
geen beslissing is genomen, wordt de betrokkene geacht 
tot het lidmaatschap van de partij te zijn toegelaten: 
g. Het partijbestuur deelt zijn beslissing mede aan de 
betrokkene en aan het bestuur van de afdeling waar de 
betrokkene zich als lid heeft aangemeld, 

2. Voor ballotage door het partijbestuur  gelden de vol-
gende bepalingen; 
a. In iedere vergadering van het partijbestuur deelt de 
secretaris mede wie zich sinds de vorige vergadering al 
algemeen lid hebben aangemeld. Indien een der aanwe-
zige leden van het partijbestuur bezwaar heeft tegen 
toelating van een der genoemden, wordt binnen zestig 
dagen over diens toelating als lid beslist; 
b. De betrokkene ontvangt bericht "lat tot ballotage is 
besloten; 
c. Indien niet binnen zestig dagen is beslist, wordt ge-
acht dat de betrokkene tot het lidmaatschap van de 
partij Is toegelaten; 
d. Ingeval van afwijzing  als lid stelt het partijbestuur 
de betrokkene per aangetekende brief op de hoogte van 
de reden van de afwijzing,  van de mogelijkheid van beroep 
op de partijraad  en van de termijn waaraan dit beroep 
is gebonden; 
e. Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig da-
gen na ontvangst van de brief waarin de afwijzing ter 
kennis van de betrokkene is gebracht; 
I. De partijraad beslist in zijn eerstvolgende vergadering 
over het beroep. Indien hij het nodig acht de betrokkene 
te horen of nadere inlichtingen in te winnen, wordt de 
beslissing tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien 
in deze vergadering geen beslissing wordt genomen, wordt 
de betrokkene geacht tot het lidmaatschap te zijn toe-
gelaten; 
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g. Het partijbestuur deelt de beslissing van de partijraad 
mede aan de betrokkene, 

Artikel 8 
1. Voor het royement  door de afdeling gelden de vol- 
gende bepalingen: 
a. Een voorstel tot royement moet op de agenda van de 
huishoudelijke vergadering van de afdeling zijn aange-
kondigd. Het bestuur van de afdeling moet het betrokken 
lid tijdig in kennis stellen van dit voorstel, van de be-
weegredenen 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. Zij  moet daartoe overgaan, indien het door het 
betrokken lid wordt gevraagd; 
c. Voor deze commissie wordt één lid aangewezen door 
de huishoudelijke vergadering gn één door het betrokken 
lid. Deze commissieleden wijzen tezamen het derde lid van 
de commissie aan. De aanwijzing van de leden der com-
missie moet geschieden uiterlijk dértig dagen na de da-
turn waarop de huishoudelijke vergadering werd gehouden, 
waarin tot instelling van de commissie werd besloten; 
d. De commissie brengt zo mogelijk binnen twee maan-
den na de aanwijzing  een schriftelijk verslag uit van 
haar bevindingen en legt dit voor aan de huishoudelijke 
vergadering van de afdeling. Deze huishoudelijke verga-
dering neemt een beslissing over het voorstel tot roye-
ment. Over een voorstel tot royement wordt schriftelijk 
met gesloten briefjes gestemd; 
e. Na de beslissing van de huishoudelijke vergadering van 
de afdeling wordt het verslag van de commissie van on-
derzoek onverwijld  aan het partijbestuur gezonden; 
1. Ingeval tot royement is besloten stelt het bestuur van 
de afdeling de betrokkene bij  aangetekende brief op de 
hoogte van het royement, van de mogelijkheid van be-
roep op het partijbestuur en van de termijn waarbinnen 
dit beroep moet worden Ingesteld; 
g. Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk  dertig da-
gen na ontvangst van de brief, waarin het royement ier 
kennis van de betrokkene is gebracht: 
h. Het partijbestuur neemt uiterlijk dertig dagen nadat 
het beroep is ingesteld een bindende beslissing. Zolang 
over het royement geen uitspraak is gedaan door het 
partijbestuur, kan de betrokkene geen gebruik van zijn 
ledenrechten maken. 

2. Voor het royement door het partijbestuur gelden de 
volgende bepalingen: 
a. Indien het partijbestuur besluit royement van een lid 
in overweging te nemen, wordt dit lid in de gelegenheid 
gesteld door tenminste drie leden van het partijbestuur 
te worden gehoord; 
b. Indien het- lid dit wenst, wordt een commissie van 
onderzoek ingesteld, waarvan een lid door het partij-
bestuur en een lid door het betrokken lid wordt aange-
wezen. Deze commissieleden wijzen tezamen het derde lid 
van de commissie aan. Deze aanwijzing  dient te geschie-
den uiterlijk  dertig dagen nadat het lid het verzoek tot 
instelling van de commissie heeft gedaan; 
c. Het partijbestuur beslist zo spoedig mogelijk nadat het 
lid is gehoord. of, ingeval, een commissie van onderzoek 
is ingesteld, nadat de commissie verslagheeft uitgebracht; 
d. Het partijbestuur stelt het betrokken lid bij aangete-
kende brief op de hoogte van zijn beslissing.- Ingeval tot 
royement is besloten, worden hem tevens de mogelijkheid 
van beroep op de partijraad en de termijn waarbinnen 
dit beroep moet worden ingediend medegedeeld; 
a. Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig da-
gen na ontvangst van de brief waarbij het royement ter 
kennis van betrokkene is gebracht. 
f. De partijraad neemt over het beroep in zijn eerst-
volgende vergadering een bindende beslissing. Zolang over 
het royement geen uitspraak is gedaan door de - partij-
raad, kan de betrokkene geen gebruik van zijn leden-
rchten maken, 
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Artikel 9 
Indien een lid, ook na aanmaning, in gebreke blijft  de 
verschuldigde contributie te voldoen, kan het bestuur van 
de afdeling besluiten hein van de ledenlijst af te voeren. 
Alvorens hiertoe over te gaan stelt het de betrokkene 
in de gelegenheid alsnog de achterstand aan te zuiveren. 

GEWESTEN EN FEDERATIES 

Artikel 10 
Afdelingen, gelegen binnen een kieskring voor de Tweede 
Kamer, vormen een gewest. 
Afdelingen, gelegen binnen een gemeente, die niet tevens 
een kieskring voor de Tweede Kamer is, vormen een 
gemeentelijke federatie. 
Een of meer gewestelijke vergaderingen kunnen Uit lfl 
hun gewesten gelegen afdelingen streekfederaties vor-
men, met instemming van de betrokken afdelingen en 
onder goedkeuring van het partijbestuur. 

Artikel 11 
Indien binnen een uit meer dan één kieskring voor de 
Tweede Kamer bestaande provincie behoefte bestaat aan 
een gewestelijke indeling die afwijkt van de begrenzing 
van de kieskringen voor de Tweede Kamer, kunnen de 
daarbij betrokken gewesten, na een besluit van de gewes-
telijke vergaderingen, een daartoe ,  strekkend gemotiveerd 
verzoek aan het partijbestuur richten. - 

Indien het verzoek door het partijbestuur geheel of ten 
dele wordt afgewezen, kunnen de gewestelijke besturen 
in beroep gaan bij  de partijraad. 
Indien ook de partijraad het verzoek afwijst, kan niet 
binnen twee jaar een gelijk verzoek door het partij- 
bestuur in behandeling worden genomen, - 

Voor de kandidaatsstellings-procedures worden de gren-
zen geacht te lopen overeenkomstig artikel 10. 

Artikel 12 
Tot de taak van het gewest behoort: 
a, het voeren van de gemeenschappelijke propaganda en 
de bevordering van de vorming en scholing; 
b. de voorbereiding van de verkiezingen, de organisatie 
en leiding van de verkiezingsactie voor vertegenwoor- 
digende lichamen overeenkomstig de in de reglem i- 

kandidaatstelling gestelde regels; 
c. de bevordering van de werkzaamheden van de afdelin-
gen en van de binnen de partij werkzame organisaties; 
d. het jaarlijks doen houden van de gewestelijke vrou-
wenvergadering overeenkomstig de in het huishoudelijk 
reglement van het vrouwencontact te stellen regels; 
e. de opstelling van het gewestelijke reglement, dat de 
goedkeuring van het partijbestuur  behoeft; 
f. voor zover het partijbestuur dit aan het betrokken ge-
west opdraagt het regelen van de inning van de contri-
butie en van de bijdragen, die krachtens besluit van het 
congres, de partijraad, het partijbestuur  of de geweste-
lijke vergadering worden geheven en het vaststellen van 
de jaarlijkse uitkering uit de gewestelijke kas aan de 
afdelingen; 
g. het toekennen van een jaarlijkse uitkering aan de 
gewestelijke organisatie van de F.J.G. en aan het gewes- 
telijk Vrouwencontact. - 

Artikel 12 
Tot de gewestelijke vergadering worden uitgenodigd: 
twee leden van het gewestelijke orgaan van de Federatie 
van Jongeren Groepen twee leden van het gewestelijk 
orgaan van het Vrouwencontact, 
de leden van de statenfratie; 
de leden van de Staten-generaal, die door het gewest 
kandidaat gesteld zijn, 



Artikel 14 
De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de af-
gevaardigden van de afdelingen en de leden van het ge-
westelijke bestuur. Voor elke gewestelijke vergadering 
worden de afgevaardigden door de afdelingen gekozen. 
Het aantal afgevaardigden per afdeling wordt berekend 
naar de volgende maatstaf: 
een afdeling met 6 t rn 26 leden heeft 1 afgevaardigde 
een afdeling met 26 t m 50 leden heeft 2 afgevaardigden 
een afdeling met 51 t m 100 leden heeft 3 afgevaardigden 
een afdeling met 101 t: m 150 leden heeft. 4 afgevaardigden 
een afdeling met 151 t in 200 leden heeft 5 afgevaardigden 
eenafdeling met 201 t in 300 leden heeft 6 afgevaardigden 
een afdeling met 301 tiim 500 leden heeft 7 afgevaardigden 
een afdeling met 501 t/m 700 leden heeft 8 afgevaardigden 
een afdeling met 701 t/m 1000 leden heeft 9 afgevaardigden 
een afdeling boven 1000 leden heeft 10 afgevaarden 
Alle leden van de gewestelijke vergaderingen hebben één 
stern. De afgevaardigden worden uit en door de leden 
van de afdelingen gekozen, 

Artikel 15 
Het gewestelijk bestuur bestaat Uit tenminste vijf leden, 
g -.en door de gewestelijke vergadering uit de leden van 
ik fdelingeii in het gewest. 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden 
in functie gekozen en zijn lid van het dagelijks  bestuur. 
Bovendien wordt in functie gekozen een bestuurslid dat 
belast wordt met het werk ten behoeve van de vrouwe-
lijke leden, voor zover dit tot de taak van het gewest be-
hoort. 
Het huishoudelijk reglement van het gewest bevat bepa-
lingen omtrent de kandidaatstelling en omtrent de sa-
menstelling en omvang van het gewestelijk bestuur en. 
het dagelijks bestuur. 

