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Statuten van de 
Partij van de Arbeid 

NAAM 

Artikel 1. 
De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid, is 
gevestigd te Amsterdam. Zij wordtinde statuten 
genoemd "de part i j 'l . 

DOEL 

Artikel 2. 
De partij stelt zich tendoelde verwezeniijking 
van een demokratisch-socialistische maatschappij 
zoals deze nader is omschreven in een door het 
kongres vastgesteld beginselprogramma. 

MIDDELEN 

Artikel 3. 
De partij tracht dit doel te bereiken door de 
verkiezing van afgevaardigden, die deze begin- 
selen onderschrijven, in de vertegenwoordigende 
lichamen te bevorderen door het uitgeven van 
periodieken en andere geschriften en door alle 
andere wettige middelen, waaronder het voeren 
van akties, die het doel kunnen bevorderen. 

LEDEN 

Artikel 4 ,  
1. Lid van de partij kan zijn iedere ingezetene 

\Ia?l ~ederland en iedere Nederlander die geen 
i~..gezetene is, geen lid van een andere lande- 
L i j k  als zodanig geregistreerde politieke 
.~aztij is, de leeftijd van zestien jaar heeft 
isreikt en die verklaart het doel te onder- 
.;chri jven. 



2. De rechten eR verplichtingen aan het Ildmaat- 
schap verbonden zijn, voorzover niet genoemd 
in de s t a t u t e n , i n  het huishoudelijl..e reglement 
van de partij omschreven. 

Artikel 5. 
Personen,die overeenkomstig het huishoud~lijke 
reglement geen lid kunnen zijn van een afäeling, 
kunnen door het partijbestuur worden ingeschre- 
ven als algemene leden. 

Artikel 6. 
1. De toelating als lid gebeurt na ballotage zo- 

als nader is omschreven inheth~ish~~udeiijkc 
reglement van de partij. Algemene leden 
worden door het partijbestuur geballoteerd. 

2. Degene, die door een afdeling van de partij 
als lid is afgewezen, kan tegen deze beslis- 
sing in beroep gaan bij het gewestelijke be- 
stuur of, als h e t  een algemeen lid betreft, 
bij de partijraad. 

Artikel 7. 
1. Het partijbestuur kan iemans, die door een 

afdeling als lid is toegelaten en wiens lid- 
maatschap het niet in het belang vande part)-j 
acht, als lid schorsen. 

2. De eerstvolgende vergadering van de partij- 
raad zal, na de betrokken afdeling en hetbe- 
trokken lid te hebben gehoord, beslissen of 
de betrokkene al dan niet in het lidmaat- 
schap zal worden gehandhaafd. 

3. Personen, omtrent wie de partijraad heeftbe- 
slist dat zij niet als lid wordengehandhaafd 
moeten door de betrokken afdeling worden af- 
gevoerd. Zij kunnen alleen met toestemming 
van het partijbestuur opnieuw als lid worden 
toegelaten. 

Artikel 8. 
De leden zijn verplicht een kontributie te be- 
talen,overecnkomstig de bepalingen van het huis-. 
houdelijke reglement 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 <e ledenlijst wegens kon- 

tributieschuld, met Inachtneming van de be- 
palingen van het huishoudelijke reglement 
van de partij; 

d) door afvoering van de ledenlijst wegens het 
voorkomen op een andere kandidatenlijst dan 
die, welke volgens de bepalingen van het re- 
glement kandidaatstelling van de partij is 
samengesteld, tenzij het een kandidatenlijst 
betreft, waaraan de terzake bevoegde verga- 
dering heeft besloten deel te nemen; 

e) door afvoering van de ledenlijst wegens het 
geen gevolg geven aan de door het bevoegde 
orgaan schriftelijk aangezegde terugroepi~y, 
met inachtneming van de bepalingen van het 
huishoudelijke reglement van de partij; 

f) door royement, met inachtneming van de bepa- 
lingen van deze statuten en van het huishou- 
delijke reglement van de partij. 

Artikel 10. 
1. Met inachtneming van de bepalingen van het 

huishoudelijke reglement van de partij kan 
royement geschieden door: 

a)de ledenvergadering van een afdeling; 
b)het partijbestuur. 

Alvorens tot royement te besluiten, geeft 
het partijbestuur het lid gelegenheid zich 
te verantwoorden. 

2. De geroyeerde heeft in beide gevallen recht 
van beroep op de door het kongres gekozen 
beroepskommissie.De uitspraak van de beroeps- 
kommissie is beslissend. Alvorens het roye- 
ment te bekrachtigen resp.te vernietigen, 
hocrt de beroepskommissie het desbetreffende 
lid en in geval a) het afdelingsbestuur resp. 
in geval b) het partijbestuur. 

Artikel 11. 
1. Een geroyeerde kan binnen een maand,te reke- 

nen vanaf de dag waarop aan hem het bericht 
van royement werd medegedeeld,in beroep ko- 
men.zolangdeberoepsinstantie qeen uitslr-aak 
heeft gedaan,is het betrokken lid geschorst 
in de uitoefening van de rechten, aan het 
lidmaatschap verbonden. Het beroep wordt be- 



handeld in de eerstvolgende vergadering van 
de instantie,die daartoe is aangewezen. 

2. Geroyeerden kunnen niet dan met toestemming 
van het partijbestuur opnieuw tot de partij 
worden toegelaten. 

AFDELINGEN 

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 af- 
deling minder dan zes leden telt. De status van 
de overblijvende leden wordt door het partijbe- 
stuur bepaald, overeenkomstig de bepalingen van 
het huishoudelijke reglement van de partij. 

Artikel 13. 
De afdelingen stellen een huishoudelijk regle- 
ment voor de afdeling vast,waarvan de bepalingen 
niet in strijd rnoqen zijn met de statuten en het 
hi~ishoude li j ke reglement van de parti j . Een huis- 
houdelijk reglementvoor de afdeling behoeft de 
goedkeuring van het partijbestuur. 

Artikel 14. 
1. Een afdeling kan geschorst c.q. geroyeerd 

worden als: 
a)de afdeling handelt in strijd met de statuten 
of het huishoudelijke reglement van departij 
of, 

b)de afdeling zich niet gedraagt naar de be- 
sluiten van het kongres of de besluitenwelke 
in overeenstemming met de statutaire bevoegd- 
hecien zijn genomen door het partijbestuur of 
door de partijraad of, 

c) de afde iing haar financiële verplichtingen 
ten aanzien van de partij niet vervult. 

