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Statuten
vande
Partij van de Arbeid

Artikel 1.
De vereniging, genaarndPartij van de Arbeid, is geves-
tigd te Amsterdam. Zij wordt in de statuten genoemd "de
partij" .

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 vast-
gesteld beginselprogramma.

Artikel 3.
De partij tracht dit doel te bereiken door de verkie-
zing van afgevaardigden, die deze beginselen onder-
schrijven, in de vertegenwoordigende lichamen te bevor-
deren, door het uitgeven van periodieken en andere ge-
schriften en door aIle andere wettige middelen, die
aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4.
Als lid van de partij kan worden toegelaten iedere in-
gezetene van Nederland en iedere Nederlander die geen
ingezetene is, de leeftijd van zestien jaar heeft be-
reikt en die verklaart het doel te onderschrijven.
De rechten en verplichtingen aan het lidmaatschap ver-
bonden zijn, voor zover niet genoemd in de statuten,
in het huishoudelijk reglement van de partij omschre-·
ven.
Artikel 5.
Personen die overeenkomstig het huishoudelijk regle-
ment geen lid kunnen zijn van een afdeling, kunnen
door het partijbestuur worden ingeschreven als algeme-



Artikel 6.
De toelating als lid gebeurt na ballotage zoals nader
is omschreven in het huishoudelijk reglement van de
partij. Algemene leden worden door het partijbestuur
geballoteerd.
Degene die door een afdeling van de partij als lid is
afgewezen, kan tegen deze beslissing in beroep gaan
bij het partijbestuur of, als het een algemeen lid
betreft, bij de partijraad.

Artikel 7.
Het partijbestuur kan iemand die door een afdeling als
lid is toegelaten en wiens lidmaatschap het niet in
het belang van de partij acht, als lid schorsen.
De eerstvolgende vergadering van de partijraad zal, na
de betrokken afdeling en het betrokken lid te hebben
gehoord, beslissen 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 afdeling worden afgevoerd. Zij kunnen alleen
met toestemming van het partijbestuur opnieuw als lid
worden toegelaten.

Artikel 8.
De leden zijn verplicht een contributie te betalen,
overeenkomstig de bepalingen van het hUishoudelijk re-
glement van de partij.

Artikel 9.
Het lidmaatschap eindigt:
a) door overlijden;
b) door schriftelijke opzegging bij het bestuur van de

afdeling of bij het partijbestuur;
c) door afvoering van de ledenlijst wegens contributie

schuld, met inachtneming van de bepalingen van het
huishoudelijk reglement van de partij;

d) door royement, met inachtneming van de bepalingen
van deze statuten en van het huishoudelijk regle-
ment van de partij.

Artikel 10.
Royement kan geschieden:
a) door de ledenvergadering van de afdeling met inacht

neming van de bepalingen van het huishoudelijk re-
glement van de partij. In dit geval heeft de ge-
royeerde recht van beroep op het partijbestuur. De
uitspraak van het partijbestuur is beslissend.

b) door het partijbestuur. In dit geval heeft de ge-
royeerde recht van beroep op de partijraad.



Alvorens tot royement te besluiten, geeft het par-
tijbestuur het lid gelegenheid zich te verantwoor-
den. De uitspraak van de partijraad is beslissend.

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 beroepsinstan-
tie 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 van de instantie, die
daartoe is aangewezen.
Geroyeerden kunnen niet dan met toe stemming van het
partijbestuur opnieuw tot de partij worden toegelaten.

Artikel 12.
De leden van de partij vormen afdelingen. Een afdeling
dient bij de oprichting tenminste tien leden te tellen.
Zij wordt opgeheven als de afdeling minder dan zes le-
den telt. De status van de overblijvende leden wordt
door het partijbestuur bepaald, overeenkomstig de be-
palingen van het huishoudelijk reglement van de partij.

Artikel 13.
De afdelingen stellen een huishoudelijk reglement voor
de afdeling vast, waarvan de bepalingen niet in strijd
mogen zijn met de statuten en het hUishoudelijk regle-
ment van de partij. Een hUishoudelijk reglement voor
de afdeling behoeft de goedkeuring van het partijbe-
stuur.

Artikel 14.
Een afdeling kan geschorst c.q. geroyeerd worden als:
a) de afdeling handelt in strijd met de statuten of

het hUishoudelijk reglement van de partij of,
b) de afdeling zich niet gedraagt naar de besluiten

van het congres of de besluiten welke in overeen-
stemming met de statutaire bevoegdheden zijn geno-
men door het partijbestuur of de partijraad of,

c) de afdeling haar financiele verplichtingen ten aan-
zien van de partij niet vervult.

Een voorstel tot schorsing wordt ingediend door het
partijbestuur bij de partijraad. Een voorstel tot
schorsing behoeft de goedkeuring van de partijraad.
De partijraad is verplicht de betrokken afdeling te
horen.Hij komt daartoe bijeen binnen zes weken na de
datum van het voorstel tot schorsing door het partij-
bestuur.



Indien de partijraad het voerstel tot schorsing niet
goedkeurt, heeft het partijbestuur recht van beroep op
het congres. Hangende het beroep blijft het voorstel
tot schorsing van kracht. Het partijbestuur is gerech-
tigd, zolang geen beslissing dear de partijraad of het
congres is genomen, een voorstel tot schorsing c.q.
royement terug te nemen~ Rcyement op grond van het
onder a, b en c van dit artikel gestelde geschiedt
door het congres.

Artikel 15.
Schorsing of royement van een afdeling houdt in sc'hor-
sing of royement van aile leden van de afdeling, ten-
zij zij schriftelijk verklaren het niet eens te zijn
met de handelingen, besluiten of nalatigheden, die tot
de schorsing of het royement van de afdeling hebben
geleid. De rechten van deze leden moeten door het par-
tijbestuur worden geregeld bij de indiening van een
voorstel tot schorsing of royement.

Artikel 16.
Geschorste afdelingen zlJn verstoken van aIle rechten,
behoudens dat van vertegenwoordiging o~ het congres,
waar een beslissing wordt genomen over het voorstel
tot royement. In dit congres hebben de afgevaardigden
van een geschorste afdeling geen ander recht dan op
deelneming aan de beraadslaging over het voorstel tot
royement van de afdeling.

Artikel 17.
Binnen het kader van de partij worden doelmatige orga-
nisatievormen vastgesteld, teneinde te bereiken dat
voor vrouwelijke leden van de Partij van de Arbeid
mogelijkheden geschapen worden hun aktiviteiten te
ontplooien en hun mening te uiten naar buiten in geor-
ganiseerd verband. Reglementen van te vormen organisa-
ties behoeven de goedkeuring van het partijbestuur.
Nadere regelingen worden gegeven in het huishoudelijk
reglement van de partij.

Artikel 18.
Leden van de partij jonger van dertig jaar, die de
doelstelling van de Federatie van Jongerengroepen on-
derschrijven, kunnen lid worden van een jongerenafde-
ling. Ook personen van zestien tot dertig jaar, die
geen lid zijn van de partij, doch wel de doelstelling
van de Federatie van Jongerengroepen onderschrijven,



kunnen zich bij een jongerenafdeling aansluiten.
De Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de
Arbeid stelt zich ten doel staande op de grondslag
van het democratisch 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.
De Federatie van Jongerengroepen heeft een huishoude-
lijk reglement dat de goedkeuring behoeft van het
partijbestuur.

Artikel 19.
Binnen het Kader van de partij kunnen doelrnatige orga-
nisatievormen worden vastgesteld teneinde te bereiken
dat de leden der partij zich kunnen bezinnen op de
achtergronden van het politieke handelen, die verband
houden met de levensovertuiging. Reglementen van te
vormen organisaties behoeven de goedkeuring van het
partijbestuur.
Nadere regelingen worden gegeven in het huishoudelijk
reglement van de partij.

Artikel 20.
Bet hUishoudelijk reglement van de partij bevat bepa-
lingen omtrent de gewesten en vormen van federaties
van afdelingen, omtrent de bestuursorganen, de taak
en bevoegdheden daarvan. De gewesten en federaties
kunnen eigen reglementen hebben die niet in strijd mo-
gen zijn met de statuten en het huishoudelijk regle-
ment van de partij.
De reglementen van de gewesten en federaties behoeven
de goedkeuring van het partijbestuur.

Artike121.
a) Bet hoogste gezag in de partij is het congres. Bet

bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen der
partij en het partijbestuur.
Bet congres komt eenmaal in de twee jaar bijeen.

b) De bezoldigde leden van het partijbestuur onthouden
zich op het congres van deelneming aan stemming
over onderwerpen die hun positie als bezoldigd be-
stuurder raken.



In het huishoudelijk reglement wordt bepaald op welke
wijze de afvaardiging van de afdelingen naar het con-
gres is geregeld, alsmede hoe het aantal sternrnenvan
afdelingen met meer dan een afgevaardigde over die
afgevaardigden wordt verdeeld.

Artikel 22.
Bet congres vindt plaats op door het partijbestuur te
bepalen data, vallende voor het einde van de maand
april van het congresjaar. Indien bijzondere omstan-
digheden daartoe aanleiding geven, kan het partijbe-
stuur het congres op een vroeger dan wel later tijd-
stip vaststellen. Het partijbestuur kan te allen tijde
een buitengewoon congres bijeenroepen. Wanneer een-
vijfde deel van het aantal afdelingen van de partij,
of een aantal afdelingen, tezamen tellende eenvijfde
deel van het ledental van de partij, of de meerderheid
van de partijraad, de bijeenroeping van een buitenge-
woon congres verlangt, wordt dit congres binnen vier
weken uitgeschreven, bij gebreke waarvan de hiervoor
bedoelde afdelingen of de partijraad zelf tot de bij-
eenroeping van een buitengewoon congres kunnen over-
gaan. Het partijbestuur is gehouden hieraan zijn mede-
werking te verlenen.

Artikel 23.
In het huishoudelijk reglernent van de partij wordt na-
der aangegeven welke organen en personen door het par-
tijbestuur worden uitgenodigd om in het congres aan-
wezig te zijn.

Artikel 24.
Tot de taak van het congres behoort:
a) de bespreking van het beleid van het partijbestuur

en van de karnerfrakties;
b) de verkiezing van het partijbestuur;
c) de verkiezing van het congrespresidium bedoeld in

artikel 25 van deze statuten;
d) de vaststelling van de programs van de partij;
e) de vaststelling c.q. wijziging van de statuten van

de partij;
f) de vaststelling van de grote lijnen, waarlangs de

politiek van de partij zich binnen haar program
heeft te ontwikkelen;

g) beslissingen te nemen in de gevallen waarin de
partijraad zich onbevoegd heeft verklaard;

h) beslissing te nemen over een voorstel tot ontbin-
ding van de partij.

Indien belangrijke beslissingen moeten worden genomen,
die aanzienlijk afwijken van door het congres eenmaal
vastgestelde lijnen, waarlangs de politiek van de
partij zich heeft te ontwikkelen, kan het partijbe-



stuur een buitengewoon congres bijeenroepen dan wel,
indien het bijeenroepen van een congres niet wel moge-
lijk is, de beslissing aan de partijraad voorleggen.

Artikel 25.
Er is een congrespresidium, waarvan de verkiezing,
taak, werkwijze en bevoegdheid worden geregeld in
het huishoudelijk reglement van de partij.

Artikel 26.
Op een buitengewoon congres zlJn de artikelen 21-25
voor zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 27.
Er is een partijraad, die door het partijbestuur bij-
eengeroepen moet worden om:
a) van advies te dienen in omstandigheden die beslis-

singen van huitengewone aard door het partijLestuur
of de Tweede Kamerfraktie noodzakelijk maken;

b) beslissingen te nemen die hun door het partijbe-
stuur ingevolge het tweede lid van artikel 24 wor-
den voorgelegd;

c) de jaarlijkse verslagen van het organisatorische,
administratieve, propagandistische en financiele
beleid van het partijbestuur te besprekeni

d) de financiele rekening en verantwoording van het
partijbestuur te beoordelen en decharge te verle-
nen aan de penningmeesteri

e) de jaarlijkse begroting van inkornsten en uitgaven
van de partij vast te stelleni

f) een financiele cornrnissiete benoemen;
g) de accountant te benoernen op voordracht van het

partijbestuur;
h) te beslissen over voorstellen en arnendementen van

organisatorische, adrninistratieve, propagandisti-
scheen financiele aard, ingediend door de afdelin-
gen en het partijbestuuri

i) de plannen voor de propaganda, de scholing en de
voorlichting voor de partij en binnen de partij
bestaande organisaties vast te stellen;

j) het hUishoudelijk reglernent, eventueel de wijzi-
ging daarvan en van het reglernent kandidaatstel-
ling van de partij, voor zover het congres zich
dit niet heeft voorbehouden, vast te stelleni

k) te voorzien in tussentijdse vakatures in het con-
grespresidium.