Artikel 16 
Het bestuur van het gewest roept in de maand december 
een gewestelijke jaarvergadering bijeen. 
In deze vergadering worden behandeld. 
a, de jaarverslagen van de secretaris en de penning- 
meester: 
b. de voorstellen, ingediend door het bestuur van het 
gewest en de afdelingen, ter behandeling in de jaar-
vergadering 
c. de voorstellen van het bestuur van het gewest en van 
de afdelingen ter behandeling bij de partijraad  in te die-
nen, overeenkomstig art. 42 van dit reglement; 
ik het verslag van de afgevaardigden van het gewest 
naar de partijraad; 

verkiezing van leden van de partijraad  overeenkom-
liet bepaalde in art. 41 van dit reglement: 

f. de benoeming van een commissie, die de kas en boeken 
van de penningmeester controleert en van haar bevin-
dingen verslag uitbrengt; 
g. de verkiezing van het bestuur van het gewest; 
h. het verslag van de fractie van de partij in de Provin-
ciale Staten, indien het gewest een gehele provincie om-
vat. 

Artikel 17 
Het bestuur van het gewest is belast met het toezicht op 
de werkzaamheden van de afdelingen en hun besturen. 
Het is bevoegd het bestuur van een afdeling of een of 
meer bestuurders daarvan in geval van nalatigheid in 
het beheer te schorsen in de uitoefening van zijn (hun) 
functie, In dat geval roept het binnen vier weken een 
huishoudelijke vergadering van de afdeling bijeen, welke 
zich uitspreekt over de schorsing en over het al dan niet 
aanblijven van de geschorsten beslist. 

Artikel 18 
De inkomsten van het gewest bestaan uit de door de 
partijraad vastgestelde uitkering uit de partijkas, een 
door de gewestelijke vergadering vast te stellen bijdrage 
der afdelingen, vrijwillige bijdragen en eventuele baten 
van de door het gewest uitgegeven bladen. 

Artikel 19 
In een gewest dat het gebied van een gemeente omvat,  
stelt de gewestelijke vergadering de grenzen van de af-
delingen vast, 

GEMEENTELIJKE FEDERATIES 

Artikel 20 
Tot de taak van de gemeentelijke federatie behoort de 
voorbereiding, de organisatie en de leiding voor de ver-
kiezingsactie voor de gemeenteraad, overeenkomstig de 
in het reglement-kandidaatstelling gestelde regels. 
De federatievergadering wordt gevormd door de leden 
van de afdelingen en het bestuur van de federatie. 
Het reglement van de federatie wordt vastgesteld door 
de federatievergadering. In het reglement worden de taak 
en de bevoegdheden van het bestuur van de federatie en 
de Tederatievergadering geregeld. 
Het reglement behoeft de goedkeuring van het partij-
bestuur. 

Artikel 21 
Het bestuur van een gemeentelijke federatie is belast met 
het toezicht op de werkzaamheden van de afdelingen be-
horende tot de federatie en hun besturen. 

STREEKFEDERATIES 

Artikel 22 
De taak van de streekfederatie wordt omschreven in het 
besluit waarin de instelling wordt geregeld. De taakom-
schrijving wordt opgenomen in het reglement van de 
federatie. 

Artikel 23 
Wijziging in de taakomschrijving kan, met instemming 
van de betrokken afdelingen, worden aangebracht door de 
gewestelijke vergadering(en), die tot instelling van de 
streekfederatie heeft (hebben) besloten. onder goedkeu-
ring van het partijbestuur. Indien een streekfederatie is 
belast met een taak bij de verkiezingen van een vertegen-
woordigend lichaam richt zij zich naar het reglement-
kandidaatstelling, bedoelt In art, 59. 
De vaststelling van een huishoudelijk reglement van de 
streekfederatie geschiedt voor de eerste maal door een 
vergadering bestaande uit de besturen van afdelingen die 
van de federatie deel uitmaken, Het reglement regelt de 
wijze, waarop het kan worden gewijzigd. 
Het reglement behoeft de goedkeuring van het partij-
bestuur. 

Artikel 24 
Indien het bestuur van een streek-federatie wijziging 
van de taakomschrijving wenselijk acht en een of meer 
van de hierbij betrokken gewestelijke vergaderingen wei-
gert (weigeren) daartoe mede te werken, of indien tussen 
het bestuur van een streekfederatie en een of meer van 
de hierbij betrokken gewestelijke besturen verschil van 
mening bestaat over de uitleg van een bestaande taak-
omschrijving, kan ieder van deze besturen zich tot het 
partijbestuur wenden. 

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GEWESTEN EN 
FEDERATIES 

Artikel 25 
Voorstellen voor gewestelijke, of lederatievergaderingen 
kunnen worden ingediend door de besturen van deze ge-
westen of federaties en door de daarbij aangesloten afde-
lingen. 

Artikel 26 
Een lid van net bestuur van het gewest of de federatie 
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heeft de bevoegdheid elke vergadering van bestuur of 
leden van een tot dit gewest of deze federatie behorende 
afdeling of federatie bij te wonen. Het heeft daarin een 
adviserende stem. 

U IAI*DJ  

Artikel 27 
Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen, 
wordt een provinciaal contact ingesteld, bestaande Uit 
drie leden van het bestuur van ieder gewest. 
Het heeft tot taak tenminste eenmaal per jaar een pro-
vinciale vergadering te beleggen ter bespreking van het 
verslag van de fractie van de partij in de Provinciale 
Staten. Het vervult de taak bij  het reglement-kandi-
daatstelling aan het provinciale contact opgedragen. 
De provinciale vergadering bestaat uit de leden van de 
laatstgehouden gewestelijke vergadering van de betrok-
ken gewesten. Het aantal stemmen per afdeling wordt 
bepaald overeenkomstig artikel 14, tweede lid. 
De gewesten kunnen andere taken aan het provinciaal 
contact opdragen. 

I i* sisç 

Artikel 28 
Voorstellen ter behandeling op het congres, betrekking 
hebbende op de taak van het congres, omschreven in 
artikel 24 van de statuten, kunnen ingediend worden door 
de afdelingen en het partijbestuur. Een algemeen lid, dat 
overeenkomstig art. 2 bij  een afdeling zijner keuze een 
voorstel voor het congres  indent,  heeft het recht dit 
voorstel mondeling toe te lichten in de ledenvergadering 
van deze afdeling. 

Artikel 29 
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; 
e, voorstellen olie niet geheel duidelijk geformuleerd zijn, 
in overleg met de betrokken afdeling (en), de juiste for-
mulering te geven. 

Het politieke verslag van het partijbestuur en de parle-
mentaire verslagen van de beide kamerfracties van de 
partij worden tijdig  voor het congres door het partij-
bestuur ter kennis van de afdelingen gebracht. 

Artikel 31 
De voorstellen van het partijbestuur worden tenminste 
zeventien weken voor het congres ter kennis van de afde-
lingen gebracht, ter behandeling in de ledenvergadering. 
De afdelingen kunnen voorstellen en amendementen op 
de voorstellen van het partijbestuur indienen bij  het be-
stuur van hun gewest, tot uiterlijk veertien weken voor 
het congres. 
Het bestuur van het gewest zendt de door de afdelingen 
ingediende voorstellen en amendementen op de voorstel-
len van het partijbestuur  uiterlijk tien dagen voor de 
gewestelijke vergadering toe aan de afgevaardigden van 
de afdeling, het partijbestuur en aan de besturen van 
de andere gewesten. Het kaa' daar een advies bijvoegen 
ten aanzien van de ondersteuning, amendering, verwij-
zing naar andere partijinstanties of afvoering van de 
door de afdelingen ingediende voorstellen en amende-
menten. 
Uiterlijk elf weken voor het congres wordt een geweste-
lijke vergadering gehouden waarop de door het partij-
bestuur ingediende voorstellen en amendementen van de 
afdelingen, alsmede de door de afdelingen ingediende 
voorstellen worden besproken. 

De gewestelijke vergadering kan amendemehtedi voor-
stellen op de door de afdelingen ingediende voorstellen 
en amendementen. Indien de afgevaardigden van de in-
dienende afdeling deze amendementen overnemen, wordt 
het voorstel of amendement geacht aldus te zijn inge-
diend. 
Indien de gewestelijke vergadering met een meerderheid 
van tweederde der uitgebrachte stemmen als haar oor-
deel uitspreekt, dat een voorstel niet op het congres be-
handeld dient te worden, doch dient verwezen te wor-
den naar een kamerfractie van de partij, naar de partij-
raad, een andere partijinstantie of dient te worden in.-
getrokken, geeft zij de indienende afdeling het niet bin-
dende advies dienovereenkomstig te handelen. 
Het bestuur van het gewest zendt de voorstellen en 
amendementen van de afdelingen, alsmede de door de 
gewestelijke vergadering aanvaarde amendementen daar-
op, uiterlijk negen weken voor het congres aan het par-
tijbestuur, met vermelding van de ingevolge het vorige 
lid uitgebrachte adviezen. 

Artikel 32 
Door het partijbestuur worden alle ingediende voorstellen 
met de daarbij behorende amendementen, benevens 
andere punten die volgens de statuten of het huishm 
lijk reglement op het congres behandeld moeten worden, 
verenigd in een beschrijvingsbrief, waaraan wordt toege-
voegd het tweejaarlijks verslag van de politieke verrich-
tingen van het partijbestuur en de verslagen van de ka-
merfracties. Deze beschrijvingsbrief wordt tenminste vijf 
weken voor 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 ge-
westen een vergadering met de afgevaardigden bedoeld 
in artikel 33, ter bespreking van de beschrijvingsbrief  
van het congres. - 

Artikel 33, le lid 
Zie bijlage I, betreffende de stemsplitsing 
Als ledental van de afdeling wordt aangenomen het aan-
tal leden dat de afdeling telt op 30 september, vooraf-
gaande aan het congres. 
De afgevaardigden moeten gekozen zijn uit de leden van 
de afdeling, in een huishoudelijke vergadering. Zodra de 
afgevaardigden gekozen zijn, geeft de secretaris van de 
afdeling daarvan bericht aan het partijbestuur. Elke af-
gevaardigde moet voorzien zijn van een geloofsbrief, 
waarvan het formulier door het partijbestuur wordt vei-
strekt. De afgevaardigden hebben blanco mandaat voor 
hun beslissingen op het congres. 

Artikel 34 
Elke afdeling heeft recht op vergoeding van de reis-
kosten voor het bezoeken van het congres voor het aan-
tal afgevaardigden, dat volgens artikel 33 is toegestaan, 
indien zij het congres hebben bijgewoond. Als basis voor 
deze vergoeding gelden de reiskosten tweede klasse van 
de spoorwegen. 
De overige kosten van het congres worden, met een door 
het partijbestuur voor ieder congres vast te stellen max-
imum, naar een gelijk bedrag per lid, omgeslagen voor de 
afdelingen. 