2. Een voorstel tot schorsing wordt ingediend 
door het partijbestuur bij de partijraad. 
Een voorstel tot schorsing behoeft de goed- 
keuring van de partijraad. De partijraad is 
verplicht de betrokken afdeling te h0ren.Hi.j 
komt daartoe bijeen binnen zes weken na de 
datum van het voorstel tot schorsing door 
het partijbestuur. 



3. Indien de partijraaa het voorstel tot schor- 
sing niet goedkeurt, heeft het partijbestuur 
recht van beroep oo het kongres. Hangende het 
beroep blijft het boorstel tot schorsing van 
kracht. Het partijbectuur is gerechtigd, zo- 
lang geen beslissing door de partijraad of 
het konqres is genomen, een voorstel tot 
schorsing c.q. royement terug te nemen. 
Royement op grond van het onder a,b en c van 
dit artikel gestelde geschiedt door het kon- 
gres. 

Artikel 15. 
1. Schorsing of royement van een afdeling houdt 

in schorsin9 of royement van alle leden van 
de afdeling, tenzij zij schriftelijk verkla- 
ren het 2iet eens te zijn met de handelince?, 
besluiten of nalatigheden, die tot de schor- 
sing of het royement van de afdeling hebben 
geleid. 

2. De rechten van deze leden moeten door het 
partijbestuur worden qeregeld bij de indie- 
ning van een voorstel tot schorsing of roye- 
ment. 

Artikel 16. 
Geschorste afdelingen zijn verstoken van alle 
rechten, behoudens dat van vertegenwoordiging 
op het kongres, waar een beslissing wordt geno- 
men over het voorstel tot royement.In dit kon- 
gres hebben de afgevaardigden van een geschorste 
afdeling geen ander recht dan op deelnemingaan 
de beraadslaging over het voorstel tot royement 
van de afdeling. 

VROUWENORGANISATIE 

Artikel 17. 
1. Binnen het kader van de partij worden doel- 

matige organisatievormen va~tgesteld~tenein- 
de te bereiken dat voor vrouwelijke leden 
van de Partij van de Arbeid mogelijkheden 
geschapen worden hun aktiviteiten te ont- 
plooien en hun meninq te uiten naar buiten 
in georganiseerd verband. 

2. Reglementen van te vormen organisaties be- 
hoeven de goedkeuring van het partijbestuur. 

3. Nadere regelingen worden gegeven in het huis- 
houdelijke reglement v2n de partij. 



JONGERENORGANISATIE 

Artikel 18. 
1. De Federatie van Jongerengroepen in departij 

van de Arbeid is de draagster van het poli- 
tieke jongerenwerk in de partij. 

2. De Federatie van Jongerengroepen stelt zich 
ten doel door middel van haar aktiviteiten 
jongeren een bijdrage te doen leveren aan de 
realisering van een demokratisch-socialis- 
tische samenleving. 
Het lidmaatschap van de Federatie van Jonge- 
rengroepen in de Partij van de Arbeid staat 
open voor personen van P4 tot en met 25 jaar, 
die de doelstelling van de Federatie van Jon- 
gerengroepen onderschrijven en zich door hun 
aanmelding bereid verklaren de uit het huis- 
houdelijke reglement van de Federatie van 
~ o n ~ e r e n ~ r o e ~ e n  voortvloeiende verplicht ingen 
na te komen. 

4. Het lidmaatschap van de partij is hiervoor 
niet verplicht. 

5. Alle leden van de partij jonger dan 26 jaar 
hebben ledenrechten. 

6. De Federatie van Jongerengroepen heeft een 
huishoudelijk reglement, dat de goedkeuring 
van het partijbestuur behoeft. 

BEZINNINGSORGANISATIES 

Artikel 19. 
l. Binnen het kader van de partij kunnen doelma- 

tige organisatievormen 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. 

2. Nadere regelingen worden gegeven in het huis- 
houdelijke reglement van de partij. 

GEWESTEN EN FEDERATIES 

Artikel 20. 
1. Het huishoudelijke reglement van de partij 

bevat bepalingen omtrent de gewesten en vor- 
men van federaties van afdelingen,omtrent de 
bestuursorganen, de taak en bevoegdhederi daarvan . 



einde van de maand april van het kongresjaar. 
L ,oe aan- Indien bijzondere omstandigheden daayc 

leiding geven, kan het pârtijbestuur het kon- 
gres op een vroeger dan wel later tijdstip 
vaststellen. 

2. Het partijbestuur Kan te allen tijde een 
buitengewoon kongres bijeenroepen. 

3. Wanneer éénvijfde deel van het aantal afde- 
lingen van de partij of een aantal afdelingen 
tezamen tellende éénvijfde deel van het le- 
dental van de partij, of de meerderheid van 
de partijraad de bijeenroeping van een bui- 
tengewoon kongres verlangt, wordt ditkorgres 
binnen vier weken uitgeschreven, bij gebreke 
waarvan de hiervoor bedoelde afdelingen of 
de partijraad zelf tot de bijeenroeping van 
een buitengewcor~ kcngres kunnefi overgaan-Het 
partijbestuur is gehouden hieraan zijn mede- 
werking te verlenen. 

Artikel 23. 
In het huishoudelijke reglement van de partij 
wordt nader aangegeven welke organen enpersonen 
door het partijbestuur worden uitgenodigd om in 
het kongres aanwezig te zijn. 

Artikel 24. 
1. Tot de taak van het kongres behoren: 
a)de bespreking van het beleid van het partij- 
bestuur, van de kamerfrakties en van de jon- 
gerenorganisatie; 

b)de verkiezing van het partijbestuur; 
c)de verkiezing van het kongrespresidi~m~be- 
doeld in artikel 25 van deze statuten; 

d)de verkiezing van een uit drie leden bestaan- 
de beroepskommissie, bedoeld in artikel 10 
van deze statuten; 

elde vaststelling van de onderwerpen, waarop 
de akties van de partij zich in de eerste 
plaats diz3en te richten; 

f)de vaststelling van de programs van de partij; 
g)de vaststelling c.q. wijziging van de statu- 

ten van de partij; 
h)de vaststelling van de grote lijnen,waarlangs 

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

i)beslîssingen te nemen in de gevallen,waarin 
de partijraad zich onbevoegd heeft verklaard; 



j)beslissing te nemen over een voorstel tot 
ontbinding van de  arti ij. 