Artikel 28.
De partijraad wordt gevorrnd door de afgevaardigden
der gewesten. Het hUishoudelijk reglernent van de par-



tij regelt het aantal afgevaardigden dat elk gewest
kan benoemen.

Artikel 29.
De voorzitter van de partijraad wordt door en uit het
congrespresidium aangewezen.
Het huishoudelijk reglement van de partij bevat nadere
bepalingen omtrent de werkwijze van de partijraad.
In het hUishoudelijk reglement van de partij wordt na-
der aangegeven welke organen en personen door het par-
tijbestuur kunnen worden uitgenodigd tot bijwoning van
de vergaderingen der partijraad. Zij hebben een advi-
serende stem.

Artikel 30.
In de partijraad wordt hoofdelijk gestemd, met dien
verstande, dat de leden niet stemmen over zaken waar-
bij zij persoonlijk zijn betrokken.

Artikel 31.
De partijraad komt tenminste een keer per jaar bijeen
en verder zo dikwijls als het partijbestuur dit nodig
acht in verb and met de bepalingen van artikel 27 of
indien eenderde deel van het aantal leden van de par-
tijraad dit noodzakelijk oordeelt. Het partijbestuur
is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen.

Artikel 32.
De partij wordt bestuurd door het partijbestuur. Het
partijbestuur bestaat uit eenentwintig leden te kiezen
door het congres. Zeven van hen vormen het dagelijks
bestuur.
De voorzitter van de Tweede Kamerfraktie van de partij
is lid van het partijbestuur.

Artikel 33.
Kandidaatstelling en wlJze van verkiezing van de leden
van het partijbestuur worden nader in het huishoude-
lijk reglement geregeld.

Artikel 34.
De voorzitter, de eerste en tweede vice-voorzitter,
de sekretaris, de penningmeester en de internationaal
sekretaris van de partij worden in funktie gekozen en
kunnen in bezoldigde dienst zijn. Hun taakverdeling
wordt nader aangegeven in het hUishoudelijke reglement,
De rechtspositie van de bezoldigde bestuurders wordt
geregeld door de partijraad.



Artikel 35.
Bet dagelijks bestuur bestaat uit 7 leden van het par-
tijbestuur, te weten:
a) de door het congres in funktie gekozen bestuurders;
b) de door het partijbestuur uit zijn midden aan te

wijzen leden.

Indien de voorzitter van de Tweede Kamerfraktie niet
verkozen is als lid van het dagelijks bestuur, wordt
hij voor de vergadering uitgenodigd en heeft daarin
een adviserende stem.

Artikel 36.
Bet dagelijks bestuur van de partij is belast met de
dagelijkse leiding van de partij, met de voorbereiding
van de door het partijbestuur te behandelen zaken, de
uitvoering van de besluiten van het partijbestuur, met
de regeling der propaganda en de behandelingvan de
organisatorische aangelegenheden, naar de besluiten
door het partijbestuur genomen. De voorzitter, de se-
kretaris en de penningmeester vertegenwoordigen te-
zamen de partij in en buiten rechte.

Artike137.
De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
a) de contributie der leden;
b) de vorderingen op afdelingen en anderen;
c) schenkingen;
d) erfstellingen en legaten;
e) renten van beleggingen en baten van ondernemingen;
f) andere inkomsten.

De partijraad stelt het percentage van de contributie-
inkomsten vast, dat ter beschikking van de afdelingen
en de gewesten wordt gesteld.
De contributies der leden komen in de kas van de par-
tij. De afdelingen en gewesten ontvangen geldelijke
uitkeringen uit de kas van de partij volgens bij
hUishoudelijk reglement vast te stellen regels.

Artikel 38.
De partij heeft een fonds, waaruit bijzondere aktivi-
teiten van de partij gefinancierd kunnen worden. Te-
vens bestaat er een spaarregeling voor de afdelingen
ten behoeve van de verkiezingen voor de gemeenteraad.
Beheersvorm en werkwijze van het fonds en van de
spaarregeling worden vastgesteld in het huishoudelijk
reglement van de partij.



Artikel 39.
Het toezicht en de controle op de boekhouding en de
administratie wordt uitgeoefend door een accountant
die, op voordracht van het partijbestuur, door de
partijraad wordt benoemd.

Artikel 40.
Het partijbestuur benoemt de leden van de redakties
van periodieken die door de partij worden uitgegeven.

Artikel 41.
De organisatie en de werkwijze der partij worden in
bijzonderheden geregeld door een hUishoudelijk regle-
ment, dat door de partijraad wordt vastgesteld.
Het huishoudelijk reglement der partij mag geen bepa-
lingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.
In gevallen waarin de statuten en het hUishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist het partijbestuur.
Het brengt de gebleken leemten ter kennis van de par-
tij en doet daaromtrent voorstellen aan het eerstvol-
gende congres, resp. de eerstvolgende partijraad.

Artikel 42.
De partij is aangegaan voor de tijd van negenentwintig
jaren en elf maanden, te rekenen van de dag der op-
richting, zijnde 9 februari 1946, derhalve eindigend
8 januari 1976.

Artikel 43.
Bij ontbinding der vereniging geschiedt de liquidatie
door het dagelijks bestuur en wel overeenkomstig het
bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek,
met dien verstande echter, dat bij het ontbindings-
besluit tevens kan worden bepaald, welke andere be-
stemming dan die, genoemd in artikel 1702 Burgerlijk
Wetboek, aan het batig saldo zal worden gegeven.

Artikel 44.
Wijziging dezer statuten kan alleen geschieden door
een congres. Een wijziging treedt ni~t in werking veer
daarvoor de koninklijke goedkeuring is verkregen.

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
van 15 juli 1969, No. 55.

Wijzigingen goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
van 7 april 1972, No. 91.



HuishouclelijkReglement
vande
Partij van de Arbeid

Artikel 1.
Heeft zich een afdeling van de partij gevorrnd, dan
wordt daarvan door de sekretaris van het gewest waar-
toe de afdeling behoort, schriftelijk mededeling ge-
daan aan het partijbestuur. Deze rnededeling 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 rnelden 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 of door het partijbestuur.
Bestaat in de woonplaats geen afdeling, dan bestaat
de rnogelijkheid om ingeschreven te worden als algerneen
lid. Het partijbestuur bepaalt de voorwaarden waaron-
der iernand als algemeen lid kan worden ingeschreven.
Het contact met de algernene leden wordt onderhouden
door het bestuur van het betrokken gewest en door het
partijbestuur. Een algemeen lid kan voorstellen voar
het congres van de partij, als bedoeld in artikel 28
van dit reglement, indienen bij de afdeling van zijn
keuze.

Artikel 3.
Tot de taak van de afdeling behoort het bevorderen van
de deelneming van de leden aan het werk van de partij.
Overigens wordt deze taak, voor zover niet voortvlaei-
end uit de statuten en dit huishoudelijk reglement,
omschreven in het hUishoudelijk reglement van de afde-
ling. Iedere afdeling zendt binnen vier weken na haar
oprichting haar huishoudelijk reglernent ter goedkeu-
ring toe aan het partijbestuur. Zolang geen huishoude-
lijk reglement van kracht is, geldt het rnodelreglement
voor de afdelingen. Het reglernent is alleen van kracht
na goedkeuring door het partijbestuur. Bij wijziging
van het reglement vindt het in de voorgaande leden be-
paalde dienovereenkornstige toepassing.



Artikel 4.
Het bestuur van de afdeling wordt gekozen uit en door
de leden van de afdeling.
De voorzitter van de raadsfraktie en een lid van het
College van Burgemeester en Wethouders kunnen geen
lid zijn van het dagelijks bestuur van een afdeling.
In dringende gevallen kan het gewestelijk bestuur hier
van van jaar tot jaar aan een afdeling ontheffing ver-
lenen.
Het bestuur van de afdeling brengt ieder jaar, uiter-
lijk in demaand december, aan het partijbestuur een
schriftelijk verslag uit over de toestand van de afde-
ling en de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
Van dit verslag zendt het bestuur van de afdeling een
afschrift aan het bestuur van het gewest, waartoe de
afdeling behoort. Het bestuur van de afdeling is ge-
houden het partijbestuur alle gevraagde mededelingen
te doen.
De vrouwelijke leden van de afdeling kunnen,indien zij
dit wensen, hetzij een vrouwengroep oprichten, over-
eenkomstig het reglernent van het Vrouwencontact in de
Partij van de Arbeid, hetzij aan de ledenvergadering
van de afdeling voorstellen een afdelingsvrouwencon-
tact in het leven te roepen, overeenkornstig het huis-
houdelijk reglernent van de afdeling.
Voor zover het partijbestuur dit verzoekt, zendt de
sekretaris van de afdeling het archief van de afdeling
dat ouder is dan vijf jaar, toe aan het partijbestuur.

Artikel 5.
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 septem-
ber. Het bestuur van de afdeling ziet toe dat van alle
inkomsten en uitgaven der afdeling nauwkeurig aanteke-
ning wordt gehouden vol gens door het partijbestuur te
stellen voorschriften. Het brengt telkens in de maand
oktober op de daarvoor door het partijbestuur te ver-
strekken formulieren een financieel verslag uit.
Van dit verslag zendt het bestuur een afschrift aan
het partijbestuur en aan het bestuur van het gewest
waartoe de afdeling behoort.

Artikel 6.
Het bestuur van de afdeling draagt zorg dat het bij-
houden van de ledenadministratie geschiedt overeenkom-
stig nader door het partijbestuur te stellen regels.

Artikel 7.
1. Voor de ballotage van leden door de afdeling gelden

de volgende bepalingen:



a) In iedere huishoudelijke vergadering van de afde-
ling deelt het bestuur mede wie zich sinds de vori-
ge vergadering als lid heeft aangemeld.

Mocht een der aanwezige leden bezwaar hebben tegen
toelating van een der genoemden, dan wordt de be-
slissing over de toelating van de betrokkene geno-
men 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 ver-
gadering wordt vermeld dat ballotage zal plaatsvin-
den, terwijl de betrokkene daarvan bericht ontvangt

c) Indien uiterlijk zestig dagen na de datum waarop
tot ballotage werd besloten, geen beslissing is ge-
nomen door de hUishoudelijke vergadering van de af-
deling, wordt geacht dat betrokkene tot het lid-
maatschap 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 mo-
gelijkheid van beroep op het partijbestuur en van
de termijn waaraan dit beroep is gebonden. Een af-
schrift van de brief wordt tegelijkertijd aan het
partijbestuur gezonden.

e) Bet beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig
dagen na ontvangst van de brief waarin de afwijzing
ter kennis van de betrokkene wordt gebracht.

f) Bet partijbestuur neemt een beslissing uiterlijk
zestig dagen nadat het beroep is ingesteld. Bet kan
deze termijn met ten hoogste zestig dagen verlengen
indien het beroep in behandeling is, maar nog geen
definitieve beslissing 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) Bet partijbestuur deelt zijn beslissing mede aan
betrokkene en aan hetbestuurvan de afdeling waar
de betrokkene zich als lid heeft aangemeld.

2. Voor ballotage door het partijbestuur gelden de
volgende bepalingen:



a) In iedere vergadering van het partijbestuur deelt
de sekretaris mede wie zichsindsde vorige vergade-
ring als algemeen lid hebben aangemeld. Indien een
der aanwezige 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 dat tot ballotage is
besloten.

c) Indien niet binnen zestig dagen is beslist, wordt
geacht dat betrokkene tot het lidmaatschap van de
partij is toegelaten.

d) Ingeval van afwijzing als lid stelt het partijbe-
stuur de betrokkene per aangetekende brief op de
hoogte van de reden van de afwijzing, van de moge-
lijkheid van beroep op de partijraad en van de ter-
mijn waaraan dit beroep is gebonden.

e) Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig
dagen na ontvangst van de brief waarin de afwijzing
ter kennis van de betrokkene is gebracht.

f) De partijraad beslist in zijn eerstvolgende verga-
dering over het beroep. Indien hij het nodig acht
de betrokkene te horen of nadere inlichtingen in te
winnen, wordt de beslissing tot de volgende vergade
ring uitgesteld. Indien in deze vergadering geen be
slissing wordt genomen, wordt betrokkene geacht tot
het lidmaatschap te zijn toegelaten.

g) Het partijbestuur deelt de beslissing van de partij
raad mede aan betrokkene.