Artikel 35 
Zie bijlage I betreffende de stemsplitsing 
Laatste lid: 
Als ledental van de afdeling wordt aangenomen het aan- 
tal leden, dat de afdeling telt op 30 september vooraf- 
gaande aan het congres. 

Artikel 36 
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten worden uit- 
genodigd om het congres bij te wonen: 
a, de leden van de fracties van de partij in de Eerste en 
Tweede Kamer; - 
b. twee vertegenwoordigers van het Vrouwencontact in 
de Partij; 



a, twee vertegenwoordigers van de F.J.G.; 
4, twee vertegenwoordigers van de bezinningsorganisatie; 
a, de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van 
de gewesten; 
Leen vertegenwoordiger van elk der gewestelijke vrou-
wencontacten; 
g. de leden van de partijraad; 
h de voorzitter van het curatorium en de directeur van 
de Wiardi Beckmanstichting; 
1. een vertegenwoordiger van de redactie van het weten-
schappelijk maandblad van de partij; 
,j. een vertegenwoordiger van het veertiendaags orgaan 
van de partij; 
k. andere leden van de partij, waarvan de aanwezigheid 
door het partijbestuur wenselijk  wordt geacht. 
Het partijbestuur  kan andere personen en delegaties van 
organisaties in de gelegenheid stellen in het congres aan-
wezig te zijn. 

ffiffm 
De afgevaardigden van de afdelingen en de leden van 
het partijbestuur zijn bevoegd om op het congres amen-
dementen in te dienen. 
'1e voorstellen en amendementen moeten door tenmin-

drie afdelingen ondersteund worden om in behan-
deling te kunnen worden genomen. 

Artikel 36 

Het congres is openbaar. 
Het partijbestuur zendt binnen drie weken na het con-
gres een kennisgeving aan de afdelingen, waarin de 
besluiten van het congres zijn vervat. 
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Artikel 39 

Het congrespresidium bestaat uit tenminste vijf en ten 
hoogste zeven leden, waarvan de meerderheid geen lid 
mag zijn van het partijbestuur. Het congres kiest het 
congrespresidium voor twee jaar. Het wordt verkozen na-
dat de verkiezing van het partijbestuur heeft plaats ge-
had. 
Kandidaten worden gesteld overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 50 van dit reglement. Het partijbestuur  maakt 
uit de gestelde kandidaten een voordracht op en zendt 
deze met de lijst van kandidaten uiterlijk drie weken 
voor het congres aan de afdelingen. In tussentijdse  vaca-
tures In het congrespresidium wordt zodra mogelijk door 
le partijraad voorzien uit een voordracht van het partij-

stuur die tweemaal zoveel namen bevat als het aantal 
vervullen plaatsen. 

Artikel 40 
Het congrespresidium wordt door het dagelijks bestuur 
van de partij geraadpleegd over de algemene voorberei-
ding van het congres en de presentatie van de congres.-
stukken. 
Het congrespresidium stelt de dagorde van het congres 
vast en doet aan het congres een voorstel voor de af-
handeling van de agenda. 
Het beslist over het houden van voorbesprekingen met 
congresafgevaardigden, die voornemens zijn het woord te 
voeren en over de inrichting van deze voorbesprekingen. 
Het deelt de beschikbare spreektijd toe. In het belang van 
een goede beraadslaging kan deze toewijzing  geschieden 
volgens andere maatstaven dan van strikte evenredigheid. 
Het wijst uit zijn midden voorzitters aan voor de ver-
schillende congreszittingen. Het is een voorzitter van een 
congreszitting niet toegestaan deel te nemen aan de be-
raadslagingen die onder zijn leiding plaatshebben. 

Artikel 41 

te leden van de partijraad  worden ieder jaar gekozen  

door de gewestelijke jaarvergadering. 
Het aantal te kiezen leden van de partijraad  bedraagt: 
5 leden, indien het gewest minder dan 4000 leden telt; 
6 leden, indien het gewest 4000, maar minder dan 6000 
leden telt; 
7 leden, indien het gewest 6000, maar minder dan 9000 
leden telt; 
8 leden, indien het gewest 9000, maar minder dan 12.000 
leden telt; 
9 leden, indien het gewest 12.000, maar minder dan 16.000 
leden telt; 
10 leden, indien het gewest 16.000, maar minder dan 20.000 
leden telt; 
11 leden, indien het gewest 20.000, maar minder dan 25.000 
leden telt; 
12 leden, indien het gewest 25.000 of meer leden telt. 
De secretaris van het gewest is gehouden de namen van 
de door de gewestelijke vergadering gekozenen binnen 
zes dagen na de verkiezing te melden aan het partij-
bestuur. 
De jaarvergadering van het gewest kiest twee plaats-
vervangende leden van de partijraad, waarvan er telkens 
een als lid van de partijraad in functie treedt als een 
gekozen lid verhuist buiten het gewest, tussentijds af-
treedt of ophoudt lid van de partij te zijn. 
Tot bijwoning van de vergadering van de partijraad wor-
den uitgenodigd: 
a. de leden van het partijbestuur; 
b. de leden van de fracties in Eerste en Tweede Kamer; 
C. vijf  vertegenwoordigers van net Vrouwencontact in de 
partij; 
4. vijf vertegenwoordigers van de F.J.G. 
e. drie vertegenwoordigers van de bezinningsorganisatie; 
4. een vertegenwoordiger van de Wiardi Beckmanstich-
ting. 
Voorts kan het partijbestuur leden van de partij of an-
dere personen tot bijwoning van een vergadering uitno-
digen, die daarvoor naar zijn  mening in het bijzonder in 
aanmerking komen. 

Artikel 42 

Voorts kan het partijbestuur leden van de partij of an-
dere personen tot bijwoning van een vergadering uitnodi-
gen, die daarvoor naar zijn mening in het bijzonder in 
aanmerking komen. 
Ten aanzien van de onderwerpen te behandelen bij de 
agendapunten in artikel 43 genoemd, kunnen ook de af-
delingen voorstellen indienen. 

Artikel 43 

De jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van 
de partij wordt uiterlijk in de maand juni vastgesteld. 
In de vergadering waarin de begroting wordt vastgesteld 
komt tevens aan de orde: 
a. de jaarlijkse verslagen van het organisatorische, ad-
ministratieve, propagandistische en financiële beleid van 
het partijbestuur; e 
b. de financiële rekening en verantwoording van het par-
tijbestuur en het verlenen van decharge aan de penning-
meester; 
c. de ingediende voorstellen van organisatorische, admi-
nistratieve, propagandistische en financiële aard. 

Artikel 44 
Het partijbestuur draagt zorg dat de leden tenminste acht 
weken voor de datum waarop de partijraad  bijeenkomt. 
daarvoor worden uitgenodigd. 
Behoudens het gestelde in artikel 45 dienen voorstellen 
ter behandeling in de partijraad tenminste zes weken 
tevoren bij  het  partijbestuur  te zijn ingezonden. Zij wor-
den tenminste vier weken voor de vergadering toegezon-
den aan de leden van de partijraad en aan de gewes-
telijke besturen. 
Het bestuur van het gewest belegt voor de vergadering 
van de partijraad een bijeenkomst met de afgevaardigden 
van het gewest naar de partijraad,  ter bespreking van 
de agenda. 
In spoedeisende gevallen kan van de termijnen, genoemd 



In de eerste en tweede alinea van dit artikel, worden 
afgeweken. 

Artikel 45 
De datum van de vergadering van de partijraad waarin 
de in artikel 43 genoemde onderwerpen aan de orde zijn. 
wordt tijdig door het partijbestuur bekend gemaakt. Voor-
stellen betrekking hebbende op deze onderwerpen moeten 
uiterlijk zestien weken voor de vergadering bij het partij-
bestuur zijn ingezonden. Zij worden tenminste veertien 
weken voor de vergadering ter kennis van de afdelingen 
en de gewesten gebracht. 
Amendementen op deze voorstellen kunnen door de ge-
westen worden Ingediend. Zij moeten tenminste acht we-
ken voor de vergadering bij het partijbestuur zijn inge-
zonden. 
De ontwerp- begroting, de voorstellen en alle andere 
stukken die in deze vergadering moeten worden behan-
deld, worden tenminste vier weken voor de vergadering 
door het partijbestuur toegezonden aan de leden van de 
partijraad. 

Artikel 46 

In de partijraad brengt ieder lid één -stem uit. Amen-
dementen op de in een vergadering aanhangige voorstel-
len kunnen door de leden tijdens de vergadering worden 
ingediend. 

Artikel 43 
De vergadering van de partijraad  is openbaar, tenzij de 
partijraad anders besluit. 

Artikel 48 
Het partijbestuur zendt binnen een week na de verga-
dering van de partijraad een overzicht van de genomen 
besluiten aan de afdelingen en de leden van de partij-
raad. Deze termijn kan, bij, bijzondere noodzaak, met 
een week worden verlengd. 

HET PARTIJBESTUUR 

Artikel 49 
De leiding van de partij. het beheer van de geldmiddelen 
en eigendommen, de uitvoering van besluiten van het 
congres en de partijraad en de handhaving der statuten 
en reglementen is opgedragen aan het partijbestuur. 

Artikel 50 
Uiterlijk zes weken voor het congres zenden de afde-
lingen namen van kandidaten voor het partijbestuur in. 
Drie weken voor het congres zendt bet partijbestuur de 
lijst van namen van kandidaten aan de afdelingen. 
Worden niet meer kandidaten gesteld dan er plaatsen te 
vervullen zijn. dan zijn de gestelde kandidaten bij enkele 
kandidaatstelling gekozen. Het partijbestuur is bevoegd 
een aanbeveling op te maken voor de te verkiezen be-
stuursleden. 
Het congres kiest uit de kandidaten die niet tot lid van 
het partijbestuur zijn  verkozen,  vijf  plaatsvervangefide 
leden voor het partijbestuur, Zij treden in funktie indien 
een der zittende leden geheel of voor lange tijd uitvalt. 
beginnende met degene die het hoogste aantal stemmen 
bij deze verkiezing heeft behaald. 
Het lidmaatschap van het partijbestuur is onverenigbaar 
met het vervullen van een dienstbetrekking bij de partij. 
behalve voor de in funktie gekozen leden van het partij-
bestuur. 