2. Indien belangrijke beslissingen moeten worden 
genomen die aanzienlijk afwijken van door het 
kongres eenmaal vastgesteld-e lijnentwaarlangs 
de politiek van de partij zich heeft te ont- 
wikkelen, kan het ~artijbestuur een buiten- 
gewoon kongres bijeenroepen dan wel, indien 
het bijeenroepen van een Kongres ni-et  el 
o g e l i  s ,  de beslissing aan de partijraad 
voor leggen. 

Artikel 25. 
Er is een kongrespresidi.um waarvan de verkiezing, 
taak,werkwijzë en bevoegdheid worden geregeld 
in het huishoudelijke reglement van de partij. 

Artikel 26. 
Op een buike~gt?woon kongres zijn de artikelen 
21-25 voor zoveel mogelijk van toepassing. 

PART I JRAAD 

Artikel 27. 
Er is een partijraad, die door het partijbestuur - 

bijeengeroepen moet worden om: 
a)van advies te dienen in omstandigheden die 

beslissingen van buitengewone aard door het 
partijbestuur of de Tweede Kamerfraktienood- 
zakelijk maken; 

b)beslissingen te nemen die hem door hetpartij- 
bestuur ingevolge het tweede lid van artikel 
24 worden voorgelegd; 

c)de jaarlijkse verslagen van het organisatori- 
sche, administratieve, propagandistische en 
financiële beleid van het partijbestuur en 
van de door de partij gesubsidieerde neven- 
instellingen te bespreken; 

d)de finznciële rekening en verantwoording van 
het partijbestuur te beoordelen en décharge 
te verlenen aan de penningmeester; 

e)de jaarlijkse begroting van inkomsten en uit- 
gaven van de partij vast te stellen; 

fleen financiële kommissie te benoemen; 
g)de accountant te benoemen op voordracht van 

het partijbestuur; 
hlte beslissen over voorstellen en amendementen 

van organisatorische, administratieve, propa- 
gandistische en financiële aard, ingediend 
door de afdelingen en het partijbestuur; 



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

j)het huishoudelijke reglement, eventueel de 
wijziging daarvan en van het reglement kan- 
didaatstelling van de partij, voor zover het 
kongres zich dit niet heeft voorbehouden, 
vast te stellen; 

k)goedkeuring te verlenen aan de benoeming 
door het partijbestuur van een waarnemend 
sekretaris, penningmeester en/of internatio- 
naal sekretaris overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 48 van het huishoudelijke regle- 
ment van de parti j . 

Artikel 28. 
De partijraad wordt gevormd door de afgevaardig- 
den der gewesten. Het huishoudelijke reglement 
van de partij regelt het aantal afgevaardigden, 
dat elk gewest kan benoemen. 

Artikel 29. 
1. De voorzitter van de partijraad wordt door 

en uit het kongrespresidium aangewezen. 
2. Het huishoudelijke reglement van de partij 

bevat nadere bepalingen omtrent de werkwijze 
van de partijraad. 

3. In het huishoudelijke reglement van de partij 
wordt nader aangegeven welke organen en per- 
sonendoor het partijbestuur kunnen worden 
uitgenodigd tot bijwoning van de vergaderingen 
der partijraad. Zij hebben een adviserende 
s tem. 

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

Artikel 31. 
De partijraad 
bi jeen en-verde 

komt tenminste één keer per jaar 
r zo dikwijls als het partijbestuur 

dit nodig acht in verband met de bepalingen van 
artikel 27 of indien Sénderde deel van het aan- 
tal leden van de partijraaddit noodzakelijk oor- 
deelt-Het partijbestuur is gehouden hieraan zijn 
medewerking te verlenen. 
1977 1-11 



PARTIJBESTUUR 

Artikel 32. 
1. De parti j ~ i o r d t  bestuurd door het parti jbe- 

stuur. Het partijbestuur bestaat uit eenen- 
twintig leden. Twintig van deze leden worden 
gekozen door het kongres; de voorzitter van 
de Tweede Kamerfraktie van de partij is het 
eenentwintigste ,lid. 

2. Zeven leden uit het partijbestuur vormen het 
dagelijks bestuur. 

Artikel 33. 
Kandidaatstelling en wijze van verkiezing van 
de leden van het partijbestuur worden nader in 
het huishoudelijke reglement geregeld. 

Artikel 34. 
l. De voorzitter, de eerste en tweede vice- 

voorzitter, de sekretaris, de penningmeester 
de internationaal sekretaris en het bestuurs- 
lid belast met het werk t.b.v. de vrouwelijke 
leden worden in funktie gekozen en kunnen in 
bezoldigde dienst zijn. Hun taakverdeling 
wordt nader aangegeven in het huishoudelijke 
reglement. 
De rechtspositie en het aantal van de bezol- 
digde bestuurders wordt geregeld door de 
partijraad. 

Artikel 35. 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven leden 

van het partijbestuur, te weten: 
a)de voorzitter, de eerste en tweede vice- 
voorzitter, de sekretaris, de penningmeester 
en de internationaal sekretaris; 

b)het door het partijbestuur uit zijn midden 
aan te wijzen lid; 

2. Indien het bestuurslid belast met het werk 
t.b.v. de vrouwelijke leden en de voorzitter 
van de Tweede Kamerfraktie niet verkozcnzijn 
als lid van het dagelijks bestuur, worden zij 
voor de vergadering uitgenodigd en hebben 
daarin een adviserende stem. 



Artikel 36. 
1. Het dagelijks bestuur van de partij is belast 

met de dagelijkse leiding van de partij, met 
de voorbereiding van de door het partijbe- 
stuur te behandelen zaken, de uitvoering van 
de besluiten van het partijbestuur, met de 
regeling der propaganda en de behandeling 
van de organisatorische aangelegenheden, naar 
de besluiten door het partijbestuur genomen. 
De voorzitter, de sekretaris en de penning- 
meester vertegenwoordigen tezamen de part-ij 
in en buiten rechte. 

Artikel 36a. 
Het huishoudelijke reglement van de partij bevat 
bepalingen ter vervulling van de funkties van 
sekretaris, penningmeester en internationaal 
sekretaris voor het geval één of meer van deze 
funktionarissen voor lange tijd uitvallen. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 37. 
1. De geldmiddelen van de partij bestaan uit: 
a)de kontributie van de leden; 
b)de vorderingen op afdelingen en anderen; 
c) schenkingen; 
d)erfstellingen en legaten; 
e)renten van beleggingen en baten van onder- 

nemingen ; 
f) andere inkomsten. 
2. De partijraad stelt het aandeel van de kon- 

tributie-inkomsten vast, dat ter beschikking 
van de afdelingen en gewesten wordt gesteld. 