Artikel 8.
1. Voor het royement door de afdeling gelden de volgen

de bepalingen:
a) Een voorstel tot royement moet op de agenda van de

huishoudelijke vergadering van de afdeling zijn aan
gekondigd. Het bestuur van de afdeling moet het be-
trokken lid tijdig in kennis stellen van dit voor-
stel, van de beweegredenen en van de datum en
plaats waarop het voorstel in behandeling komt.

b) De huishoudelijke vergadering kan bij ieder voor-
stel tot royement besluiten een commissie van onder
zoek in te stellen, bestaande uit leden van de par-
tij. Zij moet daartoe overgaan, indien het door het
betrokken lid wordt gevraagd.

c) Voor deze commissie wordt een lid aangewezen door
de huishoudelijke vergadering en een door het be-
trokken 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 werd gehouden, waarin tot instelling
van de cornrnissiewerd besloten.

d) De cornrnissiebrengt binnen twee maanden na de aan-
wijzing een schriftelijk verslag uit van haar be-
vindingen en legt dit voor aan de huishoudelijke
vergadering van de afdeling. Deze hUishoudelijke
vergadering neemt een beslissing over het voorstel
tot royement. Over een voorstel tot royernent wordt
schriftelijk met gesloten briefjes gestemd.

e) Na de beslissing van de huishoudelijke vergadering
van de afdeling wordt het verslag van de cornrnissie
van onderzoek onverwijld aan het partijbestuur ge-
zonden.

f) Ingeval tot royement is besloten stelt het bestuur
van de afdeling de betrokkene bij aangetekende
brief op de hoogte van het royement, van de moge-
lijkheid van beroep op het partijbestuur en van de
termijn waarbinnen dit beroep moet worden ingesteld.

g) Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig
dagen na ontvangst van de brief, waarin het roye-
ment ter kennis van de betrokkene is gebracht.

h) Het partijbestuur neemt uiterlijk dertig dagen na-
dat het beroep is ingesteld een bindende beslissing
Zolang over het royement geen uitspraak is gedaan
door het partijbestuur, kan de betrokkene geen ge-
bruik 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 ge-
legenheid gesteld door tenminste drie leden van het
partijbestuur te worden gehoord.

b) Indien het lid dit wenst, wordt een cornrnissie van
onderzoek ingesteld, bestaande uit leden van de
partij, waarvan een lid door het partijbestuur en
een lid door het betrokken lid wordt aangewezen.
Deze cornrnissieleden wijzen tezamen het derde lid
van de cornrnissieaan. Deze aanwijzing dient te ge-
schieden uiterlijk dertig dagen nadat het lid het
verzoek tot instelling van de cornrnissie heeft ge-
daan.

c) De cornrnissiebrengt binnen twee maanden na de aan-
wijzing schriftelijk verslag uit van haar bevindin-
gen aan het partijbestuur.

d) Het partijbestuur beslist binnen een maand nadat
het lid is gehoord, of, ingeval een cornrnissievan
onderzoek is ingesteld, nadat de cornrnissieverslag
heeft uitgebracht.

e) Het partijbestuur stelt het betrokken lid bij aan-
getekende 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.

f) Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig
dagen na ontvangst van de brief waarbij het roye-
ment ter kennis van de betrokkene is gebracht.

g) De partijraad neemt over het beroep in zijn eerst-
volgende vergadering een bindende beslissing. Zo-
lang over het royement geen uitspraak is gedaan
door de partijraad, kan de betrokkene geen gebruik
van zijn ledenrechten maken.

Artikel 9.
Indien een lid, ook na schriftelijke aanrnaning, in ge-
breke blijft de verschuldigde contributie te voldoen,
kan het bestuur van de afdeling besluiten hem van de
ledenlijst af te voeren. Alvorens hiertoe over te gaan
stelt het de betrokkene in de gelegenheid binnen drie
maanden de achterstand aan te zuiveren.

Artikel 10.
Afdelingen gelegen binnen een kieskring voor de Tweede
Karner vormen een gewest.
Afdelingen gelegen binnen een gemeente, die niet te-
vens een kieskring voor de Tweede Karner is, vormen een
gemeentelijke federatie.
Een of meer gewestelijke vergaderingen kunnen uit in
hun gewesten gelegen afdelingen streekfederaties vor-
men, met insternrningvan de betrokken afdelingen en
onder goedkeuring van het partijbestuur.

Artikel 11.
Indien binnen een uit meer dan een kieskring voor de
Tweede Karner bestaande provincie behoefte bestaat aan
een gewestelijke indeling die afwijkt van de begren-
zing van de kieskringen voor de Tweede Karner, kunnen
de daarbij betrokken gewesten, na een besluit van de
gewestelijke vergaderingen, een daartoe strekkend ge-
motiveerd verzoek aan het partijbestuur richten.
Indien het verzoek door het partijbe&tuur geheel of
ten dele wordt afgewezen, kunnen de gewestelijke be-
sturen 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 kandidaatstellingsprocedures worden de grenzen
geacht te lopen over eenkornstig 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 organisa-

tie en leiding van de verkiezingsaktie voor verte-
genwoordigende lichamen overeenkomstig de in de
reglementen kandidaatstelling gestelde regels;

c) het bevorderen en onderhouden van de contacten met
de frakties van de partij in vertegenwoordigende
lichamen, waarvoor kandidaten door het gewest zijn
aangewezen;

d) de bevordering van de werkzaamheden van de afdelin-
gen en van de binnen de partij werkzame organisa-
ties;

e) het jaarlijks doen houden van de gewestelijke vrou-
wenvergadering overeenkomstig de in het huishoude-
lijk reglement van het vrouwencontact te stellen
regels;

f) de opstelling van het gewestelijk reglement, dat de
goedkeuring van het partijbestuur behoeft;

g) voor zover het partijbestuur die aan het betrokken
gewest opdraagt het regelen van de inning van de
contributie en van de bijdragen die krachtens be-
sluit van het congres, de partijraad, het partij-
bestuur of de gewestelijke vergadering worden gehe-
ven en het vaststellen van de jaarlijkse uitkering
uit de gewestelijke kas aan de afdelingen;

h) het toekennen van een jaarlijkse uitkering aan de
gewestelijke organisatie van de F.J.G. en aan het
gewestelijk vrouwencontact;

i) het bespreken van het jaarlijxs verslag van de
Kamerfraktie in een gewestelijke vergadering.

Artikel 13.
Tot de gewestelijke vergadering worden uitgenodigd:
twee leden van het gewestelijk orgaan van de Federatie
van Jongerengroepen; twee leden van het gewestelijk
orgaan van het Vrouwencontact; de leden van de Staten
fraktie; de leden van de Staten-Generaal, die door het
gewest kandidaat gesteld zijn. Indien het gewest het
gebied van een gemeente omvat, de leden van de gemeen-
teraadsfraktie.

Artikel 14.
De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de afge
vaardigden van de afdelingen en de leden van het ge-
westelijk bestuur. Het aantal afgevaardigden per afde-
ling wordt berekend naar de volgende maatstaf:
een afdeling van 6 t/m 75 leden heeft 1 afgevaardigde.
Afdelingen met meer dan 75 leden hebben voor elke 75



led en en resterend gedeelte daarvan 1 afgevaardigde.
Als ledental van de afdeling geldt het aantal dat ge-
meld is aan het gewestelijk bestuur op de ledenlijst
van 30 september voorafgaande aan de gewestelijke ver-
gadering.
De afgevaardigden worden door en uit de afdelingen ge-
kozen, in de jaarvergadering van de afdeling, voor de
duur van een jaar, dat geacht wordt op 1 december in
te gaan.
Ingeval van een tussentijdse vakature of indien een
afgevaardigde verpinderd is een gewestelijke vergade-
ring bij te wonen, regelt de ledenvergadering van de
afdeling zijn vervanging. Afdelingsafgevaardigden
hebben drie stemmen en leden vanhetgewestelijk be-
stuur, die geen afdelingsafgevaardigdezijn, hebben
een stern.
De gewestelijke vergadering is openbaar, tenzij de
vergadering anders besluit.

Artikel 15.
Het gewestelijk bestuur bestaat uit tenrninste vijf le-
den, gekozen door de gewestelijke vergadering uit de
leden van de afdelingen in het gewest.
De voorzitter, de sekretaris en de penningrneester wor-
den in funktie gekozen en zijn lid van het dagelijks
bestuur. Bovendien wordt in funktie gekozen een be-
stuurslid dat belast wordt met het werk ten behoeve
van de vrouwelijke leden, voor zover dit tot de taak
van het gewest behoort.
Het gewestelijk bestuur kan een lid van het bestuur
speciaal belasten met het werk onder de jongeren.
Het hUishoudelijk reglement van het gewest bevat bepa-
lingen omtrent de kandidaatstelling en omtrent de sa-
mens telling en omvang van het gewestelijk bestuur en
het dagelijks bestuur.
Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van een ge-
west is onverenigbaar met:
a) het lidrnaatschap van een karnerfraktie;
b) het voorzitterschap van een statenfraktie;
c) het lidrnaatschap van een college van gedeputeerde

staten;
d) het lidrnaatschap van het dagelijks bestuur van een

territoriaal gewestelijk lichaam.

Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van een ge-
west dat slechts een gerneente omvat, is bovendien on-
verenigbaar met het voorzitterschap van een raadsfrak-
tie en het lidrnaatschap van het college van burgemees-
ter en wethouders.

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 sekretaris 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 dienen, overeenkomstig artikel 40 van dit
reglementi

d) het verslag van de afgevaardigden van het gewest
naar de partijraad;

e) de verkiezing van een lid van het landelijk bestuur
van de Sectie Gemeente en Provincie, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 67 van dit reglement;

f) de verkiezing van leden van de partijraad, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 39vandit reglement

g) de benoeming van een commissie die de kas en de boe
ken van de penningmeester controleert en van haar
bevindingen verslag uitbrengt;

h) de verkiezing van het bestuur van het gewest;
i) het verslag van de fraktie van de partij in de

Provinciale Staten, indien het gewest een gehele
provincie omvat;

j) het verslag van de fraktie van de Partij van de
Arbeid in de gemeenteraad, indien het gewest het
gebied van een gemeente omvat;

k) het verslag van de districtskamerleden.

Op voorstel van het gewestelijk bestuur kan het onder
i en j bedoelde verslag in een speciaal daartoe bijeen
te roepen gewestelijke vergadering worden behandeld,
binnen een termijn gelegen van twee maanden voor tot
twee maanden na de gewestelijke jaarvergadering.

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) funktie. 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 van de afdelingen, vrijwillige bijdragen en
eventuele baten van 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
afdelinqen vast.

Artikel 20.
Tot de taak van de gemeentelijke federatie behoort de
voorbereiding, de organisatie en de leiding van de ver
kiezingsaktie 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 fede-
ratie en de federatievergadering geregeld.
De voorzitter van de raadsfraktie en een lid van het
college van burgemeester en wethouders kunnen geen lid
zijn van het dagelijks bestuur van een gemeentelijke
federatie.
Het reglement behoeft de goedkeuring van het partijbe-
stuur.

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

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
goedkeuring van het partijbestuur. Indien een streek-
federatie is belast met een taak bij de verkiezingen
van een vertegenwoordigend lichaam, richt zij zich
naar het reglement kandidaatstelling, bedoeld in arti-
kel 56.
De vasts telling van een huishoudelijk reglement van
de streekfederatie geschiedt voor de eerste maal door
een vergadering bestaande uit de besturen van afdelin-



gen, die van de federatie deel uitrnaken. Het reglement
regelt de wijze, waarop het kan worden gewijzigd.
Het reglernent behoeft de goedkeuring van het partijbe-
stuur.

Artikel 24.
Indien het bestuur van een streekfederatie wl]ziging
van de taakomschrijving wenselijk acht en een of rneer
van de hierbij betrokken gewestelijke vergaderingen
weigert (weigeren) daartoe rnede te werken, of indien
tussen het bestuur van een streekfederatie en een of
rneer van de hierbij betrokken gewestelijke besturen
verschil van mening bestaat over de uitleg van een
bestaande taakornschrijving, kan ieder van deze bestu-
ren zich tot het partijbestuur wenden.

Artikel 25.
Voorstellen voor gewestelijke of federatievergaderin-
gen kunnen worden ingediend door de besturen van deze
gewesten of federaties en door de daarbij aangesloten
afdelingen.