Artikel 51 
Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid kan 
zijn van het partijbestuur, is ten hoogste zeven. 
Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid kan 
zijn van het dagelijks bestuur is ten hoogste drie. 
De secretaris van de partij kan geen lid zijn van de Sta-
ten-Generaal. Indien een lid van het partijbestuur ver- 

kozen verklaard wordt tot lid van de Staten-Generaal en 
daardoor de in dit artikel gestelde maxima worden over-
schreden, houdt hij op lid -van het artijbestuur te zijn. 
Artikel 52 
Daalt het aantal leden van het partijbestuur, dat tevens 
lid van de Tweede Kamel' is, beneden drie dan wijst de 
Tweede Kamerfractie een delegatie van twee leden aan, 
die de vergaderingen van het partijbestuur bijwoont en 
aan de beraadslagingen kan deelnemen. De leden van 
deze delegatie - hebben een raadgevende stem. 
De directeur van, de Wiardi Beckmanstichting woont 
de vergaderingen van het partijbestuur bij met raadge-
vende stem. 

Artikel 53 
De rechtspositie van de bezoldigde leden van het partij-
bestuur wordt dooi' de partijraad geregeld.  

Artikel 54 - 

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding 
van de partij, niet - het toezicht op het doelmatig func-
tioneren van het partijsecretariaat. de partijcommissies en 
andere landelijke organen van de Partij, en met de voor--
bereiding en uitvoering van de besluiten van het parti 
bestuur. 

Artikel 55 
De - voorzitter vertegenwoordigt het partijbestuur naar 
buiten op het terrein van de nationale en internationale 
politiek, - voor zover daarvan niet in dit artikel of bij be-
sluit van het partijbestuur wordt afgeweken. 
Hij draagt zorg voor de coördinatie van het werk van de 
leden van het partijbestuur. In geval van ontstentenis 
wordt de voorzitter vervangen door een van de beide 
vice-voorzitters, volgens nadere, door liet partijbestuur 
te stellen, regels. De secretaris is belast met de zorg voor 
de partijorganisatie. Hij heeft de leiding van het bureau 
van de partij. - 

De penningmeester is belast met het beheer van de fi-
nanciën en met het toezicht op de uitgaven. 
De internationale secretaris .ehart.igt de internationale 
betrekkingen en onderhoudt het contact met de- Socialis-
tische Internationale. 
Het partijbestuur bepaalt welke leden van het dagelijks 
bestuur belast worden met liet onderhouden van het con-
tact met de binnen de partij werkzame organisaties. 
Een lid van het partijbestuur heeft de bevoegdheid elke 
vergadering van het bestuur of de leden van een gewest. 
federatie of afdeling bij te wonen. Het heeft daarin een 
adviserende stem. 

DE INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Artikel 56 
Over samenwerking of aansluiting van de partij met of 
bij een internationale organisatie van Democratisch-So  - 
ciolistische partijen en groepen beslist het congres. 
Het partijbestuur benoemt de afgevaardigden naar een 
internationaal congres. 

DE WIJZE VAN STEMMEN 

Artikel 53 - - - 

Overal waar in de partij door stemming beslissingen wor-
den genomen, gelden de volgende bepalingen 
1. Over voorstellen van orde wordt bij handopsteken ge- - 

stemd. Over zaken wordt bij  handopsteken gestemd, tenzij 
blijkt dat één-vierde deel der aanwezigen schriftelijke - 

stemming verlangt. Over personen wordt schriftelijk ge- - 

stemd. 
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 voor-
stel van orde of bij beslissing over zaken wordt een voor- 
stel geacht te zijn verworpen. - 
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4. Bij stemming over personen beslist de volstrekte meer-
derheid 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 uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt een 
herstemming plaats tussen diegenen van de niet-geko-
zenen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd 
en wel, zo mogelijk, tussen het dubbeltal van het aantal 
personen dat gekozen moet worden. 
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 ge-
kozen kunnen worden, zijn diegenen gekozen, die het 
hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. 
7. Van onwaarde is het stembiljet waarop  nicer  namen 
van kandidaten zijn vermeld, dan plaatsen te vervullen 
zijn, alsmede het stembiljet waarop geen naam van een 
kandidaat is vermeld. In geval van twijfel beslist de ver-
gadering, waarin de stemming plaatsvindt, over de gei-
l igheid van het stembiljet. 

DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERTEGEIN 

Artikel 58 

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden dci' 
Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten en de 
Gemeenteraden vindt plaats overeenkomstig de bepalin-
gen van de reglementen-kandidaatstelling, die deel uit-
maken van het huishoudelijk reglement. 
Artikel 59 
Voor de kandidaatstelling ter verkiezing van leden van 
andere vertegenwoordigende lichamen wordt door het ge-
west, de gewesten of de streekfederatie in welker gebied 
de verkiezingen plaats vinden een reglement vastgesteld, 
dat de goedkeuring van het partijbestuur behoeft, 

DE GELDMIDDELEr 

Artikel 60 

De partijraad stelt de contributieregeling vast. Het par-
tijbestuur zorgt dat de leden van de Partij van deze con-
tributieregeling op de hoogte worden gesteld. 
In bijzondere gevallen kan het partijbestuur vermindering 
'f vrijstelling verlenen. 

artikel 61 
De partijraad stelt regels ten aanzien van de contributie-
inning. Deze regels geven tevens aan welk deel van de 
contributiebedragen toekomt aan de afdelingen en ge-
westen. 
De geïnde contributie wordt regelmatig verrekend tussen 
de partijpenningmeester en deze partijorganen. 

Artikel 62  

Uit het fonds voor bijzondere activiteiten worden onder 
meer de acties voor de kamer- en statenverkiezingen ge-
financierd, alsmede de toeslagen, uit te keren aan de ge-
westen, op de bedragen, die de afdelingen ontvangen op 
basis van de spaarregeling, bedoeld in art, 64. 
Het partijbestuur is belast met liet beheer van het fonds. 
Het toezicht en de controle geschieden overeenkomstig 
artikel 39 van de statuten en artikel 65 van het huis-
houdelijk reglement. 
De partijraad kan nadere regelingen vaststellen inzake 
het financieren van verkiezingsacties en inzake de uit 
te keren toeslagen. 

Artikel 64 
De spaarregeling dient ter financiering van de actie ',00r 
de gemeenteraadsverkiezingen van de partij. Waar in dit 
artikel over afdelingen wordt gesproken. heeft dit ook 
betrekking op gemeentelijke federaties en gewesten die 
eén gemeente omvatten. 
De partijraad  bepaalt welk percentage van de bruto-con-
tributie-opbrengst van de leden van de afdelingen bestemd 
is als bijdrage in de spaarregeling. Het partijbestuur is be-
last met het beheer van de financiën. Het toezicht en de 
controle geschieden overeenkomstig artikel 39 van de 
statuten en artikel 65 van liet huishoudelijk reglement. 
Van het voor de afdelingen gespaarde bedrag wordt aan-
tekening gehouden op de i'ekening, die de afdeling bij 
liet partijbestuur heeft, 
Ten minste zes weken voordat de verkiezingen voor de 
gemeenteraad in de gemeente, waarin .e afdeling gele-
gen is, worden gehouden, heeft de afdeling recht op te-
rugbetaling van het tot en niet 30 september gespaarde 
bedrag. 
Terugbetaling kan geschieden in contanten rechtstreek, 
aan het afdelingsbestuur, of door middel van verrekening 
via de rekening van de afdeling. De terugbetaling van 
spaarbedragen geschiedt op grond van de ontvangen con-
tributies. 
Artikel 65 
De accountant, belast niet het toezicht en de controle 
op de boekhouding en de administratie, brengt Jaarlijks 
verslag uit van zijn bevindingen aan de partijraad, 

DE KAMERFRACTIES 

Artikel 66 
De leden dei' partij, gekozen tot lid der Staten-Generaal 
vormen de kamerfracties van de partij. De Eerste Ks-
nier- zowel als de Tweede Kamerfractie benoemt uit haar 
midden een secretaris. 

Artikel 67 
Elk jaar voor 1 oktober zenden de kamerfracties een 
verslag van haar werkzaamheden aan het partijbestuur. 
Het partijbéstuur zorgt dat deze verslagen elk jaar wor-
den gepubliceerd en aan de afdelingen en gewesten toe-
gezonden. 
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Het behoort tot de taak van afdelingen, gemeentelijke 
federaties en gewesten naar vermogen financiële steun 
te verlenen aan de vrouwengroepen, de bezinningsorgani-
actie en de F.J.G., indien deze organisaties ter plaatse 
bestaan. 

*$)4  

Artikel 68 
De middelen voor het fonds voor bijzondere activiteiten 
worden verkregen uit: 
a. een door de partijraad vast te stellen bedrag uit de 
eontributieopbrengst. 
b. bijdragen van donateurs. 
e. vrijwillige bijdragen, schenkingen eis andere inkomsten, 
t rente  'nit  beleggingen. 

Artikel 68 
De leden van de fracties verplichten zich regelmatig con-
tact te onderhouden niet het bestuur van liet gewest dat  
lien  heeft kandidaat gesteld en met de tot dat gewest 
behorende afdelingen. 
Nadat het jaarlijks verslag van de kamerfracties is ge-
publiceerd, nemen de leden van de kamerfracties deel 
aan de bespreking van dit verslag in de gewestelijke  ver-
gadering. 

Artikel 69 
De leden van gemeenteraden en Provinciale Staten die 



lid zijn van de partij betalen een door het partijbestuur 
vast te stellen contributie. Zij ontvangen daarvoor het 
periodiek orgaan ten behoeve van de raads- en staten-
leden. 
De voorlichting en documentatie van de raads- en staten-
leden, waaronder begrepen de uitgave van het in het 
eerste lid genoemde periodiek, wordt verzorgd door de 
sectie gemeente en provincie van de Wiardi  Beckman-
stichting, 

Artikel 70 
De redactie van dit periodiek wordt door het partijbestuur 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

Artikel 71 
Ten behoeve van de raads- en statenleden, als bedoeld 
In artikel 69 kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd, 
waarvoor een bijdrage  van de deelnemers, eventueel van 
de gewesten of de afdelingen, kan worden gevraagd. 

DE STATENFRACTIES 

Artikel 72 
De leden van de partij, gekozen tot lid van de Provinciale 
Staten, vormen statenfracties. Elke statenfractie benoemt 
uit haar midden een secretaris. 

Artikel 73 
De statenfracties brengen elk jaar verslag uit van hun 
werkzaamheden. Dit verslag wordt zo tijdig toegezonden 
aan het bestuur van het gewest, c.q. het provinciaal con-
tact dat het voor de jaarvergadering van het gewest, c.q. 
voor de provinciale vergadering tegelijk met andere in 
deze vergaderingen te behandelen verslagen kan worden 
gepubliceerd. 

Artikel 74 
Zo dikwijls  een provinciaal contact het noodzakelijk oor-
deelt, wordt een buitengewone provinciale vergadering 
beled, waarin het werk van de statenfractie wordt be-
sproken. De statenfractie wordt tot bijwoning van deze 
vergadering uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor een gewest 
dat een gehele provincie omvat, 

DE GEMEENTERAADSFRACTIES 

Artikel Th 
De leden van de partij,  gekozen tot lid van de gemeente-
raad, vormen gemeenteraadsfracties van de partij. Elke 
raadsfractie benoemt uit haar midden een secretaris. 