3. De kontributies der leden komen in de kas 
van de partij. De afdelingen en gewesten ont- 
vangen geldelijke uitkeringen uit de kas van 
de partij volgens bij huishoudelijk reglement 
vast te stellen regels. 

Artikel 38. 
1. De partij heeft een fondclwaaruit bijzondere 

aktiviteiten van de partij kunnen worden ge- 
financierd, alsmede een verkiezingsfonds en 
een spaarreqeling voor de afdelingen ten be- 
hoeve van de verkiezingen voor de gemeente- 
raad. 

2. Beheersvorm en werkwijze van de fondsen en va? 
de spaarregeling worden vastgesteld in het 



huishoudelijke reqlement van de partij. 

Artikel 39. 
Het toezicht en de kontrole op de boekhouding 
en de administratie worden uitgeoefend door een 
accountant diefop voordracht van het partijbe- 
stuur,door de partijraad wordt benoemd. 

PARTIJBLADEN 

Artikel 40. 
Het partijbestuur benoemt de leden van de redak- 
ties van periodieken,die door de partij worden 
uitgegeven. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 41. 
1. De organisatie en de werkwijze der partij wor- 

den in bijzonderheden geregeld door een huis- 
houdelijk reglement,dat door de partijraad 
wordt vastgesteld. 

2. Het huishoudelijke reglement van de parti j 
mag geen bepalingen bevatten die in strijd 
zijn met deze statuten. 

3. In gevallen, waarin de statuten en het huis- 
houdelijke reglement niet voorzien,beslist 
het partijbestuur. Het brengt de gebleken 
leemten ter kennis van de partij en doet 
daaromtrent voorstellen aan het eerstvolgende 
kongres resp.de eerstvolgende partijraad. 

Artikel 42. 
De partij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 43. 
Bij ontbinding der vereniging geschiedt de li- 
kwidatie door het dagelijks bestuur en wel over- 
eenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek 
met dien verstande echter,dat bij het ontbin- 
dingsbesluit tevens kan worden bepaald welke 
andere bestemming dan die,genoemd in het Burger- 
lijk Wetboekraan het batig saldo zal worden ge- 
geven. 



Artikel 44. 
Wijziging dezer statuten kan alleen qeschieden 
door een kongres. Een wijziging treedt niet in 
werking vóór die is neergelegd in een notariële 
akte. 

Wijzigingen neergelegd in een notariële akte, 
welke is verleden te Amsterdam op 20 april 1977. 



Huishoudelijk reglement 
van de 
Partij van de Arbeid 

AFDELINGEN 

Artikel 1. 
Heeft zich een afdeling van de partij gevormd, dan wordt 
daarvan door de sekretaris van het gewest waartoe de af- 
deling behoort, schriftelijk mededeling gedaan aan het 
partijbestuur. Deze mededeling bevat tevens de namen van 
de leden van het bestuur van de nieuwe afdeling en een 
opgave van het aantal leden. 

Artikel 2. 
1. Zij die tot de partij willen toetreden melden zich aan 

bij het bestuur van de afdeling in hun woonplaats of 
bij het partijbestuur. De inschrijving geschiedt door 
het bestuur van de afdeling in de woonplaats van het 
lid of door het partijbestuur. 

2. Bij verhuizing van een lid van de partij naareenandere 
afdeling binnen hetzelfde gewest kan het gewestelijk 
bestuur dispensatie aan dat lid verlenen om in de "oude" 
afdeling te blijven werken, indien dit voor het funktio- 
neren van die afaeling noodzakelijk blijkt. 

3. Leden, in wier woonplaats geen afdeling bestaat, worden 
door het partijbestuur ingedeeld bij een door het des- 
betreffende gewestelijke bestuur daartoe aangewezen af- 
deling. Op deze leden is artikel 2 lid b van het regle- 
ment kandidaatstelling voor de gemeenteraden van toe- 
passing. 

4. Is een dergelijke indeling niet mogelijk, dan wordt be- 
trokkene ingeschreven als algemeen lid. Een algemeen lid 
kan voorstellen voor het kongres van de partij, als be- 
doeld in artikel 28 van dit reglement, indienen bij de 
afdeling van zijn keuze. Het kontakt met de algemene 
leden wordt onderhouden door het partijbestuur en door 
het bestuur van het betrokken gewest. 



Artikel 3. 
l. Tot de taak van de afdeling behoren: 

a) het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstel- 
ling van de partij; 

b) het bevorderen van de deelneming van de leden aan het 
werk van de partij. 

2. Dit omvat de volqende werkzaamheden: 
a) het voeren van de propaganda en de bevorderingvande 

vorming en scholing van de leden, o.a. door middel 
van gespreksgroepen; 

b) het bevorderen en/of voeren van akties met inachtne- 
ming van de prioriteiten door het kongres vastgesteld; 

c) het opzetten van aktiviteiten met en voor de vrouwe- 
lijke leden, waartoe o.m. behoort het jaarlijks in 
september bijeenroepen van deze leden, o.a. ter vast- 
stelling van een beleidsplan voor het komende jaar; 
Indien het niet mogelijk is deze aktiviteiten op te 
zetten, kan een met redenen omkleed verzoek om ont- 
heffing door de afdeling bij het gewestelijk bestuur 
worden ingediend; 

d) de voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeen- 
teraad overeenkomstig de in het reglement kandidaat- 
stelling gestelde regels en de organisatieenleiding 
van de aktie voor deze verkiezingen; 

e) het bevorderen en onderhouden van het kontakt met de 
fraktie van de partij in de gemeenteraad, in het bij- 
zonder voor wat betreft het jaarlijks door de fraktie 
uit te brengen verslag; 

f) het stellen van kandidaten voor de Provinciale Staten, 
de Eerste en Tweede Kamer en andere vertegenwoordigen- 
de lichamen en het deelnemen aan verkiezingsakties 
daarvoor; 

g) het behandelen van door andere daartoe bevoegde partij- 
organen aan de afdeling voorgelegde voorstellenenhet 
indienen van voorstellen voor kongres, partijraad en 
gewestelijke vergadering; 

h) andere werkzaamheden, die het bereiken van de doel- 
stelling van de partij bevorderen. 