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

Artikel 27.
Indien binnen een provincie rneer gewesten Zl]n gelegen
wordt een provinciaal contact ingesteld, bestaande uit
drie leden van het bestuur van ieder gewest.
Het heeft tot taak tenrninste een rnaal per jaar een
provinciale vergadering te beleggen ter bespreking van
het verslag van de fraktie van de partij in de Provin-
ciale Staten. Het vervult de taak bij het reglement-
kandidaatstelling aan het provinciale contact opgedra-
gen.
De provinciale vergadering bestaat uit de leden van de
laatstgehouden gewestelijke vergaderlng van de betrok-
ken gewesten, Het aantal sternrnenper afdeling wordt
bepaald overeenkornstig artikel 14, vijfde lid.
De gewesten kunnen andere taken aan het provinciaal
contact opdragen.
Het provinciaal contact is bevoegd te bepalen, dat het
verslag van de fraktie van de partij in de Provinciale



Staten niet in een provinciale vergadering zal worden
behandeld, doch in de gwestelijke jaarvergadering of
in een andere gewestelijke vergadering van de betrok-
ken gewesten.

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

Artikel 29.
De voorstellen van het partijbestuur worden tenrninste
zeventien weken voor het congres ter kennis van de af-
delingen gebracht, ter behandeling in de ledenvergade-
ring. De afdelingen kunnen voorstellen en amendementen
op de voorstellen van het partijbestuur indienen bij
het bestuur van hun gewest, tot uiterlijk veertien we-
ken 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 afdelingen, het
partijbestuur en aan de besturen van de andere gewes-
ten. Het kan daar een advies bijvoegen ten aanzien van
de ondersteuning, amendering, verwijziging naar andere
partijinstanties of afvoering van de door de afdelin-
gen ingediende voorstellen en amendementen.
Uiterlijk elf weken voor het congres wordt een gewes-
telijke 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 amendementen voorstel-
len op de door de afdelingen ingediende voorstellen en
amendementen. Indien de afgevaardigden van de indienen
de afdeling deze amendementen overnemen, wordt het
voorstel of amendement geacht aldus te zijn ingediend.
Indien de gewestelijke vergadering met een meerderheid
van tweederde der uitgebrachte stemmen als haar oor-
deel uitspreekt, dat een voorstel niet op het congres
behandeld dient te worden. doch dient verwezen te wor-
den naar een karnerfraktie der partij, naar de partij-
raad, een andere partijinstantie of dient te worden
ingetrokken, geeft zij de indienende afdeling het niet
bindende 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
partijbestuur, met vermelding van de ingevolge het
vorige lid uitgebrachte adviezen.

Artikel 30.
Door het partijbestuur worden aIle ingediende voor-
stellen met de daarbij behorende amendementen, nadat
de hierin ingevolge artikel 38 aangebrachte wijzigin-
gen zijn verwerkt, benevens aIle 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 partijbestuur en de verslagen van de kamerfrakties
Deze beschrijvingsbrief wordt tenminste vijf weken
voor het congres toegezonden aan de afdelingen en aan
allen wie, naar het oordeel van het partijbestuur,
een exemplaar gezonden moet worden.
Uiterlijk twee weken voor het congres houden de gewes-
ten een vergadering met de afgevaardigden bedoeld in
artikel 31, ter bespreking van de beschrijvingsbrief
van het congres.

Artikel 31.
Iedere afdeling heeft het recht zich op het congres te
doen vertegenwoordigen en wel door:
1 afgevaardigde, indien de afdeling minder dan 300 le-
den telt;
2 afgevaardigden, indien de afdeling 300, maar minder
dan 600 leden telt;
3 afgevaardigden, indien de afdeling 600 of meer leden
telt.
Ais 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 sekretaris
van de afdeling daarvan bericht aan het partijbestuur.
Elke afgevaardigde moet voorzien zijn van een geloofs-
brief, waarvan het formulier door het partijbestuur
wordt verstrekt. De afgevaardigden hebben blanco man-
daat voor hun beslissingen op het congres.

Artikel 32.
Elke afdeling heeft het recht op vergoeding van de
reiskosten voor het bezoeken van het congres voor het
aantal afgevaardigden, dat volgens artikel 31 is toe-
gestaan, indien zij het congres hebben bijgewoond. Ais
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
maximum, naar een gelijk bedrag per lid, omgeslagen
voor de afdelingen.

Artikel 33.
Een afdeling brengt voor elke vijftig leden of gedeel-
te daarvan zes stemmen uit.
Indien een afdeling recht heeft op twee of drie afge-
vaardigden, worden het aantal stemmen gelijkelijk over
de afgevaardigden verdeeld.

Artikel 34.
Overeenkomstig artikel 23 van de statuten worden uitge
nodigd om het congres bij te wonen:
a) de leden van de frakties van de partij in de Eerste

en Tweede Kamer;
b) twee vertegenwoordigers van het Vrouwencontact in

de partij;
c) twee vertegenwoordigers van de F.J.G.;
d) twee vertegenwoordigers van de bezinningsorganisa-

ties;
e) de voorzitters, sekretarissen en penningmeesters

van de gewesten;
f) een vertegenwoordiger van elk der gewestelijke

vrouwencontacten;
g) de leden van de partijraad;
h) de leden van het congrespresidium;
i) de voorzitter van het curatorium en de directeur

van de Wiardi Beckman Stichting;
j) een vertegenwoordiger van de redaktie van het we-

tenschappelijk maandblad van de partij;
k) een vertegenwoordiger van het veertiendaags orgaan

van de partij;
1) andere leden van de partij, van wie de aanwezigheid

door het partijbestuur wenselijk wordt geacht.

Het partijbestuur kan andere personen en delegaties
van organisaties in de gelegenheid stellen in het con-
gres aanwezig te zijn.

Artikel 35.
De afgevaardigden van de afdelingen en de leden van
het partijbestuur zijn bevoegd om op het congres
amendementen in te dienen.
AIle voorstellen en amendementen moeten door tenminste
zes afgevaardigden ondersteund worden om in behande-
ling 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.

Artikel 37.
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
nadat de verkiezing van het partijbestuur heeft plaats
gehad.
Kandidaten worden gesteld overeenkomstig artikel 48
van dit reglement. Het partijbestuur zendt de lijst
met kandidaten uiterlijk vijf weken voor het congres
aan de afdelingen. Het partijbestuur kan uit de gestel
de kandidaten een voordracht in alfabetische volgorde
opmaken.
In tussentijdse vakatures in het congrespresidium
wordt zodra mogelijk door de partijraad voorzien uit
een voordrachtvan het partijbestuur,die tweemaal
zoveel narnen bevat als het aantal te vervullen plaat-
sen.

Artikel 38.
Het congrespresidium wordt door het partijbestuur ge-
raadpleegd over de algemene voorbereiding van het con-
gres en de presentatie van de congresstukken.
Het congrespresidium heeft de bevoegdheid:
a) voorstellen van gelijke strekking samen te voegen

tot een voorstel;
b) voorstellen van nauwverwante strekking, in overleg

met de betrokken afdelingen, samen te voegen tot
een voorstel;

c) voorstellen die niet geheel duidelijk geformuleerd
zijn, in overleg met de betrokken afdeling(en), de
juiste formulering te geven.

Het congrespresidium stelt de dagorde van het congres
vast en doet aan het congres een voorstel voor de af-
handeling van de agenda.
Het houdt voorbesprekingen met congresafgevaardigden,
die voornemens zijn het woord te voeren en regelt de
inrichting van deze voorbesprekingen. Het deelt de
beschikbare spreektijd toe. In het belang van een goe-
de beraadslaging kan deze toewijzinggeschieden vol-
gens 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 beraadslagingen die onder zijn leiding plaatshebben



Artikel 39.
De leden van de partijraad worden ieder jaar gekozen
door de gewestelijke jaarvergadering.
Het aantal te kiezen leden van de partijraad bedraagt
vijf leden, indien het gewest minder dan 4000 leden
telt, en vervolgens voor elke 1000 leden of gedeelte
daarvan een lid, met een maximum van vijfentwintig
leden.
De sekretaris varr 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.
Het lidmaatschap van de partijraad is niet verenigbaar
met het lidmaatschap van de Tweede Kamer.
De jaarvergadering van het gewest kiest een gelijk aan
tal plaatsvervangende leden, door wie de leden van de
partijraad bij ontstentenis kunnen worden vervangen en
van wie telkens een in funktie treedt, als een gekozen
lid verhuist buiten het gewest, tussentijds aftreedt
of ophoudt lid van de partij te zijn.
Bij de vervanging of opvolging komt het plaatsvervan-
gende lid, dat bij zijn verkiezing het hoogste aantal
sternrnenkreeg, het eerste aan de beurt. Bij gelijk
aantal sternrnenof verkiezing zonder hoofdelijke stem-
ming bepaalt het gewestelijke bestuur de volgorde
door loting.
Tot bijwoning van de vergadering van de partijraad
worden uitgenodigd:
a) de leden van het partijbestuur;
b) de leden van het congrespresidium;
c) de leden van de frakties in Eerste en Tweede Karner;
d) vijf vertegenwoordigers van het Vrouwencontact in

de partiji
e) vijf vertegenwoordigers van de F.J.G.;
f) drie vertegenwoordigers van de bezinningsorganisa-

ties;
g) een vertegenwoordiger van de Wiardi Beckman Stich-

ting;
h) de vertegenwoordiging van het personeel.

Voorts kan het partijbestuur leden van de partij of
andere personen tot bijwoning van een vergadering uit-
nodigen, die daarvoor naar zijn mening in het bijzon-
der in aanmerking komen.

Artikel 40.
Voorstellen ter behandeling in de partijraad kunnen
worden ingediend door het partijbestuur en de geweste-
lijke vergadering. Ten aanzien van de onderwerpen te
behandelen bij de agendapunten in artikel 41 genoemd,
kunnen ook de afdelingen voorstellen indienen.



Artikel 41.
De jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van
de partij wordt uiterlijk in de maand juni vastgesteld
In de vergadering waarin de begroting wordt vastge-
steld komt tevens aan de orde:
a) de jaarlijkse verslagen van het organisatorische,

administratieve, propagandistische en financiele
beleid van het partijbestuuri

b) de financiele rekening en verantwoording van het
partijbestuur en het verlenen van decharge aan de
penningmeesteri

c) de ingediende voorstellen van organisatorische, ad-
ministratieve, propagandistische en financiele aard

Artikel 42.
Het partijbestuur draagt zorg dat de leden teminste
acht weken voor de datum waarop de partijraad bijeen-
komt, daarvoor worden uitgenodigd, onder gelijktijdige
kennisgevihg aan de afdelingen.
Behoudens het gestelde in artikel 43 dienen voorstellen
ter behandeling in de partijraad tenminste zes weken
tevoren bij het partijbestuur te zijn ingezonden. Zij
worden tenminste vier weken voor de vergadering toege-
zonden 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 partij-
raad 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 43.
De datum van de vergadering van de partijraad waarin
de in artikel 41 genoemde onderwerpen aan de orde zijn
wordt tijdig door hetpartijbestuurbekend gemaakt.
Voorstellen betrekking hebbend op deze onderwerpen
moeten uiterlijk zestien weken voor de vergadering bij
het partijbestuur zijn ingezonden. Zij worden tenmin-
ste veertien weken voor de vergadering ter kennis van
de afdelingen en de gewesten gebracht.
Amendementen op deze voorstellen kunnen door de gewes-
ten worden ingediend. Zij moeten tenminste acht weken
voor de vergadering bij het partijbestuur zijn ingezon
den.
De ontwerp-begroting, de voorstellen en aIle andere
stukken die in deze vergadering moet9n worden behan-
deld, worden tenminste vier weken voor de vergadering
door het partijbestuur toegezonden aan de leden van de
partijraad.

Artikel 44.
In de partijraad brengt ieder lid een stem uit. Amen-
dementen op de in een vergadering aanhangige voorstel-



len kunnen door de leden tijdens de vergadering worden
ingediend.

Artikel 45.
De vergadering van de partijraad is openbaar, tenzij
de partijraad anders besluit.

Artikel 46.
Het partijbestuur zendt binnen een week na de vergade-
ring 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.

Artikel 47.
De leiding van de partij, het beheer van de geldmidde-
len en eigendommen, de uitvoering van besluiten van
het congres en de partijraad en de handhaving der
statuten en reglementen is opgedragen aan het partij-
bestuur.