Artikel 76 
De gemeenteraadsfracties brengen elk jaar verslag uit 
van hun werkzaamheden in een vergadering van de af-
daling of de gemeentelijke federatie. 

Artikel 77 
In de gewesten die één gemeente omvatten, brengt de 
gemeenteraadsfractie verslag uit van haar werkzaamhe-
den aan de daartoe door het reglement van die gewesten 
aangewezen instantie. 

Artikel 78 
Zo dikwijls  het bestuur van een afdeling, een gemeente-
lijke federatie of één der in artikel 77 genoemde gewas-
ten het noodzakelijk oordeelt, wordt het werk van de 
gemeenteraadsfractie In een vergadering besproken, De 
gemeenteraadsfractie wordt tot bijwoning van deze ver-
gadering uitgenodigd. 

DE VROUWENORGANISATIE 

Artikel 79 
De vrouwenorganisatie dient elke twee jaar een verslag 
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van haar werkzaamheden in bij het partijbestuur. Dit 
verslag wordt bij het verslag van de partij gepubliceerd. 

Ji•)DI 

Artikel 80 
De jongerenorganisatie dient elke twee jaar een verslag 
van haar werkzaamheden in bij het partijbestuur. Dit 
verslag wordt bij  het verslag van de partij gepubliceerd. 

DE BEZINNINGSORGANISATIE  

Artikel 81 
De bezinningsorganisatie dient elke twee jaar een verslag 
van haar werkzaamheden in bij het partijbestuur. Dit 
verslag wordt bij  het verslag van de partij gepubliceerd. 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 82 
In alle geschillen, die uit de toepassing van de voor-
schriften in dit reglement en in de statuten mochtei 
voortvloeien, beslist het partijbestuur, behoudens beroep 
op het congres. 

Artikel 83 
Het partijbestuur is gemachtigd in elk onvoorzien spoed-
eisend geval In naam van de partij te handelen, onver-
minderd zijn verantwoordelijkheid aan het congres en 
met dien verstande dat het aan het eerstvolgende con-
gres voorstellen voorlegt om in de gebleken leemte te 
voorzien. 

Artikel 84 
Dit reglement treedt in werking op de eerste van de 
maand, volgende op die waarin de partijraad het heeft 
aangenomen. 
Alle bepalingen en maatregelen van organisatie blijven 
gelden totdat zij door andere zijn vervangen, hetgeen 
geschiedt moet zijnuiterljk op 1 juli van het jaar, vol-
gende op dat waarin de partijraad dit reglement heeft 
vastgesteld. 

Reglement kandidaatstelling 

Voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal  

Artikel 1 
a. Vóór 1 september van het jaar, voorafgaande aan dat, 
waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zullen worden gehouden, stelt het partij-
bestuur in nauw overleg met de Tweede Kamerfractie 
van de partij, een advies op over de meest wenselijke 
samenstelling van de fractie, zonder daarbij kandidaten 
te noemen. 
b. Vóór 7 september wordt dit advies ter kennis gebracht 
van de afdelingen, gewesten en leden van de partijraad. 

Artikel 2 

a, In een voor 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan 
dat waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal zullen worden gehouden, te houden 
partijraad kan deze beslissen, dat op alle kandidaten.. 
lijsten de eerste plaats door één en dezelfde kandidaat 
zal worden Ingenomen, 
b Indien de partijraad het onder a., genoemde besluit 
neemt, dient deze kandidaat door de partijraad te war-
den aangewezen. 
a. In deze vergadering zal tevens het In artikel 1ge-
noemde advies worden besproken. 



Artikel 3 
a. De leden van de partij dienen vóór 1 november van 
het jaar, voorafgaande aan daü waarin normaal verkie-
zingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zul-
len 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. 
Het bestuur van de afdeling dient deze datum uiterlijk 
1 oktober ter kennis van de leden te brengen. 
b. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden 
dient te worden tussen 1 en 15 november, beslist, mede 
gelet op het advies genoemd in artikel 1 onder a, welke 
personen aan het bestuur van het gewest waartoe de 
afdeling behoort, als kandidaten worden opgegeven, 
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 het gewest 
wordt gezonden. 
d. De inzending van dit rapport, met de namen van de 
door de ledenvergadering gestelde kandidaten en de daar-
omtrent beschikbare Informatie moet geschieden vóór 20 
november. 

Artikel 4 
a. Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de per-
sonen die door de afdelingen kandidaat zijn gesteld, of 
zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden on-
geacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door de 
gewestelijke vergadering zal worden toegewezen. Zij die-
nen zich bereid te verklaren om bij  verkiezing tot kamer-
lid in of in de onmiddellijke nabijheid van het gewest te 
gaan wonen. De bereidverklaring kan slechts op één ge-
west betrekking hebben, behoudens In de gevallen be-
doeld in artikel 2 onder b. en artikel 5 onder b. Deze ver-
klaring bevat tevens de bepalingen uit het huishoudelijk 
reglement de kamerfracties betreffende. 
b. De personen die niet uiterlijk tien dagen na dagteke-
ning van het verzoek van het gewestelijk bestuur hun 
beslissing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden 
geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 5 
a. Het bestuur van het gewest stelt uit de namen van de 
kandidaten, die de in artikel 4 onder a bedoelde bereid- 
verklaring hebben ingezonden, een ontwerp-kandidaten-
lijst op, zo nodig met inachtneming van het in artikel 2 
onder b. bedoelde besluit. 
La Indien de verkiezing van de lijstaanvoerder van een 
gewest onzeker is, dient het gewestelijk bestuur in over- 
leg te treden met de besturen van andere gewesten, ten 
einde die verkiezing zeker te stellen door plaatsing van 
deze lijstaanvoerder op een verkiesbare plaats op de ont-
werp-kandidatenlijst van een ander gewest. 
c. Indien de Partijraad het besluit als bedoeld in 1 artikel 
2 onder a en b heeft genomen, heeft het onder b bepaalde 
betrekking op de kandidaat die de tweede plaats op de 
ontwerp-kandidatenlijst inneemt. 
d. Van de niet op de onder a. bedoelde lijst voorkomende 
namen van kandidaten die de in artikel 4 onder a. be-
doelde bereidverklaring hebben ingezonden, maken zij een 
alfabetische lijst, 
e. Zij maken een samenvattend rapport onder vermelding 
van de motieven die tot de onder a. genoemde lijst hebben 
geleid. 
1. Vóór 15 januari van het jaar, waarin normaal verkie-
zingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zul-
len worden gehouden, zenden de besturen van de ge-
westen de onder a. en d. genoemde lijsten-met de daarbij 
beschikbare informatie en het onder e. genoemde rapport 
toe aan de afdelingen en brengen deze ter kennis van 
het partijbestuur. 

Artikel 6 
a. Vóór 15 februari van het jaar, waarin normaal verkie-
zingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zul-
len worden gehouden, kan het partijbestuur een met re-
denen omklede aanbeveling doen voor ten hoogste 8 kan- 

didaten, en deze aan de afdelingen en gewesten toe-
zenden, 
b. Indien het overleg als bedoeld onder artikel 5 b., naar 
de mening van het partijbestuur tot het beoogde resul-
taat heeft geleid, wordt dit door het partijbestuur be-
krachtigd. 
c. Indien het overleg als bedoeld onder artikel 5 b niet 
tot resultaat heeft geleid, heeft het partijbestuur de be-
voegheid deze lijstaanvoerder op een verkiesbare plaats 
op de ontwerp-kandidatenlijst van een daarvoor in aan-
merking komend ander gewest te plaatsen, 
d. Vóór 25 februari belegt het partijbestuur een vergade-
ring met de gezamenlijke gewestelijke besturen ter be-
spreking van de onder a bedoelde aanbeveling. 
e. Binnen één week na deze vergadering zendt het par-
tijbestuur een verslag van deze bespreking aan de afde-
lingen en de gewesten. 
f. Binnen één week na deze vergadering licht het gewes-
telijk bestuur de afdelingen in over het door het gewes-
telijk bestuur ingenomen standpunt. 

Artikel '2 
a, De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden 
dient te worden tussen 5 en 15 maart van het jaar, waar-
in normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal zullen worden gehouden, behandelt: 

1) de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door het 
gewestelijk bestuur; 
2) de aanbeveling van het partijbestuur als bedoeld in 
artikel 6 onder a. en het daaromtrent door het gewes-
telijk bestuur gegeven advies, 

b. Bij deze behandeling worden betrokken: 
1) het advies van het partijbestuur  over de kwalita-
tieve samenstelling van de fractie (artikel 1 a.) 
2) het samenvattende rapport van het gewestelijk be-
stuur (artikel 5 e.) 
3) de alfabetische lijst van namen van kandidaten die 
niet op de ontwerpkandidatenljst voorkomen (artikel 
5 d.); 
4) het verslag van de bespreking van het partijbestuur 
en de gezamenlijke gewestelijke besturen (artikel 6e) 

c. In deze vergadering worden tevens de afgevaardigden 
naar de In artikel 8 bedoelde gewestelijke vergadering 
gekozen. 

Artikel 8 
a. Uiterlijk 20 maart van het jaar, waarin normaal ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
zullen worden gehouden, belegt het gewestelijk bestuur 
een gewestelijke vergadering waar de kandidatenlijst 
wordt vastgesteld, zo nodig met inachtneming van de in 
artikel 2 onder b. en in artikel 6 onder b. en c. bedoelde 
besluiten. 
b. Bij het vaststellen van de lijst kan de gewestelijke 
vergadering uitsluitend gebruik maken van de namen die 
voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en de in ar-
tikel 5 onder d. bedoelde alfabetische lijst. 
e. De vaststelling geschiedt door stemming en wel 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. In-
dien meer kandidaten worden gesteld, vindt een schrif-
telijke stemming plaats. In dat geval is artikel 57 van het 
huishoudelijk reglement van de partij van toepassing. 

Artikel 9 
Het gewestelijke bestuur doet van de uitslag mededeling 
aan de personen, voorkomende op de lijsten genoemd in 
artikel 5 onder a. en d., aan het partijbestuur en aan de 
afdelingen en publiceert de kandidatenlijst. 

Artikel 10 
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de 
verklaring van bewilliging overeenkomstig de bepalingen 
van de kieswet. Het regelt onverwijld de voorbereiding 
van de indiening der kandidatenlijst, overeenkomstig de 
bepalingen van de Kieswet. Het wijst degenen aan, die 
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belast worden met de indiening van de kandidatenlijst 
lii hun Kamerkieskring. 