3. Voorts behoren tot de werkzaamheden van de afdeling: 
a) het kiezen van een afdelingsbestuur,vaneen financiële 

kontrolekommissie en van afgevaardigden voor kon- 
gres en gewestelijke vergadering en het beoordelen 
van het beleid van de verkozenen; 

b) het stellen van kandidaten voor daarvoorin aanmerking 
komende partij-organen; 

c) het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de af- 
deling, waarop een post voor de aktiviteiten met en 
voor de vrouwelijke leden voorkomt; 

d) het opstellen van het huishoudelijk reglement voor de 
afdeling, alsmede het vaststellen van eventuele wi>zi- 
gingen. 



Iedere afdeling zendt binnen vier weken na haar op- 
richting haar huishoudelijk reglement ter goedkeuring 
toe aan het partijbestuur. Zo lang geen huishoudelijk 
reglement van kracht is, geldt het modelreglement 
voor de afdelingen. Het reglement is alleenvankracht 
na goedkeuring door het partijbestuur. Bij wijziging 
van het reglement vindt het hiervóór bepaalde dien- 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
a) Het bestuur van de afdeling wordt gekozen op de jaar- 

vergadering uit en door de leden van de afdeling, 
waarbij er naar moet worden gestreefd dat ten niinste 
een kwart van het aantal bestuursleden uit vrouwen 
bestaat. 

b) Voorzitter, sekretaris en penningmeester worden in 
funktie kandidaat gesteld en gekozen en maken deel 
uit van het dagelijks bestuur. 

c) Een lid van de raadsfraktie en een lid van het kolle- 
ge van burgemeester en wethouders kunnen geen lid 
zijn van het dagelijks bestuur van de afdeling. 
In dringende gevallen kan het gewestelijk bestuur 
hiervan van jaar tot jaar aan de afdeling ontheffing 
verlenen. 

d) Eén bestuurslid is belast met het werk t.b.v. de 
vrouwelijke leden, voorzover dit tot de taak van de 
afdeling behoort. Dit bestuurslid wordt als zodanig 
in funktie gekozen uit de door de leden gestelde kan- 
didaten en de door de jaarlijkse vrouwenvergadering 
gestelde kandidaat. 

e) Het bestuur van de afdeliny brengt ieder jaar, uiter- 
lijk in de maand december, een schriftelijk verslag 
uit over de toestand van de afdeling en de werkzaam- 
heden in het afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag 
omvat ook het verslag van het werk t.b.v. de vrouwe- 
lijke leden. 

f) Van het verslag zendt het bestuur van de afdeling 
een afschrift aan het partijbestuur en aan het be- 
stuur van het gewest, waartoe de afdeling behoort. 
Het bestuur van de afdeling is gehouden het partij- 
bestuur en het gewestelijk bestuur alle gevraagde 
mededelingen te doen. 

g) Uiterlijk in de maand december belegt het bestuilrvan 
de afdeling een jaarvergadering, waarop het verani- 
woording aflegt over het gevoerde beleid in het afge- 
lopen verenigingsjaar. Op deze vergadering legt ook 
het in funktie gekozen bestuurslid, belast met het 
werk t.b.v. de vrouwelijke leden, verantwocrding af. 

h) Voorzover het partijbestuur dit verzoekt, zendt de 
sekretaris van de afdeling het archief van de afde- 
ling dat ouder is dan vijf jaar, toe aan het partij- 
bestuur. 



Artikel 5. 
1. Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 

Het bestuur van de afdeling ziet toe dat van alle inkom- 
sten en uitgaven der afdeling nauwkeurig aantekening 
wordt gehouden volgens door het partijbestuur te stellen 
voorschriften. 

2. Het brengt telkens in de maand oktober op de daarvoor 
door het partijbestuur te verstrekken 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 bijhouden 
van de ledenadministratie geschiedt overeenkomstig nader 
door het partijbestuur te stellen regels. 

BALLOTAGE 

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

volgende bepalingen: 
a) In iedere huishoudelijke vergadering van de afdeling 

deelt het bestuur mede wie zich sinds de vorige ver- 
gadering als lid heeft aangemeld. 
Bestaat tegen toelating van een der genoemden geen 
met redenen omkleed bezwaar bij een der aanwezige 
leden, dan wordt betrokkene beschouwd lid te zijn met 
ingang van één maand nadat de ballotage plaatsvond of 
zoveel eerder als de eerstvolgende afdelingsvergade- 
ring wordt gehouden. Mocht een der aanwezige leden 
bezwaar hebben tegen toelating van een der genoemden, 
dan wordt de beslissing over de toelating van betrok- 
kenen genomen in de volgende huishoudelijke vergade- 
ring van de afdeling. 

b) Deze volgende huishoudelijke vergadering wordt gehou- 
den uiterlijk zestig dagen na die waarin tot ballota- 
ge werd besloten. In de oproep voor deze vergadering 
wordt vermeld dat ballotage zal plaatsvinden, terwijl 
betrokkene daarvan bericht ontvangt. 

c) Indien uiterlijk zestig dagen na de datum waarop tot 
ballotage werd besloten, geen beslissing is genomen 
door de huishoudelijke vergadering van de afdeling, 
wordt geacht dat betrokkene tot het lidmaatschap van 
de partij is toegelaten. 

d) Ingeval van afwijzing als lid stelt het bestuur van 
de afdeling de betrokkene per aangetekende brief op 
de hoogte van de reden van de afwijzing, van de 
mogelijkheid van beroep op het gewestelijk bestuur 
en van de termijn, waaraan dit beroep is gebonden. 



Een afschrift van de brief wordt tegelijkertijd aan 
het gewestelijk bestuur en aan het partijbestuur ge- 
zonden. 