Artikel 48.
Uiterlijk acht weken voor het congres zenden de afde-
lingen namen van kandidaten voor het partijbestuur in.
Vijf weken voor het congres zendt het 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. Bet partijbestuur is
bevoegd een aanbeveling op te maken voor de te ver-
kiezen bestuursleden.
Bet congres kiest ui t de kandidaten die niet tot lid van
het partijbestuur zijn verkozen, tien plaatsvervangen-
de 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,
behoudens het gestelde in artikei 50, derde lid.
Het lidmaatschap van het partijbestuur is onverenig-
baar met het vervullen van een dienstbetrekking bij de
partij, behalve voor de in funktie gekozen leden van
het partijbestuur.

Artikel 49.
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 voorzitter van de partij kan geen voorzitter zijn
van een kamerfraktie.



De sekretaris van de partij kan geen lid zijn van de
Staten-Generaal.
Artikel 50.
Indien een lid van het partijbestuur het lidmaatschap
van de Staten-Generaal is gaan uitoefenen en daardoor
het in artikel 49 eerste lid gestelde maximum wordt
overschreden, houdt hij op lid van het partijbestuur
te zijn.
Indien tengevolge van verkiezingen voor de Eerste of
Tweede Kamer een aantal leden van het partijbestuur
gelijktijdig tot lid van de Staten-Generaal verkozen
verklaard wordt en daardoor het in artikel 49 eerste
lid gestelde maximum wordt overschreden, houden diege-
nen hunner die bij hun verkiezing tot lid van het par-
tijbestuur het laagste aantal stemmen op zich verenig-
den; op lid van het partijbestuur te zijn. Verkiezing
bij eerste stemming gaat hierbij v66r verkiezing bij
herstemming.
Degenen die ingevolge de twee vorige leden ophouden
lid van het partijbestuur te zijn, worden bovenaan de
lijst van plaatsvervangende partijbestuursleden ge-
plaatst in de volgorde van het in het vorige lid be-
doe Ide aantal stemmen. De lijst van plaatsvervangende
leden wordt met di~ aantal uitgebreid.
Daalt het aantal leden van het partijbestuur, dat te-
vens lid van de Tweede Kamer is, beneden drie, dan
wijst de Tweede Kamerfraktie 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.
Indien geen van de leden van het partijbestuur tevens
lid van de Eerste Kamer is, wijst de Eerste Kamerfrak-
tie een lid aan, dat de vergaderingen van het partij-
bestuur bijwoont en aan de beraadslagingen kan deel-
nemen. Het heeft een raadgevende stem.
De directeur van de Wiardi Beckman Stichting woont de
vergaderingen van het partijbestuur bij met raadgeven-
de stem.

Artikel 51.
De rechtspositie van de bezoldigde leden van het par-
tijbestuur wordt door de partijraad geregeld.

Artikel 52.
De voorzitter vertegenwoordigt het partijbestuur naar
buiten op het terrein van de nationale en internatio-
nale politiek, voor zover daarvan niet in dit artikel
of bij besluit van het partijbestuur wordt afgeweken.
Hij draagt zorg voor de coordinatie van het werk van
de led en van het partijbestuur. Ingeval van ontstente-
nis wordt de voorzitter vervangen door een van de bei-
de vice-voorzitters volgens nadere, door het partijbe-



stuur te stellen regels. De sekretaris is belast met
de zorg voor de partijorganisatie. Bij heeft de lei-
ding van het bureau van de partij. De penningmeester
is belast met het beheer van de financien en met het
toezicht op de uitgaven. De internationale sekretaris
behartigt de internationale betrekkingen en onder-
houdt het contact met de Socialistische Internationale
Bet partijbestuur bepaalt welke van zijn leden belast
worden met het onderhouden van het contact met de bin-
nen 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. Bet heeft
daarin een adviserende stem.

Artikel 53.
Over samenwerking of aansluiting van de partij met of
pij de Socialistische Internationale of andere inter-
nationale organisaties en over beeindiging van die
samenwerking of aansluiting beslist het congres.
Bet partijbestuur benoemt de afgevaardigden naar inte~
nationale bijeenkomsten.

Artikel 54.
Overal waar in de partij door stemming beslissingen
worden genomen, gelden de volgende bepalingen:
1. Over voorstellen van orde wordt bij handopsteken

gestemd. Over zaken wordt bij handopsteken gestemd,
tenzij blijkt dat eenvierde deel der aanwezigen
schriftelijke stemming verlangt. Over personen
wordt schriftelijk gestemd.

2. Bij stemming over voorstellen van orde en over za-
ken beslist de eenvoudige meerderheid van de uitge-
brachte geldige stemmen. Blanco stemmen zijn stem-
men van onwaarde.

3. Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen een
voorstel van orde of bij beslissing over zaken
wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Bij stemming over personen beslist de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen,
zijnde meer dan de helft der uit~ebracht, 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 die-
genen 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 worden.

5. Bij herstemming zijn diegenen gekozen die de meeste
stemmen op zich verenigen. Bij gelijk aantal stem-
men 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 stemmen op zich hebben verenigd.

7. Van onwaarde is het stembiljet waarop meer namen
van kandidaten zijn vermeld, dan plaatsen te vervul
len zijn, alsmede het stembiljet waarop geen naam
van een kandidaat is vermeld. In geval van twijfel
beslist de vergadering, waarin de stemming plaats-
vindt, over de geldigheid van het stembiljet.

8. Bij stemmingen over voorstellen van orde en over
zaken wordt eerst gestemd over sub-amendementen,
dan over amendementen, daarna over het voorstel.
Een sub-amendement en amendement van de verste
strekking heeft voorrang bij de stemming. Bij ge-
schil hierover beslist de vergadering. De vergade-
ring kan besluiten over onderdelen van een voorstel
(amendement, sub-amendement) een afzonderlijke
stemming te houden. De vergadering kan besluiten
dat amendementen en sub-amendementen door het aan-
brengen van andere wijzigingen als vervallen moeten
worden beschouwd.

Artikel 55.
De kandidaastelling voor de verkiezing van de leden
der Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten en
de Gemeenteraden vindt plaats overeenkomstig de bepa-
lingen van de reglementen-kandidaatstelling, die deel
uitmaken van het huishoudelijk reglement.

Artikel 56.
Voor de kandidaatstelling ter verkiezing van leden van
andere vertegenwoordigende lichamen wordt door het ge-
west, de gewesten of de streekfederatie in welker ge-
bied de verkiezingen plaats vinden een reglement vast-
gesteld, dat de goedkeuring van het partijbestuur be-
hoeft.

Artikel 57.
De partijraad stelt de contributieregeling vast. Het
partijbestuur zorgt dat de leden van de partij van



deze contributieregeling op de hoogte worden gesteld.
In bijzondere gevallen kan het partijbestuur verminde-
ring of vrijstelling verlenen.

Artikel 58.
De partijraad stelt regels ten aanzien van de contri-
butieinning. Deze regels geven tevens aan welk deel
van de contributiebedragen toekomt aan de afdelingen
en gewesten.
De gelnde contributie wordt regeimatig verrekend
tussen de partijpenningmeester en deze partijorganen.

Artikel 59.
Het behoort tot de taak van afdelingen, gemeenteIijke
federaties en gewesten naar vermogen financiele steun
te verienen aan de vrouwengroepen, de bezinningsorga-
nisaties en de F.J.G., indien deze organisaties ter
plaatse bestaan.

Artikel 60.
De accountant, belast met het toezicht en de contra Ie
op de boekhouding en de administratie brengt jaarlijks
versiag uit van zijn bevindingen aan de partijraad.

Artike161.
De middelen voor het fonds va or bijzondere aktivitei-
ten worden verkregen uit:
a) een door de partijraad vast te steIIen bedrag uit

de contributieopbrengsti
b) bijdragen van donateursi
c) vrijwiIIige bijdragen, schenkingen en andere inkom-

steni
d) rente uit beleggingen.

Uit het fonds voor bijzondere aktiviteiten worden on-
der meer de akties voor de kamer- en statenverkiezin-
gen gefinancierd, alsmede de toesiagen uit te keren
aan de gewesten, op de bedragen die de afdelingen ont-
vangen op basis van de spaarregelingen, bedoeid in
artikel 62.
Het partijbestuur is belast meL het beheer van het
fonds. Het toezicht en de controle geschieden over-
eenkomstig artikel 39 van de statuten en artikel 60
van het huishoudelijk reglement. '
De partijraad kan nadere regelingen vaststellen inzake
de besteding van de middelen van het fonds.



Artikel 62.
De spaarregeling dient ter financiering van de aktie
voor de gemeenteraadsverkiezingen van de partij. Waar
in dit artikel over afdelingen wordt gesproken, heeft
dit ook betrekking op gemeentelijke federaties en ge-
westen die een gemeente omvatten.
De partijraad bepaalt welk percentage van de bruto-
contributie-opbrengst van de leden van de afdelingen
bestemd is als bijdrage in de spaarregeling. Het
partijbestuur is belast met het beheer van de finan-
cien. Bet toezicht en de controle geschieden overeen-
komstig artikel 39 van de statuten en artikel 60 van
het huishoudelijk reglement. Van het voor de afdelin-
gen gespaarde bedrag wordt aantekening gehouden op de
rekening, die de afdeling bij het partijbestuur heeft.
Tenminste zes weken voordat de verkiezingen voor de
gemeenteraad in de gemeente, waarin de afdeling gele-
gen is, worden gehouden, heeft de afdeling recht op
terugbetaling van het tot en met 30 september gespaar-
de bedrag. Terugbetaling kan geschieden in contanten
rechtstreeks aan het afdelingsbestuur, of door middel
van verrekening via de rekening van de afdeling. De
terugbetaling van spaarbedragen geschiedt op grond van
de ontvangen contributies.

Artikel 63.
De leden der partij gekozen tot lid der Staten-Gene-
raal vormen de kamerfrakties van de partij. De Eerste
Kamer-, zowel als de Tweede Kamerfraktie benoemt uit
haar midden een voorzitter en een sekretaris.

Artikel 64.
Elk jaar voor 1 oktober zenden de kamerfrakties een
verslag van haar werkzaamheden aan het partijbestuur.
De kamerfrakties zijn gehouden dit verslag zoveel moge
lijk in te rich ten aan de hand van het verkiezingspro-
gram.
Het partijbestuur zorgt dat deze verslagen elk jaar
worden gepubliceerd en aan de afdelingen en gewesten
toegezonden.

Artikel 65.
De leden van de Tweede Kamerfraktie verplichten zich
regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van
het gewest dat hen heeft kandidaat gesteld en met de
tot dat gewest behorende afdelingen.
De leden van de Eerste Kamerfraktie verplichten zich
regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van



een nader vast te stellen gewest.
Nadat het jaarlijks verslag van de kamerfrakties is
gepubliceerd, nemen de leden van de kamerfrakties deel
aan de bespreking van dit verslag in de gewestelijke
vergadering.

DE VOORLICHTING VAN LEDEN VAN GEMEENTERADEN EN
PROVINCIALE STATEN
Artikel 66.
De leden van gemeenteraden en Provinciale Staten die
lid zijn van de partij betalen een door het partijbe-
stuur vast te stellen contributie. Zij ontvangen daar-
voor het periodiek orgaan ten behoeve van de raads-
en statenleden.
De voorlichting en documentatie van de raads- en sta-
tenleden, 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.
De redaktie van dit periodiek wordt door het partijbe-
stuur benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 67.
Bet bestuur van de Sectie Gemeente en Provincie be-
staat uit:
a) een door ieder gewest te kiezen lid uit door de af-

delingen van dat gewest gestelde kandidaten; de
gekozene moet provincie- of gemeentebestuurder zijn.
In die gewesten waar een gewestelijke commissie van
de Sectie Gemeente en Provincie bestaat, kan deze
een aanbeveling van drie personen doen.
De verkiezing geschiedt door de gewestelijke jaar-
vergadering;

b) ten hoogste zes leden aan te wijzen door het cura-
torium van de Wiardi Beckman Stichting;

c) twee leden aan te wijzen door het partijbestuur.

De leden van de Eerste en Tweede Kamerfraktie die zich
bezighouden met zaken betreffende gemeente en provin-
cie kunnen de vergaderingen van het bestuur bijwonen
en hebben in dat geval een adviserende stern.
Bet curatorium wijst in overleg met het partijbestuur
de sekretaris van de see tie aan.
Het sectiebestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Bet bestuur treedt jaarlijks in de maand december af,
doch is terstond herkiesbaar.

Artikel 68.
Ten behoeve van de raads- en statenleden, als bedoeld
in artikel 66 kunnen bijeenkomsten worden georgani-
seerd, waarvoor een bijdrage van de deelnemers, even-



tueel van de gewesten of de afdelinge, kan worden ge-
vraagd.