Artikel 11 
Het in de artikelen 1 t ni 10 bepaalde vindt, voor zover 
mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval van 
ontbinding der Tweede Kamer der Staten-Generaal, an-
ders dan wegens periodieke aftreding. In dit geval heeft 
het partijbestuur de bevoegdheid alle in dit reglement 
genoemde data en termijnen indien nodig te wijzigen. 

tiTi]i 

rtikel I 
a. Aan deze kandidaatstelling wordt alleen deelgenomen 
door de afdelingen en gewesten, die liggen binnen de bij 
deze verkiezing betrokken provincies. 
S, Vom 1 november van het jaar, voorafgaande aan dat. 
waarin normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal zullen worden gehouden, stelt het partij-
bestuur in nauw overleg met de Eerste Kamerfractie van 
de partij, een advies op over de meest gewenste samen-
stelling van de fractie, zonder daarbij kandidaten te 
noemen. 
Vóór 7 noceniber wordt dit advies ter kennis gebracht 
van de betrokken afdelingen en gewesten. 

Artikel 2 

a. De leden van de partij dienen voor 1 januari van het 
jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal zullen worden gehouden, bij het be-
stuur van de afdeling, waartoe zij behoren de namen in 
van personen, die naar hun oordeel voor een kandidatuur 
in aanmerking komen. Het bestuur van de afdeling dient 
deze datum uiterlijk  1 december ter kennis van de leden 
te brengen. 
S. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden 
dient te worden tussen 1 en 15 januari, beslist, mede ge-
let op het advies genoemd in art. 1 onder b, welke per-
sonen aan het bestuur van het gewest waartoe de afde-
ling behoort, als kandidaten worden opgegeven, 
c. Over deze vergadering, de daar gehouden besprekingen 
en de genomen besluiten stelt het bestuur van de aIde-
hug ccii rapport op, hetwelk aan liet bestuur van het 
gewest 'a c.rdt gezonden. 
cl. De inzending van dit rapport, met de namen van d 
dool de ledenvergadering gestelde kandidaten en de daar-
omtrent beschikbare informatie moet geschieden voor 20 
januari,  

Artikel 
a. Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de per-
sonen die door de afdelingen kandidaat zijn gesteld, of 
zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden on-
geacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door de 
gewestelijke vergadering zal worden toegewezen. Zij die-
lien  zich bereid te verklaren om bij  verkiezing tot kamer-
lid in of in de onmiddellijke nabijheid  van de groep van 
gewesten te gaan wonen. De bereidverklaring kan slechts 
betrekking hebben op één groep van gewesten, correspon-
derende met de groepen van provincies, zoals omschreven 
in art. P 1 van de Kieswet. Deze verklaring bevat tevens 
de bepalingen uit liet huishoudelijk reglement de kamer-
fracties betreffende. 
S. De personen die niet uiterlijk tien dagen na dagteke-
ning van het verzoek van het gewestelijk bestuur hun be-
slissing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden ge-
acht geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 4 
a. Binnen de groep van gewesten wordt overlegd hoe-
'ice)  kandidatenlijsten zullen worden ingediend, ten einde 
de verkiezing van een zo groot mogelijk aantal kandida-
ten te verzekeren. 
S. De besturen van de groep van gewesten stellen uit de 
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Weegreaenefl en van de datum en 
 pie  at voorstel in behandeling komt: 

S. De huishoudelijke vergadering ken bij lech 
tot royement besluiten een cornmissl  an  om 
te stellen. Zij moet daartoe overgaan indien he 
betrokken lid wordt gevraagd 
e. Voor deze commissie wordt lid aangew 
de huishoudelijke vergadering gu één door hel, 
lid. Deze cOrnmjssjeleden wijzen tezamen het del 
de commissie 

ii  de leden 
tig dagen i 

namen van de kandidaten, die de in artikel 3 onder a 
bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, een ont-
werp-kandidatenlijst resp. ontwerpkandidatenlj sten op. 
e. Van de niet op de onder a bedoelde lijst voorkmende 
namen van kandidaten, die de in artikel 3 onder a be-
doelde bereidverklaring hebben ingezonden, maken zij 
een alfabetische lijst. 
d. Zij maken een samenvattend rapport onder vermelding 
van de motieven die tot de onder b genoemde lijst  hebben 
geleid. 
e. Vóór 20 februari van het jaar, waarin normaal verkie-
zingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal zullen 
worden gehouden, zenden de besturen van de gewesten de 
onder S en c genoemde lijsten met de daarbij beschikbare 
informatie en het onder 11 genoemde rapport toe aan de 
afdelingen en brengen deze ter kennis van het partij-
bestuur.  

Artikel 5 
a. Vóór 15 maart van liet jaar, waarin normaal verkie-
zingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal zullen 
worden gehouden, kan het partijbestuur op basis van de 
ingezonden ontwerp-kandidatenlijsten een met redenen 
omklede aanbeveling van 1 kandidaat per groep van ge- cIe 
westen doen en deze aan de afdelingen en gewesten toe-
zenden. 
S. Indien het overleg als bedoeld in artikel 4 onder a 
naar de mening van liet partijbestuur niet tot resultaat 
heeft geleid, heeft het partijbestuur de bevoegdheid kan-
didatenlijsten samen te voegen of te splitsen. 
e. Vóór 25 maart belegt het partijbestuur een vergadering 
met de gezamenlijke betrokken gewestelijke besturen ter 
bespreking van de onder a bedoelde aanbeveling. 
d. Binnen één week na deze vergadering zendt het partij-
bestuur een verslag van deze bespreking aan de betrokken 
afdelingen en gewesten. 
e. Binnen één week na deze vergadering licht het gewes-
telijk bestuur de afdelingen in over het door de groep  
van gewestelijke besturen ingenomen standpunt. 

Artikel 6 
a. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden 
dient te worden tussen 5 en 15 april van het jaar, waarin 
normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-
Generaal zullen worden gehouden, behandelt: 

1. de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door de 
groep van gewestelijke besturen: 
2. de aanbeveling van het partijbestuur als bedoeld in 
art. 5 onder a en het daaromtrent door de groep van 
gewestelijke besturen gegeven advies. 

S. Bij deze behandeling worden betrokken. iet 
1. het advies van het partijbestuur over de kwalïtatie'ic. 'de 
samenstelling van de fractie art, 1 bI 
2. het samenvattende rapport van liet gewestelijk be- 
stuur art. 4 ch: 
3, de alfabetische lijst van namen van kandidaten die 
niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen (art 
4 c); 
4. het verslag van de bespreking van het partijbestuur 
en de gezamenlijke betrokken gewestelijke besturen 
(art. 5 d), 

e. In deze vergadering worden tevens 0e afgevaardigden 
naar de in artikel 7 bedoelde gewestelijke vergadering ge-
kozen. 

Artikel I 
a. Uiterlijk 20 april van het jaar, waarin normaal de ver-
kiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal zul-
len worden gehouden, belegt de groep van gewestelijke 
besturen een gezamenlijke gewestelijke vergadering waar 
de kandidatenlijst resp. -lijsten worden vastgesteld, zono-
dig met inachtneming van het artikel 5 onder b bedoelde 
besluit, 
b. Bij aan te brengen wijzigingen kan de gewestelijke ver-
gadering uitsluitend gebruik maken van de namen die 
voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en de in art. 4 
onder c bedoelde alfabetische lijst. 
e. De vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats 
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voor plaats, te beginnen hij nummer één van de lijst. 
Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, is 
deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. In-
dien meer kandidaten worden gesteld, vindt een schrif-
telijke stemming plaats. In dit geval is art. 57 van het 
huishoudelijk reglement van de partij van toepassing. 

Artikel 8 
De betrokken gewestelijke besturen doen van de uitslag 
mededeling aan de personen, voorkomende op de lijsten 
genoemd n art, 4 onder b en c, aan het partijbestuur en 
aan de afdelingen en publiceert de kandidatenlijst resp. 
lijsten, 

Artikel 9 
De betrokken gewestelijke besturen vragen aan de kan-
didaten de verklaring van bewilliging, overeenkomstig de 
bepalingen van de Kieswet. Het regelt onverwijld de 
voorbereiding van de indiening der kandidatenlijsten, 
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Het wijst 
degenen aan, die het belast met de indiening van de kan-
didatenlijsten overeenkomstig de bepalingen van de Kies-
wet. 

Artikel 10 
Het in de artikelen 1 t/m 9 bepaalde vindt, voor zoveel 
mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval van ont-
binding der Eerste Kamer der Staten-Generaal, anders 
dan wegens periodieke aftreding, In dit geval heeft het 
partijbestuur de bevoegdheid alle in dit reglement ge-
noemde data en termijnen indien nodig te wijzigen. 

WrEWTSM 
Zolang het bepaalde in artikel 27 onder a in de statuten 
wordt gehandhaafd, komen de bevoegdheden van de ge-
zamenlijke gewestelijke vergaderingen als omschreven in 
art. 7 van dit reglement toe aan de partijraad. 
In dit geval wordt in de gezamenlijke gewestelijke verga-
dering bedoeld in artikel 7 een aanbeveling opgesteld in-
zake de kandidatenlijst (en.). 

Artikel 1 
a. Vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaande aan dat, 
waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen 
worden gehouden, stelt het gewestelijk bestuur, resp. het 
provinciaal contact in nauw overleg met de statenfrac-
tie van de partij,  een advies op over de meest wenselijke 
samenstelling van de fractie, zonder daarbij kandidaten 
te noemen. 
b. Vóór 7 augustus wordt dit advies ter kennis gebracht 
van de afdelingen. 

Artikel 2 
a. De leden van de partij dienen vóór 15 september van 
het jaar, voorafgaande aan dat, waarin verkiezingen voor 
de Provinciale Staten zullen worden gehouden, bij het 
bestuur van de afdeling, waartoe zij  behoren, de namen 
in van personen, die naar hun oordeel voor een kandida-
tuur in aanmerking komen. Het bestuur van de afdeling 
dient deze datum uiterlijk 15 augustus ter kennis van de 
leden te brengen. 
b. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden 
dient te worden tussen 16 en 30 september beslist, mede 
gelet op het advies genoemd in art, 1 onder a welke per-
sonen aan het bestuur van het gewest waartoe de afde-
ling behoort, als kandidaten worden opgegeven. 
c. Over deze vergadering, de daar gehouden besprekingen 
en de genomen besluiten stelt het bestuur van de afde-
ling een rapport op, hetwelk aan het bestuur van het ge-
west wordt gezonden, 
d. De inzending van dit rapport, met de namen van de 
door de ledenvergadering gestelde kandidaten en de daar-
omtrent beschikbare informatie moet geschieden vóór 7 
oktober, 

Artikel 3 

a, Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de per-
zonen die door de afdelingen kandidaat zijn gesteld, of 
zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden on-
geacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door de 
gewestelijke vergadering zal worden toegewezen. 
Deze verklaring bevat tevens de bepalingen uit het huis-
houdelijk reglement de Provinciale Statenfracties be-
treffende. 
b. De personen die niet uiterlijk  tien dagen na dagteke-
ning van het verzoek van het gewestelijk bestuur hun 
beslissing schriftelijk hebben kenbaar gemaakt, worden 
geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 4 
a. Het bestuur van het gewest stelt uit de namen van de 
kandidaten die de in art. 3 onder a bedoelde bereidger-
klaring hebben ingezonden een ontwerp-kandidatenlijst 
resp. ontwerp-kandidatenlijsten op. 
b. Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gele-
gen belegt het provinciaal contact zen vergadering van 
de gezamenlijke gewestelijke besturen teneinde overleg 
te plegen over de ontwerp-kandidatenlijsten. 
c. Van de niet op de onder a bedoelde lijst, resp. lijsten 
voorkomende namen van kandidaten die de in art, 3 on-
der a bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, maakt 
het bestuur een alfabetische lijst. 
d. Het maakt een samenvattend rapport onder vermel-
ding van de motieven die tot de onder a genoemde lijst, 
resp. lijsten hebben geleid. 
e. Vóór 10 november van het jaar, voorafgaande aan dat 
waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen 
worden gehouden, zendt het bestuur van het gewest de 
onder a en b genoemde lijsten met de daarbij beschik-
bare informatie en het onder d genoemde rapport toe 
aan de afdelingen. 