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

f) Het gewestelijk bestuur neemt een beslissing uiter- 
lijk zestig dagen nadat het beroep is ingesteld. 
Het 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, is de huishoudelijke 
vergadering van de afdeling gerechtigd om binnen 
dertig dagen na afloop van de verlenging in beroep 
te gaan bij het partijbestuur. 
Indien de verlenging van de termijn is verlopen, nog 
geen beslissing is genomen en de huishoudelijke ver- 
gadering van de afdeling geen beroep heeft ingesteld, 
wordt de betrokkene geacht met ingang van dertig da- 
gen nadat de verlenging is verlopen tot het lidmaat- 
schap van de partij te zijn toegelaten, dan wel met 
ingang van de datum, waarop de hulshoudelijke verga- 
dering heeft besloten af te zien van het beroep. 

g) Met gewestelijk bestuur deelt zijn beslissing mee 
aan betrokkene en aan het bestuur van de afdeling 
waar de betrokkene zich als lid heeft aangemeld. Een 
afschrift van de beslissing wordt aan het partijbe- 
stuur gezonden. 

h) Is de huishoudelijke vergadering van de afdeling het 
niet eens met de beslissing van het gewestelijk be- 
stuur, dan kan zij binnen dertig dagen na ontvangst 
van de beslissing in beroep gaan bij het partijbe- 
stuur. Hangenae het beroep wordt de betrokkene be- 
schouwd nog niet tot het lidmaatschap te zijn toege- 
laten. Het partijbestuur stelt binnen dertig dagen 
na ontvangst van het beroepschrift van de afdeling 
een onderzoekkommissie in, waarvan één lid wordt aan- 
gewezen door de huishoudelijke vergadering van de af- 
deling, één lid door het betrokken gewestelijkbestuur 
en één lid door het partijbestuur. 

i) De kommissie brengt binnen twee maanden na de aanwij- 
zing een schriftelijk verslag uit van haar bevindin- 
gen en legt dit voor aan het partijbestuur. 

j) Het partijbestuur neemt uiterlijk dertig dagen nadat 
het verslag van de kommissie is ontvangen een binden- 
de beslissing en doet daarvan schriftelijk mededeling 
aan alle betrokkenen. 

k) Indien iemand niet als lid wordt toegelaten, behoeft 
eerst na een periode van twee jaar na de afwijzing 
over een nieuwe lidmaatschapsaanvrage te worden be- 
slist. 



2. Voor ballotage door het partijbestuur gelden de volgende 
bepalingen: 
a) In iedere vergadering van het partijbestuur deelt de 

sekretaris mede wie zich sinds de vorige vergadering 
als algemeen lid hebben aangemeld. Indien een der aan- 
wezige leden van het partijbestuur bezwaar heefttegen 
toelating van een der genoemden, wordt binnen zestig 
dagen over diens toelating als lid beslist. 

b) De betrokkene ohtvangt bericht dat tot ballotage is 
besloten. 

c) Indien niet binnen zestig dagen is beslist, wordt ge- 
acht dat betrokkene tot het lidmaatschap vande partij 
is toegelaten. 

d) Ingeval van afwijzing als lid stelt het partijbestuur 
de betrokkene per aangetekende brief op de hoogtevan 
de reden van de afwijzing, van de mogelijkheid van be- 
roep op de partijraad en van de termijn waaraan dit 
beroep is gebonden. 

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

f) De partijraad beslist in zijn eerstvolgende vergade- 
ring over het beroep. Indien hij het nodig acht de 
betrokkene te horen of nadere inlichtingen in te win- 
nen, wordt de beslissing tot de volgende vergadering 
uitgesteld. 
Indien in deze vergadering geen beslissing wordt ge- 
nomen wordt betrokkene geacht tot het lidmaatschapte 
zijn toegelaten. 

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

h) Indien iemand niet als lid wordt toegelaten, behoeft 
eerst na een periode van twee jaar na de afwijzing 
over een nieuwe lidmaatschapsaanvrage te worden be- 
slist. 

BEROEPSKOMMISSIE 

Artikel 8. - 

1. De beroepskommissie bestaat uit drie leden. Zij worden 
gekozen doar het kongres. Het partijbestuur maakt een 
voordracht op. Partijbestuursleden mogen geen deel uit- 
maken van de beroepskommissie. 

2. Plaàtsvervangende leden van de beroepskommissie zijn, 
tot een gelijk aantal als de leden van de beroepskommis- 
sie, de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de ver- 
kiezing van de beroepskommissie in de eerste stemronde 
de meeste stemmen hebben behaald. 

3. Kandidaten worden gesteld overeenkomstig artikel 48 van 
dit reglement. Het partijbestuur zendt een lijst van 



kandidaten uiterlijk vijf weken voor het kongres aan 
de afdelingen. 

4. In tussentijdse vakatures in de beroepskommissie wordt 
zodra mogelijk door het partijbestuur voorzien door te 
putten uit de plaatsvervangende leden, beginnende met 
degene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkie- 
zing heeft behaald. 

5. Bij ontstentenis of in geval een lid van de kommissie 
is betrokken bij een royementsprocedure wordt zijn 
plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid van de 
beroepskommissie. 

ROYEMENT 

Artikel 8a. 
1. Voor het royement door de afdeling gelden de volgende 

bepalingen: 
a) Een voorstel om royement in overweging te nemen moet 

op de agenda van de huishoudelijke vergadering van 
de afdeling zijn aangekondigd. Het bestuur van de 
afdeling moet het betrokken lid tijdig in kennis 
stellen van dit voorstel, van de beweegredenenen van 
de datum en plaats, waarop dit voorstel in behande- 
ling komt. Over het voorstel om royement in overwe- 
ging te nemen wordt schriftelijk met gesloten brief- 
jes gestemd. 

b) De huishoudelijke vergadering stelt bij ieder voor- 
stel tot royement een kommissie van onderzoek in, 
bestaande uit leden van de partij. 

c) Voor deze kommissie wordt één lid aangewezen door de 
huishoudelijke vergadering, één lid door het betrok- 
ken lid en één lid door het gewestelijk bestuur, 
zi jnde niet een gewestelijk bestuurder. 
Indien het betrokken lid binnen veertien dagen geen 
kommissielid aanwijst, wijzen de twee overige komrnis- 
sieleden tezamen het derde lid aan. 
De aanwijzing van de leden der kommissie moet ge- 
schieden uiterlijk dertig dagen na de datum, waarop 
de huishoudelijke vergadering, genoemd in lid a, werd 
gehouden. 

d) De kommissie brengt binnen twee maanden na de aanwij- 
zing een schriftelijk verslag uit van haar bevindin- 
gen en legt dit voor aan de huishoudelijke vergade- 
ring van de afdeling. Deze huishoudelijke vergadering 
neemt een beslissing over het royement. Het schrifte- 
lijk verslag wordt ter informatie toegezonden aan het 
partijbestuur en aan het gewestelijk bestuur. 

e) Na de beslissing van de huishoudelijke vergadering 
van de afdeling wordt deze vergezeld van het verslag 
van de kommissie van onderzoek, aan de beroepskommis- 
sie gezonden. 



f) in geval tot royement is besloten, stelt het bestuur 
van de afdeling de betrokkene bij aangetekende brief 
op de hoogte van het royement, van de mogelijkheid 
van beroep op de beroepskommissie en van de termijn, 
waarbinnen dit beroep moet worden ingesteld. 

gj Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig 
dagen na ontvangst van de brief, waarin het royement 
ter kennis van de betrokkene is gebracht. 

h) De beroepskommi,ssie neemt uiterlijk zestig dagen na- 
dat het beroep is ingesteld, een bindende beslissing. 
Zo lang over het royement geen uitspraak is gedaan 
door de beroepskommissie, kan de betrokkene geen ge- 
bruik van zijn ledenrechten maken. De kommissie kan 
deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen 
indien het beroep in behandeling is, maar nog geen 
definitieve beslissing kon worden genomen. 

i) Een geroyeerde kan niet eerder dan na een periode van 
twee jaar na dagtekening van de brief, waarin hem het 
royement wordt medegedeeld c.q. door de beroepsinstan- 
tie wordt bekrachtigd, opnieuw als lid worden toege- 
laten. 