Artikel 69.
De leden van de partij, gekozen tot lid van de Provin-
ciale Staten, vormen Statenfrakties van de partij,
tenzij zij krachtens een door de gewestelijke verga-
dering genomen"besluit een fraktie vormen met leden
van een of meer andere partijen.
Elke Statenfraktie benoemt uit haar midden een voor-
zitter en een sekretaris.

Artikel 70.
De statenfrakties brengen elk jaar verslag uit van hun
werkzaamheden. Dit verslag wordt zo tijdig toegezonden
aan het bestuur van het gewest, c.q. het provinciaal
contact, dat het voor de vergadering van het gewest
c.q. de provinciale vergadering tegelijk met andere
in deze vergadering te behandelen verslagen kan worden
gepubliceerd.
Indien de leden van de partij die gekozen zijn tot lid
van de Provinciale Staten een fraktie vormen met de
leden van andere partijen, dragen zij zorg dat deze
fraktie jaarlijks verslag uitbrengt en dit zo tijdig
toezendt aan het bestuur van het gewest c.q. het pro-
vinciaal contact, dat het voor de vergadering van het
gewest c.q. de provinciale vergadering tegelijk met
andere in deze vergadering te behandelen verslagen kan
worden gepubliceerd. Bij gebreke van een zodanig ver-
slag brengen de leden van de partij, die tot een derge
lijke fraktie behoren, verslag uit aan de vergadering.
De behandeling van een verslag van een statenfraktie,
waartoe leden van de partij behoren naast leden van
andere partijen, kan plaats vinden in een vergadering
van die partijen gezamenlijk, indien het gewestelijk
bestuur c.q. het provinciaal contact met de besturen
van die andere partijen een regeling treft t.a.v. de
samenstelling van en het stemrecht in die vergadering
en die regeling de goedkeuring van het partijbestuur
heeft ontvangen.

Artikel 71.
Zo dikwijls een gewest dat een provincie omvat of een
provinciaal contact het noodzakelijk oordeelt, wordt
een gewestelijke vergadering c.q. buitengewone provin-
ciale vergadering belegd, waarin het werk van de
Statenfraktie wordt besproken. De Statenfraktie wordt
tot bijwoning van deze vergadering uitgenodigd.
Indien leden van de partij tezamen met leden van ande-
re partijen een Statenfraktie vormen, worden deze



leden van de partij tot de gewestelijke c.q. buiten-
gewone provinciale vergadering uitgenodigd.

Artikel 72.
De leden van de partij gekozen tot lid van de gemeente
raad vormen gemeenteraadsfrakties van de partij, ten-
zij zij krachtens een door de afdeling of gemeentelij-
ke federatie genomen besluit een fraktie vormen met
leden van een of meer andere partijen.
Elke raadsfraktie benoemt uit haar midden een voorzit-
ter en een sekretaris.

Artikel 73.
De gemeenteraadsfrakties brengen elk jaar verslag uit
van hun werkzaamheden in een vergadering van de afde-
ling of de gemeentelijke federatie. Indien de leden
van de partij die gekozen zijn tot lid van de gemeen-
teraad een fraktie vormen met leden van andere partij-
en, dragen zij zorg dat deze fraktie jaarlijks verslag
uitbrengt in een vergadering, waartoe aile leden van
de in de fraktie samenwerkende partijen worden uitge-
nodigd. Bij gebreke van een zodanige vergadering
brengen de leden van de partij die tot de fraktie be-
horen verslag uit aan de ledenvergadering van de afde-
ling of de gemeentelijke federatie.

Artikel 74.
In de gewesten die een gemeente omvatten, brengt de
gemeenteraadsfraktie verslag uit van haar werkzaam-
heden aan de daartoe door het reglement van die gewes-
ten aangewezen instantie.

Artikel 75.
Zo dikwijls de vergadering of het bestuur van een af-
deling, een gemeentelijke federatie of een der in ar-
tikel 74 genoemde gewesten het noodzakelijk oordeelt,
wordt het werk van de gemeenteraadsfraktie in een ver-
gadering van de afdeling, de gemeentelijke federatie
of het in artikel 74 bedoelde gewest besproken. De ge-
meensteraadsfraktie wordt tot bijwoning van deze ver-
gadering uitgenodigd.
Indien leden van de partij tezamen met leden van ande-
re partijen een fraktie vormen, worden deze leden van
de partij tot de vergadering van de afdeling of de ge-
meentelijke federatie uitgenodigd.



Artikel 76.
De vrouwenorganisatie dient ieder jaar een verslag van
haar werkzaamheden in bij het partijbestuur. Dit ver-
slag wordt bij het verslag van de partij gepubliceerd.

Artikel 77.
De jongerenorganisatie dient ieder jaar een verslag
van haar werkzaarnheden in bij het partijbestuur. Dit
verslag wordt bij het verslag van de partij gepubli-
ceerd.

Artikel 78.
De bezinningsorganisaties dienen elke twee jaar een
verslag van haar werkzaarnheden in bij het partijbe-
stuur. Dit verslag wordt bij het verslag van de partij
gepubliceerd.

Artikel 79.
In aIle geschillen die uit de toepassing van de voor-
schriften in dit reglement en in de statu ten mochten
voortvloeien, beslist het partijbestuur, behoudens
beroep op het congres.

Artikel 80.
Het partijbestuur is gemachtigd in elk onvoorzien
spoedeisend geval in naam van de partij te handelen,
onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan het con-
gres en met dien verstande dat het zo snel mogelijk
aan het bevoegde partijorgaan voorstellen voorlegt
tervoorziening in de gebleken leemten.

Artikel 81.
Dit reglement treedt in werking op de eerste van de
maand volgend op die waarin de partijraad het heeft
aangenomen. #

AIle bepalingen en maatregelen van organisatie blijven
gelden tot dat zij door andere zijn vervangen, hetgeen
geschied moet zijn uiterlijk op 1 juli van het jaar,
volgend op dat waarin de partijraad dit reglement
heeft vastgesteld.
Dit huishoudelijk reglement is, op grand van artikel
27 lid k van de Statuten, vastgesteld door de partij-



raad d.d. 27 september 1969.
Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid k van de
Statuten, vastgesteld door de Partijraad d.d. 6 juni
1970 en d.d. 19 juni 1971.
Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de
Statuten, vastgesteld door de Partijraad d.d. 7 okto-
ber 1972.



Reglernent kandidaatst:elling
vande
Partij van de Arbeid

Artikel 1.
a) V66r 1 september van het jaar, voorafgaande an dat,

waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer
der Staten-Generaal zullen worden gehouden, stelt
het partijbestuur in nauw overleg met de Tweede
Kamerfraktie van de partij, een advies op over de
meest wenselijke samenstelling van de fraktie, zon-
6er daarbij kandidaten te noemen.

b) V66r 7 september wordt dit advies ter kennis ge-
bracht van de afdelingen, gewesten en leden van de
partijraad.

Artikel 2.
a) In een v66rloktober 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
aile kandidatenlijsten de eerste plaats door een
en dezelfde kandidaat zal worden ingenomen.

b) Indien de partijraad het onder a) genoemde besluit
neemt, dient deze kandidaat in deze vergadering of
spoedig daarna door de partijraad te worden aange-
wezen.

c) In deze vergadering zal tevens het in artikel 1
genoemde advies worden besproken.

Artikel 3.
a) De leden van de partij dienen voor 1 november van

het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
zullen worden gehouden, bij het bestuur van de
afdeling waartoe zij behoren, de namen in van per-
sonen, die naar hun oordeel voor een kandidatuur
in aanmerking komen. Bet 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 besprekin-
gen 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
daaromtrent beschikbare informatie moet geschieden
veer 20 november.

Artikel 4.
a) Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de

personen die door de afdelingen kandidaat gesteld
zijn, of zij een eventuele definitieve kandidatuur
aanvaarden, ongeacht de plaats op de kandidatenlijst
die hun door de gewestelijke vergadering zal worden
toegewezen. Zij dienen zich bereid te verklaren om

1) hun zetel ter beschikking te stellen zodra zij het
lidmaatschap van de partij hebben beeindigd;

2) bij verkiezing tot kamerlid in of in de onmiddellijke
nabijheid van het gewest te gaan wonen.

b) Indien een besluit is genomen als omschreven in arti-
kel 2, lid a, tekenen aIle kandidaten een verklaring
dat zij, indien verkozen op de laatste restzetel,
welke aan de partij is toegewezen, hiervoor zullen
bedanken, teneinde de benoeming van de lijstaanvoer-
der mogelijk te maken.

c) De bereidverklaring bevat tevens bepalingen uit het
huishoudelijk reglement de kamerfrakties betreffen-
de. Deze bereidverklaring dient door de kandidaten
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien
dagen na dagtekening vanhetgedane verzoek aan het
bestuur van het gewest te worden toegezonden.

Artikel 5.
a) Het bestuur van het gewest stelt uit de namen van

de kandidaten, die de in artikel 4 onder a) bedoel-
de bereidverklaring hebben ingezonden, een ontwerp-
kandidatenlijst op, zo nodig met inachtneming van
het in artikel 2 onder a) bedoelde besluit.

b) Ingeval geen besluit is genomen als bedoeld in
artikel 2 onder a), kunnen de besturen van meer
gewesten besluiten dezelfde kandidaat op de eerste
plaats te zetten.

c) 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 gewes-
ten, teneinde die verkiezing zek~ te stellen door
plaatsing van de lijstaanvoerder op een verkiesbare
plaats op de ontwerp-kandidatenlijst van een ander
gewest.

d) Indien twee of meer gewesten het wenselijk achten
een gelijkluidende lijst van kandidaten samen te
stellen, hebben zij daartoe de bevoegdheid. De ge-
westelijke vergaderingen van de betrokken gewesten



nemen dan een daartoe strekkend besluit.
e) Indien de partijraad het besluit als bedoeld in

artikel 2 onder a) heeft genomen, heeft het onder
c) bepaalde be trekking op de kandidaat die de
tweede plaats op de ontwerpkandidatenlijst inneemt.

f) Van de niet op de onder a) bedoelde lijst voorkomen-
de namen van kandidaten die de in artikel 4 onder
a) bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden,
maakt het bestuur van het gewest een alfabetische
lijst.

g) Bet bestuur van het gewest maakt een samenvattend
rapport onder vermelding van de motieven die tot
de onder a) genoemde lijst hebben geleid.

h) V66r 15 januari van het jaar, waarin normaal ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
zullen worden gehouden, zenden de besturen van de
gewesten de onder a) en f) genoemde lijsten met de
daarbij beschikbare informatie en het onder g) ge-
noemde rapport toe aan de afdelingen en brengen deze
ter kennis van het partijbestuur .

.Artikel 6.
a) V66r 15 februari van het jaar, waarin normaal ver-

kiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal
zullen worden gehouden, kan het partijbestuur een
met redenen omklede aanbeveling doen voor ten
hoogste 6 kandidaten, en deze aan de afdelingen en
gewesten toezenden.

b) Indien het overleg als bedoeld onder artikel 5 c)
naar de mening van het partijbestuur tot het beoog-
de resultaat heeft geleid, wordt dit door het partij
bestuur bekrachtigd.

c) Indien het over leg als bedoeld onder artikel 5 c)
niet tot resultaat heeft geleic, heeft het partij-
bestuur de bevoegdheid deze lijstaanvoerder of de
onder 5 e) bedoelde kandidaat op een verkiesbare
plaats op de ontwerp-kandidatenlijst van een daar-
voor in aanmerking komend ander gewest te plaatsen.

d) V66r 25 februari belegt het partijbestuur een ver-
gadering met de gezamenlijke gewestelijke besturen
ter bespreking van de onder a) bedoelde aanbeveling
en ter bespreking van de onder artikel 5 h) genoem-
de lijsten en informatie.

e) Binnen een week na deze vergadering zendt het partij
bestuur een verslag van deze bespreking aan de afde-
lingen en gewesten.

f) Binnen een week na deze vergaderi~g licht het ge-
westelijk bestuur de afdelingen in over het door
het gewestelijk bestuur ingenomen standpunt.

Artike17.
a) De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden

dient te worden tussen 5 en 15 maart, van het jaar
waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer
der Staten-Generaal zullen worden gehouden, behan-
delt:



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
gewestelijk bestuur gegeven advies.

b) Bij deze behandeling worden betrokken:
1. het advies van het partijbestuur over de kwalita-

tieve sarnenstelling van de fraktie (artikel 1 a).
2. het samenvattend rapport van het gewestelijk be-

stuur (artikel 5 g).
3. de alfabetische lijst van namen van kandidaten

die niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen
(artikel 5 f).