Artikel 5 
a. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden 
dient •te worden tussen 15 en 30 november van het jaar, 
voorafgaande aan dat, waarin verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten zullen worden gehouden, behandelt de 
ontwerp-kandidatenlijst, resp. ontwerp-kandidatenlijsten 
zoals opgesteld door het gewestelijk bestuur, 
b. Bij deze behandeling worden betrokken: 

1. het advies van het gewestelijk bestuur  reap,  pro-
vinciaal contact over de kwalitatieve samenstelling 
van de fractie (art. 1. a), 
2. het samenvattende rapport van het gewestelijk be-
stuur (art. 4 dl 
3. de alfabetische lijst van namen van kandidaten die 
niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen (art. 4. 

a. In deze vergadering worden tevens de afgevaardigden 
naar de in artikel 6 bedoelde gewestelijke vergadering ge-
kozen. 

Artikel 6 
a, Uiterlijk 15 december van bet jaar, voorafgaande aan 
dat, waarin verkiezingen voor de Provinciale Sttten zul-
len worden gehouden, belegt het gewestelijk bestuur een 
gewestelijke vergadering waar de kandidatenlijst  reap.  
kandidatenhij stèn wordt, resp. worden, vastgesteld. 
b. Bij het vaststellen van de lijst kan de gewestelijke ver-
gadering uitsluitend gebruik maken van de namen die 
voorkomen op de ontwerp-kandidaten lijst,  reap.  kandi-
datenlijsten en de in rt. 4 onder a bedoelde alfabetische 
lijst. 
c. De vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats 
voor plaats, te beginnen bij nummer één van de lijst. In-
dien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, is deze 
zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien 
meer kandidaten worden gesteld, vindt een schriftelijke 
stemming plaats. In dit geval is art, 57 van het huishou-
delijk reglement van de partij van toepassing. 

Artikel '7 
Het gewestelijk bestuur doet van de uitslag mededeling 



aan de personen, voorkomende op de lijsten, genoemd in 
art, 4 onder a en c en aan de afdelingen en publiceert de 
kandidatenlijst, resp. kandidatenlijsten. 

Artikel 8 
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de 
verklaring van bewilliging, overeenkomstig de bepalingen 
van de Kieswet. Het regelt onverwijld  de voorbereiding 
van de indiening der kandidatenlijst, resp. kandidaten-
lijsten, overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Het 
wijst degenen aan, die het belast met de indiening van 
de kandidatenlijst, resp. kandidatenlijsten in hun Staten-
kieskring. 

Artikel 9 
Het in de artikelen 1 tot en met 8 bepaalde vindt, voor 
zoveel mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval 
dat verkiezingen voor de Provinciale Staten moeten plaats 
vinden, anders dan wegens periodieke aftreding. In dit 
geval heeft het partijbestuur de bevoegdheid alle in dit 
reglement genoemde data en termijnen indien nodig te 
wijzigen. 

Voor de Gemeenteraden 

Artikel 1 
a. Vóór 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat, 
waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen wor-
den gehouden, stelt het afdelingsbestuur in nauw overleg 
met de raadsfraktie van de partij, een advies op over de 
meest gewenste samenstelling van de fraktie, zonder daar-
bij kandidaten te noemen. 
b. Voor 15 oktober wordt dit advies ter kennis gebracht 
van de afdeling resp. van de afdelingen. 
e. Wanneer in een gemeente meer dan een afdeling be-
staat stelt het bestuur van de gemeentelijke federatie 
resp. van het gewest dat één gemeente omvat, het onder 
a bedoelde advies op oereenkomstige wijze vast. 

Artikel 3 
a. De leden van de partij dienen vóór 1 januari van het 
jaar, waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen 
worden gehouden, bij het bestuur van de afdeling, waar-
toe zij behoren, de namen in van personen, die naar hun 
oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen. Het 
bestuur van de afdeling dient deze datum uiterlijk  1 de-
cember voorafgaande aan het jaar waarin de verkie-
zingen zullen worden gehouden. ter kennis van de leden 
te brengen. 
li. Wanneer in een gemeente slechts één afdeling bestaat 
beslist de ledenvergadering, die gehouden dient te wor-
den tussen 2 en 15 januari, mede gelet op het advies ge-
noemd in artikel 1 onder a, welke personen als kandidaat 
zullen worden beschouwd. 
a. Wanneer in een gemeente meer dan één afdeling be-
staat beslist de ledenvergadering van de afdeling, die ge-
houden dient te worden tussen 2 en 15 januari, mede  ge-

t  op het advies genoemd in artikel 1 onder b, welke 
personen aan het bestuur van de gemeentelijke  federatie 
resp. van het gewest, als kandidaten worden opgegeven. 
t Van de onder a bedoelde vergadering stelt het bestuur 

n de afdeling een rapport op, hetwelk aan het bestuur 
de gemeentelijke federatie resp. van het gewest, wordt 

8zonden. 
e, De inzending van dit rapport, met de namen van de 
door de ledenvergadering gestelde kandidaten en de daar-
omtrent beschikbare informatie moet geschieden vóór 
20 januari. 

Artikel 3 
a. Het bestuur van de afdeling vraagt schriftelijk aan de 
personen die door de afdeling kandidaat zijn  gesteld, of zij 
een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden on-
geacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door de 
afdelingsvergadering zal worden toegewezen. Deze ver- 

klaring bevat de bepalingen uit het huishoudelijk regle-
ment de gemeenteraadsfraktles betreffende. 
b. Wanneer in een gemeente meer dan één afdeling be-
staat wordt de onder a omschreven taak verricht door 
het bestuur van de gemeentelijke federatie resp. van het 
gewest. 
e.De personen die niet uiterlijk tien dagen na dagteke-
ning van het verzoek van het onder a resp. b genoemde 
bestuur hun beslissing schriftelijk hebben kenbaar ge-
maakt, worden geacht geen kandidatuur te aanvaarden. 

Artikel 4 
a, Het bestuur van de afdeling stelt uit de namen van 
kandidaten, die de in artikel 3 onder a bedoelde bereid-
verklaring hebben ingezonden, een ontwerp-kandidaten-
lijst op. 
b. Van de niet op de onder a bedoelde lijst voorkomende 
namen van kandidaten maakt het bestuur een alfabeti-
sche lijst. 
e. Het bestuur maakt een samenvattend rapport onder 
vermelding van de motieven die tot de onder a genoemde 
lijst hebben geleid. 
d. Vóór 15 februari van het jaar, waarin verkiezingen - 

voor de gemeenteraden zullen worden gehouden, zendL 
het bestuur de onder a en b genoemde lijsten  met de 
daarbij beschikbare informatie en hét onder c genoemde 
rapport toe aan de leden van de afdeling. 
e. Wanneer in een gemeente meer dan één afdeling be-
staat worden de onder a t/m c omschreven taken ver-
richt door het bestuur van de gemeentelijke federatie 
resp. van het gewest, 
1. Wanneer in een gemeente een gemeentelijke federatie 
bestaat zendt het bestuur van deze federatie voor 15 fe-
bruari, de onder a en b genoemde lijsten met de daarbij 
beschikbare informatie en het onder a genoemde rap-
port toe aan de leden van de tot deze federatie behorende 
afdelingen, 
g. Wanneer één gemeente een gewest vormt zendt het 
bestuur van dit gewest vóór 15 februari de onder a en b 
genoemde lijsten met de daarbij beschikbare informatie 
en het onder c genoemde rapport toe aan de binnen het 
gewest gelegen afdelingen. 

Artikel S 
a, De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden 
dient te worden tussen 1 en 15 maart van het jaar, waar-
in verkiezingen voor de gemeenteraden zullen worden ge-
houden, behandelt de ontwerp-kandidatenlijst, zoals op-
gesteld door het bestuur van de afdeling. 
b. Bij deze behandeling worden betrokken: 

1) het advies van het afdelingsbestuur over de kwa-
litatieve samenstelling van de fraktie (artikel 1 a.); 
2) bet samenvattende rapport van het afdelingsbe-
stuur (artikel 4 c); 
3) de alfabetische lijst van namen van kandidaten die 
niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen (artikel 
4 b.). 

Artikel 6 
a, In de, vergadering bedoeld in artikel 5 wordt de kan- 
didatenlijst vastgesteld. 
b. Bij het vaststeller van de lijst kan de afdelingsverga-
dering uitsluitend gebruik maken van de namen die voor-
komen op de ontwerp-kandidatenlijst en de in artikel 4 
onder b bedoelde alfabetische lijst. 
c. De vaststelling geschiedt door stemming en wel piaata 
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. In-
dien meer kandidaten worden gesteld, vindt een schrif-
telijke stemming plaats. In dit geval is art. 57 van het 
huishoudelijk reglement van de partijvan toepassing, 

Artikel 7 
a, Wanneer -in een gemeente een gemeentelijke federatie 
bestaat worden de taken van de afdelingsvergadering als 
bedoeld in artikel 5 en 6, verricht door de tederatieverga- 



dering, die gehouden dient te worden tussen 1 en 15 maart 
van het jaar, waarin verkiezingen voor de gemeenteraden 
zullen worden gehouden. 
b. Wanneer één gemeente een gewest vormt dient de be-
handeling van de ontwerp-kandidatenlijst en de vaststel-
ling van de kandidatenlijst te geschieden overeenkomstig 
het in art. B en 9 bepaalde. 