2. Voor het royement door het partijbestuur gelden de vol- 
gende bepalingen: 
a) Indien het partijbestuur besluit royement van een lid 

in overweging te nemen, wordt dit lid in de gelegen- 
heid gesteld door tenminste drie leden van het partij- 
bestuur te worden gehoord. 

b) Het partijbestuur stelt bij ieder voorstel tot roye- 
ment een kommissie van onderzoek in, bestaande uit 
leden van de partij. Eén lid van die kommissie wordt 
door het partijbestuur en één door het betrokken lid 
aangewezen. Deze kommissieleden wijzen tezamen het 
derde lid van de kommissie aan. Indien het betrokken 
lid geen kommissielid aanwijst, dan wijst het bestuur 
van het gewest in wiens gebied het betrokken lid 
woont, voor hem een kommissielid aan. Deze aanwijzin- 
gen dienen te geschieden uiterlijk dertig dagen nadat 
het partijbestuur het besluit tot royement in over- 
weging nam. 

c) De kommissie brengt binnen twee maanden na de aanwij- 
zing schriftelijk verslag uit van haar bevindingen 
aan het partijbestuur. 

d) Het partijbestuur beslist binnen één maand nadat het 
lid is gehoord of, in geval een kommissie van onder- 
zoek is ingesteld, nadat de kommissie verslag heeft 
uitgebracht. Het partijbestuur kan voorwaarden aan 
deze beslissing verbinden. 

e) Het partijbestuur stelt het betrokken lid bij aange- 
tekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In ge- 
val tot royement is besloten, worden hem tevens de mo- 
gelijkheid van beroep op de beroepskommissie en de 
termijn, waarbinnen dit beroep moet worden ingediend, 
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f) Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig da- 
gen na ontvangst van de brief waarbij het royement 
ter kennis van de betrokkene is gebracht. 

g) De beroepskommissie neemt uiterlijk zestig dagen na- 
dat het beroep is ingesteld, eenbindende beslissing. 
Zo lang over het royement geen uitspraak is gedaan 
door de beroepskommissie, kan de betrokkene geen ge- 
bruik van zijn ledenrechten maken. De kommissie kan 
deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen 
indien het beroep in behandeling is, maar nog geen 
definitieve beslissing kon worden genomen. 

h) Een geroyeerde kan niet eerder dan na een periodevan 
twee jaar na dagtekening van de brief, waarin hem het 
royement wordt medegedeeld c.q. door de beroepsinstan- 
tie wordt bekrachtigd,opnieuw als lidworden toegelaten. 

AFVOERING VAN DE LEDENLIJST 

Artikel 9. 
l. Indien een lid, ook na schriftelijke aanmaning -waarvan 

schriftelijk mededeling wordt gedaan aan het afdelings- 
bestuur- in gebreke blijft de verschuldigde kontributie 
te voldoen, voert het partijbestuur hem automatisch van 
de ledenlijst af indien blijkt dat de achterstand tot 
een jaar is opgelopen. 

2. Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afge- 
voerd op grond van artikel 9 lid d van de statuten, 
draagt het afdelingsbestuur hiervoor zorg en stelt be- 
trokkene hiervan per aangetekende brief onder opgave van 
redenen op de hoogte. Betrokkene kan pas opnieuw als lid 
worden toegelaten twee jaar na de datum van de dagteke- 
ning van de aangetekende brief, waarbij hij op de hoogte 
wordt gesteld van zijn afvoeren van de ledenlijst. 

GEWESTEN EN FEDERATIES 

Artikel 10. 
1. Afdelingen gelegen binnen een kieskring voor de Tweede 

Kamer vormen een gewest. 
Afdelingen gelegen binnen een gemeente, die niet tevens 
een kieskring voor de Tweede Kamer is,vormeneen gemeen- 
telijke federatie. 
Een of meer gewestelijke vergaderingen kunnen uit in hun 
gewesten gelegen afdelingen streekfederaties vormen, met 
instemming van de betrokken afdelingen en onder goedkeu- 
ring van het partijbestuur. 
Onder streekfederatie wordt verstaan de vaste samenwer- 
kingsvorm van afdelingen, die tot doel heeft de streek- 
belangen van de aangesloten afdelingen te behartigen en 
te koördineren. 



Artikel 11. 
1. Indien binnen een uit meer dan één kieskring voor de 

Tweede Kamer bestaande provincie behoefte bestaat aan 
een gewestelijke indeling die afwijkt van de begrenzing 
van de kieskringen voor de Tweede Kamer, kunnen de daar- 
bij betrokken gewesten, naeen besluit van de gewestelij- 
ke vergaderingen, een daartoe strekkend gemotiveerd ver- 
zoek aan het partijbestuur zenden. 

2. Indien het verzoek.door het partijbestuur geheel of ten 
dele wordt afgewezen, kunnen de gewestelijke besturen in 
beroep gaan bij de partijraad. 

3. Indien ook de partijraad het verzoek afwijst, kan niet 
binnen twee jaar een gelijk verzoek door het partijbe- 
stuur in behandeling worden genomen. 

4. Voor de kandidaatstellingsprocedures worden de grenzen 
geacht te lopen overeenkomstig artikel 10. 

5. In gewesten die uit meer dan één kamerkieskring bestaan, 
worden jaarlijks kieskringbesturen gevormd, die de taak 
van het gewestelijk bestuur met betrekking tot de kandi- 
daatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer overnemen. 
De kandidaatstelling, samenstelling en omvang van deze 
besturen worden in het huishoudelijk reglement van de 
desbetreffende gewesten geregeld. 