4. het verslag van de bespreking van het partijbe-
stuur en de gezamenlijke gewestelijke besturen
(artikel 6 e).

Artikel 8.
a) Uiterlijk 20 maart van het jaar waarin normaal ver-

kiezingen voor de Tweede Karner der Staten-Generaal
zullen worden gehouden, belegt het gewestelijk be-
stuur een gewestelijke vergadering waar de kandi-
datenlijst wordt vastgesteld, zo nodig met inacht-
neming van de in artikel 2 onder a) en de in arti-
kel 6 onder b) en c) bedoelde besluiten.

b) Bij het vaststellen van de lijstkan de gewestelijke
vergadering uitsluitend gebruik maken van de narnen
die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en de
in artikel 5 onder f) bedoelde alfabetische lijst.

c) De vaststelling geschiedt door stemming, en wel
plaats voor plaats, te beginnen bij nummer 1 van
de lijst. Indien voor een plaats een kandidaat
wordt gesteld, is deze zonder stemming voor die
plaats aangewezen. Indien meer kandidaten worden
gesteld, vindt een schriftelijke stemming plaats.
In dat geval is artikel 54 van het huishoudelijk
reglement van de partij van toepassing.

Artikel 9.
Het gewestelijk bestuur doet van de uitslag mededeling
aan de personen voorkomende op de lijsten genoemd in
artikel 5 onder a) en f), 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 bepalin-
gen van de Kieswet. Het regelt onverwijld de voorbe-
reiding van de indiening der kandidatenlijst, overeen-
komstig de bepalingen van de Kieswet. Het wijst dege-
nen aan die belast worden met de indiening van de
kandidatenlijst in hun karnerkieskring.



Artikel 11.
Het in de artikelen 1 t/m 10 bepaalde vindt, voor zo-
ver mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval
van ontbinding der Tweede Kamer der Staten-Generaal,
anders dan wegens periodieke aftreding.
In dit geval heeft het partijbestuur de bevoegdheid
aIle in dit reglement genoemde data en termijnen naar
noodzaak vast te stellen en de procedure te versnellen



Artikel 1.
a) Aan deze kandidaatstelling wordt alleen deelgenomen

door de afdelingen en gewesten, die liggen binnen
de bij deze verkiezing betrokken provincies.

b) V66r 1 november van het jaar, voorafgaande aan dat,
waarin normaal verkiezingen voor de Eerste Karner
der Staten-Generaal zullen worden gehouden, stelt
het partijbestuur, in nauw overleg met de Eerste
Kamerfraktie van de partij, een advies op over de
meest gewenste samenstelling van de fraktie, zonder
daarbij kandidaten te noemen.
V66r 7 novernber wordt dit advies ter kennis ge-
bracht van de betrokken afdelingen en gewesten.

Artike12.
a) De leden van de partij dienen voor 1 januari van

het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Eer-
ste Karner der Staten-Generaal zullen worden gehou-
den, bij het bestuur van de afdeling waartoe zij
behoren, de narnen in van personen die naar hun oor-
deel voor een kandidatuur in aanmerking komen. Het
bestuur van de afdeling dient deze datum uiterlijk
1 december ter kennis van de leden te brengen.

b) De ledenvergadering van de afdeling die gehouden
dient te worden tussen 1 en 15 januari, beslist,
mede gelet op het advies genoemd in artikel 1 onder
b), welke personen aan het bestuur van het gewest,
waartoe de afdeling behoort, als kandidaten worden
opgegeven,

clOver deze vergadering, de daar gehouden besprekin-
gen 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 narnen van de
door de ledenvergadering gestelde kandidaten en de
daaromtrent beschikbare informatie moet geschieden
v66r 20 januari.

Artikel 3.
a) Bet gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de

personen die door de afdelingen kandidaat zijn ge-
steld, of zij een eventuele definitieve kandidatuur
aanvaarden, ongeacht de plaats op de kandidaten-
lijst die hun door de gewestelijk~ vergadering zal
worden toegewezen. Zij dienen zich bereid te verkla
ren om bij verkiezing tot karnerlid in of in de on-
middellijke nabijheid van de groep van gewesten te
gaan wonen. De bereidverklaring bevat tevens de be-
palingen uit het hUishoudelijk reglement, de kamer-
frakties betreffende,

b) Deze bereidverklaring dient door de kandidaten 20



spoedig mogelijk, doeh uiterlijk binnen veertien
dagen, aan het bestuur van het gewest te worden
toegezonden.

Artikel 4.
a) Binnen de groep van gewesten wordt overlegd hoeveel

kandidatenlijsten zullen worden ingediend, teneinde
de verkiezing van een zo groot mogelijk aantal kan-
didaten te verzekeren.

b) De besturen van de groep van gewesten stellen uit
de namen van de kandidaten, die de in artikel 3
onder a) bedoelde bereidverklaring hebben ingezon-
den, een ontwerp-kandidatenlijst, resp. ontwerp-
kandidatenlijsten op.

e) Van de niet op de onder b) bedoelde lijst voorko-
mende namen van kandidaten, die de in artikel 3
onder a) bedoelde bereidverklaring hebben ingezon-
den, maken zij een alfabetisehe lijst.

d) Zij maken een samenvattend rapport onder vermelding
van de motieven die tot de onder b) genoemde lijst
hebben geleid.

e) V66r 20 februari van het jaar, waarin normaal ver-
kiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal
zullen worden gehouden, zenden de besturen van de
gewesten de onder b) en e) genoemde lijsten met de
daarbij besehikbare informatie en het onder d) ge-
noemde rapport toe aan de afdelingen en brengen
deze ter kennis van het partijbestuur.

Artikel 5.
a) V66r 15 maart van het jaar, waarin normaal verkie-

zingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal
zullen worden gehouden, kan het partijbestuur een
met redenen omklede aanbeveling van 1 kandidaat
per groep van gewesten doen en deze aan de afdelin-
gen en gewesten toezenden.

b) Indien het over leg als bedoeld in artikel 4 onder
a) naar de mening van het partijbestuur niet tot
resultaat heeft geleid, heeft het partijbestuur de
bevoegdheid kandidatenlijsten samen te voegen of
te splitsen.

e) V66r 25 maart belegt het partijbestuur een vergade-
ring met de gezamenlijke betrokken gewestelijke be-
sturen ter bespreking van de onder a) bedoelde aan-
beveling.

d) Binnen een week na deze vergadering zendt het par-
tijbestuur een verslag van deze bespreking aan de
betrokken afdelingen en gewesten.

e) Binnen een week na deze vergadering lieht het ge-
westelijk 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 gehouden zullen worden, behan-
delt:
1. de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door

de groep van gewestelijke bestureni
2. de aanbeveling van het partijbestuur, zoals be-

doeld in artikel 5 onder a) en het daaromtrent
door de groep van gewestelijke besturen gegeven
adviesi

b) Bij deze behandeling worden betrokken:
1. het advies van het partijbestuur over de kwali-

tatieve samenstelling van de fraktie (artikel 1
b) i

2. het samenvattende rapport van het gewestelijke
bestuur (artikel 4 d) i

3. de alfabetische lijst van namen van kandidaten
die niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorko-
men (artikel 4 c) i

4. het verslag van de bespreking van het partijbe-
stuur en de gezamenlijke betrokken gewestelijke
besturen (artikel 5 d) .

Artike17.
a) Uiterlijk 20 april van het jaar, waarin normaal de

verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal zullen worden gehouden, belegt de groep van
gewestelijke besturen een gezamenlijke gewestelijke
vergadering, waar de kandidatenlijst, resp.-lijs-
ten, worden vastgesteld, zo nodig met inachtneming
van het in artikel 5 onder b) bedoelde besluit.

b) Bij aan tebrengen wijzigingen kan de gewestelijke
vergadering uitsluitend gebruik maken van de namen
die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en de
in artikel 4 c) bedoelde alfabetische lijst.

c) De vaststelling geschiedt door stemming, en wel
plaats voor plaats, te beginnen bij nummer 1 van de
lijst. Indien voor een plaats een 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 artikel 54 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 in artikel 4 onder b) en c) f aan het partij-
bestuur en aan de afdelingen en publiceert de kandi-
datenlijst, resp~ -lijsten~



Artikel 9.
De betrokken gewestelijke besturen vragen aan de kandi-
daten de verklaring van bewilliging, overeenkomstig de
bepalingen van de Kieswet. Zij regelen onverwijld de
voorbereiding van de indiening der kandidatenlijsten,
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Zij wij-
zen de leden van de Statenfrakties aan, die belast
worden met de indiening van de kandidatenlijsten over
eenkomstig de bepalingen van de Kieswet.

Artikel 10.
Het in de artikelen 1 t/m 9 bepaalde vindt, voor zo
veel mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval
van ontbinding der Eerste Kamer der Staten-Generaal,
anders dan wegens periodieke aftreding. In dit geval
heeft het partijbestuur de bevoegdheid aile in dit
reglement genoemde data en termijnen naar noodzaak te
wijzigen en de procedure te versnellen.



Artikel 1.
a) V66r 1 augustus van het jaar, voorafgaande aan dat

waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten zul-
len worden gehouden, stelt het gewestelijk bestuur
resp. het provinciaal contact, in nauw overleg met
de statenfraktie van de partij, een advies op over
de meest wenselijke samenstelling van de fraktie,
zonder daarbij kandidaten te noemen.

b) V66r 7 augustus wordt dit ter kennis gebracht van
de afdelingen,

Artikel 2.
a) De leden van de partij dienen voor 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
kandidatuur 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 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 besprekin-
gen en de genomen besluitenstelt het bestuur van de
afdeling een rapport op, hetwelk aan het bestuur
van het gewest wordt gezonden.

d) De inzending van dit rapport, me~ de namen van de
door de ledenvergadering gestelde kandidaten en de
daaromtrent beschikbare informatie, moet geschieden
v66r 7 oktober.

Artikel 3.
a) Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de

personen, die door de afdelingen kandidaat zijn ge-
steld, of zij een eventuele definitieve kandidatuur
aanvaarden, ongeacht de plaats op de kandidaten-
lijst, die hun door de gewestelijke vergadering zal
worden toegewezen.
Deze verklaring bevat tevens de bepalingen uit het
hUishoudelijk reglement, de Provi~ciale Statenfrak-
ties betreffende. -

b) Deze bereidverklaring dient door de kandidaten zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien
dagen, aan het bestuur van het gewest te worden
toegezonden.



Artikel 4.
a) Bet bestuur van het gewest stelt uit de namen van

de kandidaten, die de in artikel 3 onder a) bedoel-
de bereidverklaring hebben ingezonden, een ontwerp-
kandidatenlijst, resp. -lijsten op.

b) Indien binnen een provincie meer gewesten zijn ge-
legen, belegt het provinciaal contact een vergade-
ring van de gezamenlijke gewestelijke besturen, ten
einde overleg te plegen over de ontwerp-kandidaten-
lijsten. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

c) Van de niet op de onder a) bedoelde lijst, resp.
lijsten, voorkomende namen van kandidaten, die de
in artikel 3 onder a) bedoelde bereidverklaring
hebben ingezonde, maakt het bestuur een alfabeti-
sche lijst.

d) Het maakt een samenvattend rapport onder vermelding
van de motieven die tot de onder a) genoemde lijst,
resp. lijsten, hebben geleid.

e) V66r 10 november van het jaar, voorafgaande aan dat
waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten zul-
len worden gehouden, zendt het bestuur van het ge-
west de onder a) en c) genoemde lijsten, met de
daarbij beschikbare informatie, het onder b) bedoel
de verslag 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 Provinciale Staten zullen worden gehouden,
behandelt de ontwerp-kandidatenlijst, resp.-lijsten
zoals opgesteld door het gewestelijk bestuur.

b) Bij deze behandeling worden betrokken:
1. het advies van het gewestelij k bestuur, resp.

provinciaal contact, over de kwalitatieve samen
stelling van de fraktie (artikel 1 a);

2. het verslag van het overleg tussen het provin-
ciaal contact en de gezamenlijke gewestelijke
besturen (artikel 4 b);

3. het samenvattende rapport van het gewestelijk
bestuur (artikel 4 d) ;

4. de alfabetische lijst van namen van kandidaten,
die niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen
(artikel 4 c).