Artikel 8 
a. De afdeling, gelegen in een gewest dat één gemeente 
omvat, dient een ledenvergadering te houden tussen 1 
en 15 maart van het jaar waarin verkiezingen voor de 
gemeenteraad zullen worden gehouden, ter behandeling 
van de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door het 
gewestelijk bestuur. 
b. Bij deze behandeling worden betrokken: 

1) het advies van het gewestelijk bestuur over de kwa-
litatieve samenstelling van de fraktie (artikel 1 a); 
2) het samenvattende rapport van het gewestelijk be-
stuur (artikel 4 c); 
3) de alfabetische lijst van namen van kandidaten die 
niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen (artikel 
4 b). 

c. In deze vergadering worden tevens de afgevaardigden 
naar de gewestelijke vergadering gekozen. 

Artikel 9 
a. Uiterlijk 31 maart van het jaar, waarin verkiezingen 
voor de gemeenteraden zullen worden gehouden, belegt 
het gewestelijk bestuur een gewestelijke  vergadering waar 
de kandidaténljst wordt vastgesteld. 
h. Bij het vaststellen van de lijst kan de gewestelijke 
vergadering uitsluitend gebruik maken van de namen die 
voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en de in ar-
tikel 4 onder b bedoelde alfabetische lijst. 
c. De vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats 
voor plaats, te beginnen eij nummer één van de lijst. 
Indien voor een plaats, één kandidaat wordt gesteld, is 
deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. In-
dien meer kandidaten worden gesteld, vindt een schrif-
telijke stemming plaats. 
In dit geval is artikel 57 van het huishoudelijk reglement 
van de partij van toepassing. 

Artikel 10 
Het bestuur van de afdeling, of van de gemeentelijke 
federatie, of van het gewest doet van de uitslag mede-
deling aan de personen, voorkomende op de lijsten ge-
noemd in artikel 4 onder a en b, en de leden van de af-
ling  resp. de afdelingen en publiceert de kandidatenlijst. 

Artikel 11 
Het bestuur van de afdeling, of van de gemeentelijke 
federatie, of van het gewest vraagt aan de kandidaten 
de verklaring van bewilliging, overeenkomstig de bepa-
lingen van de Kieswet. Het regelt onverwijld  de voorbe-
reiding van de indiening der kandidatenlijst, overeen-
komstig de bepalingen van de Kieswet. Het wijst  degenen 
aan, die het belast de indiening van de kandidaten- 
lijst overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. 

Artikel 12 
Het in de artikelen 1 t/m 11 bepaalde vindt, voor zoveel 
mogelijk, overeenkomstig toepassing in het geval van 
tussentijdse verkiezingen van de gemeenteraad. In dit 
geval heeft het partijbestuur  de bevoegdheid alle in deze 
artikelen genoemde data en termijnen naar noodzaak 
vast te stellen. 

Het congres-1969 aanvaardde het hierna volgende amen-
dement op artikel 21 van de statuten, betrekking heb-
bende op het congres. 
'In het huishoudelijk reglement wordt bepaald op welke 

wijze de afvaardiging van de afdelingen naar het congres 
is geregeld, alsmede hoe het aantal stemmen van afdelin-
gen met meer dan één afgevaardigde over die afgevaar-
digden is verdeeld'. 
Bij de uitwerking van dit congresbesluit zag de regIe-
mentencommissie zich geplaatst voor een aantal vragen 
van principiële aard. 
Om de partijraad een inzicht te geven in de verschillende 
kanten van het probleem volgen hieronder een -aantal 
alternatieve oplossingen,- met de daarbij geldende argu-
mentatie. 
Allereerst rijst de vraag: wat is de bedoeling van de 
stemsplitsing: Wil men bereiken, dat elke afgevaardigde 
een gelijkwaardig aandeel in de besluitvorming heeft, 
dan moet men de stemmen in gelijke delen aan de afge-
vaardigden toewijzen. (zie art. d). Wil men echter, dat 
de verdeling van de uit te brengen stemmen een min , of 
meer getrouwe afspiegeling is van de stemverhouding in 
de afdeling, dan is een verdeling In twee of drie gelijke 
delen niet bevredigend en zouden er evenveel- stemkaar-
ten moeten worden toegedeeld, als de -afdeling stemmen 
heeft. (zie artikel h). 
Indien een afdeling slechts één afgevaardigde heeft, - zou 
deze verplicht worden een deel van zijn stemmen tegen 
zijn eigen overtuiging in uit te brengen. 
Om deze ongewenste situatie te voorkomen, zou men ook 
de kleinste afdeling twee afgevaardigden, kunnen- toeken-
nen, zie artikel e). Dit betekent een aanmerkelijke ver-
groting van het aantal congresafgevaardigden (op het 
laatste partijcongres waren 492 afdelingen aanwezig, die 
recht hadden op 1 afgevaardigde). - - 

Deze wijze van stemmen, waarbij verband gelegd wordt 
met de stemverhouding in de afdelings-vergadering, be-
tekent bovendien een beperking van het blanco mandaat, 
dat de - afgevaardigden volgens artikel 33 (laatste zin) van 
het reglement hebben. Dit verminderd de zin van de dis-
cussies op het congres, die toch ten doel hebben anderen 
van de juistheid van eigen inzichten te overtuigen. 
De verwerking van evenveel- stemkaarten als de afdeling 
stemmen heeft is technisch niet onmogelijk - de com-
puter staat voor niets - maar het maakt stemmingen 
wel veel omslachtiger voor de afgevaardigden, die een 
veel groter aantal stemkaarten moeten klaar maken en 
dus tijdrovender. 
Indien men de bestaande -aantallen afgevaardigden en de 
bestaande toekenning van aantallen stemmen handhaaft 
(zie artikel a en b) is een volstrekt gelijke verdeling over 
de afgevaardigden lang niet altijd mogelijk. 
Men kan de sleutel voor de toekenning echter zo kiezen, 
dat afdelingen met 2 afgevaardigden altijd  een even aan-
tal, met 3 afgevaardigden altijd  een door 3 deelbaar aan- 
tal stemmen krijgen. (zie artikel e). - 

DE REGLEMENTENCOMMISSIE HEEFT DE VOLGEN-
DE ALTERNATIEVEN UITGEWERKT 

I. Handhaving van de bestaande regeling t.a.v, bet aan-
tal afgevaardigden: 

Artikel a 
Iedere afdeling heeft het recht zich op het congres 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. 
Hierbij kan men de bestaande sleutel voor de- toekenning 
van stemmen handhaven. 

Artikel b 
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 
zo vervolgens voor iedere 50 leden of gedeelte daarvan een 
stem, 

IE 



Indien men wil zorgen. dat het aantal stemmen steeds 
deelbaar is door het aantal afgevaardigden kan men, met 
behoud van het uitgangspunt van 1 stem per 50 leden, 
de tussentreden wijzigen. Hierbij vervalt de extra stem 
voor de eerste 25 leden, die we nu kennen: Het artikel 
wordt dan: 

Artikel c 
Een afdeling met meer dan 300 leden brengt voor elke 
50 leden of gedeelte daarvan 1 stem uit. Een afdeling 
met meer dan 300 maar niet meer dan 600 leden brengt 
voor elke 100 leden of gedeelte daarvan 2 stemmen uit. 
Een afdeling met meer dan 600 leden brengt voor iedere 
150 leden of gedeelte daarvan 3 stemmen uit. 
Indien men iedere afgevaardigde een eigen aandeel in 
de stemmingen wil geven kan het artikel betreffende de 
stemsplitsing luiden: 

Artikel d 
Indien een afdeling recht heeft op twee afgevaardigden 
wordt het aantal uit te brengen stemmen gesplist in 
twee zoveel mogelijk gelijke delen. 
Indien een afdeling recht neeft op drie afgevaardigden, 
wordt het aantal uit te brengen stemmen verdeeld in 
drie zoveel mogelijk gelijk(-  delen. 
Indien men ook de enkele afgevaardigde de mogelijkheid 
van half om half stemmen wil geven, moet het eerste 
lid van artikel d luiden: 
Indien een afdeling recht heeft op een of twee afge-
vaardigden enz. 
Indien de stemmentoewijzing  van artikel c wordt geko-
zen behoeven de woorden zoveel mogelijk" alleen ge-
handhaafd te worden als ook de enkele afgevaardigde 
twee coupures krijgt. Bij 2 en 3 afgevaardigden zijn dan 
steeds gelijke delen mogelijk,  

IL  GEWIJZIGDE REGELING AANTAL 
AFGEVAARDIGDEN 

Als men elke afdeling de mogelijkheid van stemsplitsing 
wil geven en wil voorkOmen, dat één afgevaardigde zijn 
mening in tweeën moet splitsen, moet de regeling luiden: 

Artikel e 
Iedere afdeling heeft het recht zich op het congres te 
doen vertegenwoordigen en wel door: 
2 afgevaardigden indien de afdeling niet meer dan 600 
leden telt, 
4 afgevaardigden indien de afdeling meer dan 600 leden 
telt, 

Om het stemmental door 2 resp. 4 deelbaar te maken, 
dient de stemmentoewijzing  als volgt te zijn: 

Artikel f 
Een afdeling met niet meer dan 600 leden brengt voor 
iedere 50 leden of een gedeelte daarvan 2 stemmen uit. 
Een afdeling met meer dan 600 leden brengt voor iedere 
100 leden of een gedeelte daarvan 4 stemmen uit, 
De stemsplitsing wordt dan: 

Artikel g' 
Het aantal stemmen, dat de afdeling uitbrengt, wordt 
in gelijke delen aan de afgevaardigden toegekend, 

Wil men niet slechts iedere afgevaardigde zijn aandeel 
geven, maar wil men de volledige splitsbaarheid. dan 
dient aan het artikel over de stemsplitsing een lid te 
worden toegevoegd luidende: 

Artikel h 
Voor iedere door de afgevaardigden uit te brengen steL 
ontvangen zij een stemkaart. 

tJi 

VOOR HET REGLEMENT-KANDIDATENSTELLING 
VOOR DE EERSTE KAMER 

De groepen van provincies, als bedoeld in art. 3 van het 
reglement kandidaatstelling voor de Eerste kamer. ge- 
noemd in artikel P 1 van de Kieswet zijn: 
I. Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg.  
IL  Gelderland, Overijsel, Groningen en Drenthe, 
[H. Noord-Holland en Friesland.  
IV.  Zuid-Holland. 
Bij ophanden zijnde verkiezingen voor de Eerste Kamer 
zijn steeds te zamen betrokken: 
Groep I en  III  en (resp.: 21 en 17 zetels = 38 zetels), 
Groep  II  en  IV  (resp.: 19 en 18 zetels = 37 zetels) 
Normale jaren van verkiezing: 
Groep I en  III  1969, 1975, 1981 enz. 
Groep  II  en  IV  1972, 1978. 1984 enz. 
Iedere drie jaar worden dus ergens verkiezingen voor de 
Eerste Kamer gehouden. Bij ontbinding van de Eerste 
Kamer (Grondwetsherziening) wordt de volgorde op- 
nieuw vastgesteld, maar de samenstelling van de groe- 
pen blijft gelijk, 
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