Artikel 6.
a) Uiterlijk 15 december van het jaar, voorafgaande aan

dat, waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten
zullen worden gehouden, belegt het gewestelijk
bestuur een gewestelijke vergadering, waar de kandi
datenlijst, resp. -lijsten, wordt, resp. worden,
vastgesteld.



b) Bij het vaststellen van de lijst kan de gewestelij-
ke vergadering uitsluitend gebruik maken van de na-
men die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst,
resp. -lijsten, en de inartikel 4 onder c) bedoel-
de alfabetische lijst.

c) De vasts telling geschiedt door stemming en wel
plaats voor plaats, te beginnen bij nummer een van
de lijst. Indien voor een plaats een 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 artikel 54 van het hUishoudelijk
reglernent van de partij van toepassing.

Artikel 7.
Het gewestelijk bestuur doet van de uitslag mededeling
aan de personen voorkornende op de lijsten, genoemd in
artikel 4 onder a) en c) en aan de afdelingen en pUbli
ceert de kandidatenlijst, resp. -lijsten.

Artikel 8.
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de
verklaring van bewilliging, overeenkornstig de bepalin-
gen van de Kieswet. Het regelt onverwijld de voorbe-
reiding van de indiening der kandidatenlijst, resp.
-lijsten, overeenkornstig de bepalingen van de Kieswet.
Het wijst degenen aan die het belast rnet de indiening
van de kandidatenlijst, resp. -lijsten, in hun Staten
kieskring.

Artikel 9.
Indien binnen een gewest een indeling bestaat van
groepen van afdelingen, samenvallend met die van de
statenkieskringen, kan het gewest, onder goedkeuring
van het partijbestuur, een regeling vaststellen,
krachtens welke deze groepen van afdelingen een afzon-
derlijke kandidatenlijst indienen.
Deze regeling dient zoveel mogelijk bij dit reglement-
kandidaatstelling aan te sluiten.

Artikel 10.
a) Indien de provincie sarnenvalt met een gewest en

zich niet de situatie voordoet als omschreven in
artikel 9, kan de gewestelijke vergadering beslui-
ten het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst
(artikel 4 a) op te dragen aan een onafhankelijke
commissie.

b) Deze onafhankelijke cornmissie bestaat uit tenminste
zeven en ten hoogste negen leden, te benoernen door
de gewestelijke vergadering, op een voordracht
bestaande uit dubbeltallen, van het gewestelijk be-
stuur. Van deze cornrnissie rnaakt deel uit de gewes-
telijk sekretaris. De overige leden rnogen niet be-



horen tot het gewestelijk bestuur, tot de staten-
fraktie of geen kandidaat zijn voor de op handen
zijnde verkiezingen.

Artikel 11.
Het in de artikel 1 t/m 10 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 gewestelijk betuur, onder goedkeuring
van het partijbestuur, de bevoegdheid aIle in dit
reglement genoemde data en termijnen naar noodzaak te
wijzigen en te versnellen.



Artikel 1.
a) V66r 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat,

waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen
worden gehouden, stelt het afdelingsbestuur in nauw
overleg met de raadsfraktie van de partij, een ad-
vies op over de rneest gewenste sarnenstelling van de
fraktie, zonder daarbij kandidaten te nomen.

b) V66r 15 oktober wordt dit advies ter kennis ge-
bracht van de afdeling, resp. de afdelingen.

c) Wanneer in een gemeente meer dan een afdeling be-
staat, stelt het bestuur van de gemeentelijke fede-
ratie, resp. van het gewest dat een gemeente omvat,
het onder a) bedoelde advies op overeenkomstige
wijze vast.

Artikel 2.
a) De leden van de partij dienen v66r 1 januari van

het jaar, waarin verkiezingen van de gemeenteraden
zullen worden gehouden, bij het bestuur van deafde
ling waartoe zij behoren, de narnen in van personen
die naar hun oordeel voor een kandidatuur in aan-
merking komen. Bet bestuur van de afdeling dient
deze datum uiterlijk 1 december voorafgaande aan
het jaar waarin de verkiezingen zullen worden ge-
houden, ter kennis van de leden te brengen.

b) Wanneer in een gemeente slechts een afdeling be-
staat, beslist de ledenvergadering die gehouden
dient te worden tussen 2 en 15 januari, mede gelet
op het advies genoemd in artikel 1 onder a), welke
personen als kandidaat zullen worden beschouwd.

c) Wanneer in een gemeente meer dan een afdeling be-
staat, beslist de ledenvergadering van de afdeling,
die gehouden dient te worden tussen 2 en 15 januari
mede gelet op het advies genoemd in artikel 1 onder
a), welke personen aan het bestuur van de gemeente-
lijke federatie, resp. het gewest, als kandidaten
worden opgegeven.

d) Van de onder c) bedoelde vergadering stelt het be-
stuur van de afdeling een rapport op, hetwelk aan
het bestuur van de gemeentelijke federatie, resp.
van het gewest wordt gezonden,

e) De inzending van dit rapport, met de namen van de
door de ledenvergadering gestelde kandidaten en de
daaromtrent beschikbare informatie moet geschieden
v66r 20 januari.

Artikel 3.
a) Bet bestuur van de afdeling vraagt schriftelijk aan

de personen, die door de afdeling kandidaat zijn
gesteld of zij een eventuele definitieve kandida-
tuur aanvaarden, ongeacht de plaats op de kandida-



tenlijst, die hun door de afdelingsvergadering zal
worden toegewezen. Deze verklaring bevat de bepa-
lingen uit het huishoudelijk reglement de gemeente-
raadsfrakties betreffende.

b) Wanneer in een gemeente meer dan een afdeling be-
staat, wordt de onder a) omschreven taak verricht
door het bestuur van de gemeentelijke federatie,
resp. van het gewest.

c) Deze bereidverklaring dient door de kandidaten zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien
dagen, aan het bestuur van de afdeling of het
bestuur van de gerneentelijke federatie te worden
toegezonden.

Artikel 4.
a) Het bestuur van de afdeling stelt uit de namen van

kandidaten die de in artikel 3 onder a) bedoelde
bereidverklaring hebben mgezonden, een ontwerp-
kandidatenlijst op.

b) Van de niet op de onder a) bedoelde lijst voorkomen
de namen van kandidaten maakt het bestuur een alfa-
betische lijst.

c) Het bestuur maakt een samenvattend rapport onder
vermelding van de motieven die tot de onder a)
genoemde lijst hebben geleid.

d) V66r 15 februari van het jaar, waarin verkiezingen
voor de gemeenteraden zullen worden gehouden, zendt
het bestuur de onder a) en b) genoemde lijsten met
de daarbij beschikbare informatie en het onder c)
genoernde rapport toe aan de leden van de afdeling.

e) Wanneer in een gemeente meer dan een afdeling be-
staat, worden de onder ~ t/m c) omschreven taken
verricht door het bestuur van de gemeentelijke fe-
deratie, resp. van het gewest.

f) Wanneer in een gemeente een gemeentelijke federatie
bestaat, zendt het bestuur van deze federatie v66r
15 februari de onder a) en b) genoernde lijsten met
de daarbij beschikbare inforrnatie en het onder c)
genoemde rapport toe aan de leden van de tot deze
federatie behorende afdelingen.

g) Wanneer een gemeente een gewest vormt, zendt het
bestuur van dit gewest v66r 15 februari de onder
a) en b) genoemde lijsten met de daarbij beschik-
bare informatie en het onder c) genoemde rapport
toe aan de binnen het gewest gelegen afdelingen.

Artikel 5.
a) De ledenvergadering van de afdeling die gehouden

dient te worden tussen 1 en 15 maart van het jaar,
waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen
worden gehouden, behandelt de ontwerp-kandidaten-
lijst, zoals opgesteld door het bestuur van de af-
deling.



b) Bij deze behandeling worden betrokken:-
1. het advies van het afdelingsbestuur over de kwa-

litatieve sarnenstelling van de fraktie (artikel
1 a);

2. het sarnenvattende rapport van het afdelingsbe-
stuur (artikel 4 c);

3. de alfabetische lijst van narnen van kandidaten
die niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkornen
(artikel 4 b).

Artikel 6.
a) In de vergadering bedoeld in artikel 5 wordt de

kandidatenlijst vastgesteld.
b) Bij het vaststellen van de lijst kan de afdelings-

vergadering uitsluitend gebruik rnaken van de narnen
die voorkornen op de ontwerp-kandidatenlijst en de
in artikel 4 onder b) bedoelde alfabetische lijst.

c) De vaststelling geschiedt door stemming en wel
plaats voor plaats, te beginnen bij nummer 1 van
de lijst.
Indien voor een plaats een kandidaat wordt gesteld,
is deze zonder stemming voor die plaats aangewezen.
Indien rneer kandidaten worden gesteld, vindt een
schriftelijke stemming plaats. In dit geval is arti
kel 54 van het huishoudelijk reglernent van de par-
tij van toepassing.

Artikel 7.
aj Wanneer in een gerneente een gerneentelijke federatie

bestaat, worden de taken van de afdelingsvergade-
ring als bedoeld in artikel 5 en 6, verricht door
de federatievergadering, die gehouden dient te wor-
den tussen 1 en 15 rnaart van het jaar, waarin ver-
kiezingen voor de gerneenteraad zullen worden gehou-
den.

b) Wanneer een gemeente een gewest vorrnt, dient de
behandeling van de ontwerp-kandidatenlijst en de
vaststelling van de kandidatenlijst te geschieden
overeenkornstig het in artikel 8 en 9 bepaalde.

JI.rtikel 8.
a) De afdeling gelegen in een gewest dat een gerneente

omvat, dient een ledenvergadering te houden tussen
1 en 15 rnaart van het jaar, waarin verkiezingen
voor de gerneenteraad 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

kwalitatieve sarnenstelling van de fraktie (arti-
kel 1 a);

2. het sarnenvattende rapport van het gewestelijk
bestuur (artikel 4 c);



3. de alfabetische lijst van namen van kandidaten
die niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorko-
men (artikel 4 b) .

Artikel 9.
a) Uiterlijk 31 maart van het jaar, waarin verkiezin-

gen voor de gemeenteraden zullen worden gehouden,
belegt het gewestelijk bestuur een gewestelijke
vergadering waar de kandidatenlijst wordt vastge-
steld.

b) Bij het vaststellen van de lijst kan de gewestelij-
ke vergadering uitsluitend gebruik maken van de
namen die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst
en de in artikel 4 onder b) bedoelde alfabetische
lijst.

c) De vaststelling geschiedt door stemming en wel
plaats voor plaats, te beginnen bij nummer 1 van
de lijst. Indien voor een plaats een 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 artikel 54 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 voorkomend op de lijsten ge-
noemd in artikel 4 onder a) en b) en de leden van de
afdeling, resp. de afdelingen, en publiceert de kan-
didatenlijst.

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 be-
palingen van de Kieswet. Het regelt onverwijld 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 overeenkomstig de bepalingen
van de Kieswet.

Artikel 12.
a) In afwijking van het gestelde in artikel 4 a) en e)

kan resp. de afdelingsvergadering~ de gemeentelijke
federatievergadering of de gewestelijke vergadering
het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst opdra-
gen aan een onafhankelijke commissie.

b) Deze onafhankelijke commissie bestaat uit tenminste
zeven en ten hoogste negen leden, te benoemen door
resp. de afdelingsvergadering, de gemeentelijke
federatievergadering of de gewestelijke vergadering



op een voordracht bestaande uit dubbeltallen, van
resp. het afdelingsbestuur, het gemeentelijk fede-
ratiebestuur of het gewestelijk bestuur. Van deze
commissie maakt deel uit de sekretaris van resp.
de afdeling, de gemeentelijke federatie of het
gewestelijke bestuur. De overige leden mogen niet
behoren tot het bestuur van resp. de afdeling, de
gemeentelijke federatie of het gewest, tot de
gemeenteraadsfraktie of geen kandidaat zijn voor
de op handen zijnde verkiezingen.

Artikel 13.
Bet in de artikelen 1 t/m 12 bepaalde vindt, voor zo
veel mogelijk, overeenkomstig toepassing in het geval
van tussentijdse verkiezingen van de gemeenteraad. In
dit geval heeft het orgaan, belast met de opstelling
van het in artikel 1 bedoelde advies,onder goedkeu-
ring van het partijbestuur, de bevoegdheid aIle in
deze artikelen genoemde data en termijnen naar nood-
zaak te wijzigen en de procedure te versnellen.

Artikel 14.
In die afdelingen die meer dan een gemeente omvatten,
wordt de kandidaatstelling voor de gemeenteraad op de
grondslag van de artikelen 1 t/m 13 nader geregeld
in het huishoudelijk reglernent van de afdeling op zo-
danige wijze, dat de leden woonachtig in elke gerneente
belissen over de sarnenstelling van de kandidatenlijst.
De vijfde zin van artikel 3 van het hUishoudelijk
reglernent van de partij is van toepassing.