K A M E R K I  ESKR I NG 

Artikel lla. 
1. Tot de taak van de kamerkies~ring behoort de voorberei- 

ding en uitvoering van de kandidaatstellingsprocedure 
voor de Tweede Kamer, overeenkomstig de in het reglement 
kandidaatstelling gestelde regels. 

2. De overeenkomstig artikel 16 h) gekozen leden van het 
kieskringbestuur vormen tezamen met de afgevaardigden 
naar de gewestelijke vergadering uit de afdelingen ge- 
legen in de desbetreffende k a m e r k i e s k r i n g , d e k i e s k r i n g -  
vergadering. 

GEWESTEN 

Artikel 12. 
Tot de taak van het gewest behoort: - 

a) het voeren van de gemeenschappelijke propaganda en de 
bevordering van de vorming en scholing; 

b) de voorbereiding van de verkiezingen, de organisatie 
en leiding van de verkiezingsaktie voor vertegenwoor- 
digende lichamen overeenkomstig de in de reglementen 
kandidaatstelling gestelde regels in die gewesten, 
welke één kamerkieskring omvatten; 

c) het (doen) organiseren van aktiverende programma's om 
de deelname van vrouwen in de politiek te bevorderen; 



het bevorderen en onderhouden van de kontakten met de 
frakties van de partij in vertegenwoordigende licha- 
men, waarvoor kandidaten door het gewest zijn aange- 
wezen; 
de bevordering van de werkzaamheden van de afdelingen 
en van de binnen de partij werkzame organisaties; 
het bevorderen en/of voeren van aktie(s) met inacht- 
neming van de prioriteiten door het kongres vastge- 
steld, zo mogelijk door het scheppen van een geweste- 
lijk steunpunt, dat de betrokkenheid bij en het deel- 
nemen aan akties door de afdelingen en het gewest be- 
vordert; 
het jaarlijks in oktober doen houden van de geweste- 
lijke vrouwenvergadering, overeenkomstig de in het 
huishoudelijk reglement voor het gewestelijk vrouwen- 
werk te stellen regels; 
de opstelling van het gewestelijk reglement, dat de 
goedkeuring van het partijbestuur behoeft; 
het vaststellen van een jaarlijkse begroting; 
het bespreken van het jaarlijks verslag van de Kamer- 
fraktie in een gewestelijke vergadering; 
het in overleg met het distrikskamerlid instellen van - 
het politieke team. 

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 
de Rooie Vrouwen; de leden van de Statenfraktie; de leden 
van de Staten-Generaal, die door het gewest kandidaat ge- 
steld zijn; de vertegenwoordiger van de Sektie Gemeente, 
Gewest en Provincie; de vertegenwoordiger van de Evert Ver- 
meer Stichting en de door het gewest oekozen partijraads- 
leden. Indien het gewest het gebied van één gemeente omvat, 
de leden van de gemeenteraadsfraktie. 

Artikel 14. 
1. De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de afge- 

vaardigden van de afdelinq en de leden van het qeweste- 
lijk bestuur. Het aantal ;f gevaardigden per af deling 
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 le- 
den en resterend gedeelte daarvan 1 afgevaardigde. 
Als ledental van de afdeling geldt het aantal dat gemeld 
is aan het gewestelijk bestuur op de ledenlijst van 30 
september voorafgaande aan de gewestelijke vergadering. 
Tussentijdse samenvoeging van afdelingen brengt geen ver- 
anderingen in het aantal afgevaardigden gedurende het lo- 
pende boekjaar. Voor afdelingen, die na 30 september wor- 
den opgericht of gesplitst geldt het ledental per op- 
richtings- c.q. splitsingsdatum. 



3. De afgevaardigden werden door en uit de afdelingen geko- 
zen, in een jaarvergadering van de afdeling, voordedxur 
van één jaar, dat geacht wordt op l december in te gaan. 
Ingeval van een tussentijdse vakature of indien een af- 
gevaardigde verhinderd is een gewestelijke vergadering 
bij te wonen, regelt de ledenvergadering van de afdeling 
zijn vervanging. 

4. In de eerstvolgende afdelingsvergadering na een geweste- 
lijke vergadering-legt de afdelingsafgevaardigde verant- 
woording af van de door hem op die gewestelijke vergade- 
ring ingenomen standpunten. 

5. Afdelingsafgevaardigden hebben drie stemmen en leden van 
het gewestelijk bestuur, die geen afdelingsafgevaardigde 
zijn, hebben één stem. 

6. De gewestelijke vergadering is openbaar, tenzij de ver- 
gadering anders besluit. 

7. Wanneer 10 afdelingen in het gewest dan wel 25% van het 
totaal aantal afdelingen in het gewest dit verlangt, is 
het gewestelijk bestuur verplicht binnen een maand na 
dagtekening van het gedane verzoek een gewestelijke ver- 
gadering uit te schrijven. 

Artikel 15. 
1. Het gewestelijk bestuur bestaat uit ten minste vijf le- 

den, gekozen door de gewestelijke vergadering uit de le- 
den van de afdelingen in het gewest. Er moet naar worden 
gestreefd dat ten minste een kwart van het aantal be- 
stuursleden uit vrouwen bestaat. 

2. De voorzitter, de sekretaris en de penningmeester worden 
in funktie gekandideerd en als zodanig gekozen en zijn 
lid van het dagelijks bestuur. Eén bestuurslid wordt be- 
last met het werk t.b.v. de vrouwelijke leden voorzover 
dit tot de taak van het gewest behoort. Dit bestuurslid 
wordt gekozen uit de door de gewestelijke vrouwenverga- 
dering gekozen kandidaat en uit de door de afdelingen 
gestelde kandidaten. 

3. De voorzitter van de gewestelijke jongerenorganisatie 
of een door die organisatie daartoe verkozen lid is ad- 
viserend lid van het gewestelijk bestuur. Dit adviseren- 
de lid dient partijlid te zijn. 

4, Het huishoudelijk reglement van het gewest bevat bepa- 
lingen omtrent de kandidaatstelling en omtrent de samen- 
stelling en omvang van het gewestelijk bestuur en het 
dagelijks bestuur, alsmede van de kieskringbesturen in 
die gewesten, welke uit meer dan één kamerkieskring be- 
staan. 

5. Het lidmaatschap van een gewestelijk bestuur is onver- 
enigbaar met: 
a )  het lidmaatschap van een kamerfraktie; 
b) het lidmaatschap van een statenfraktie; 
c) het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van een 

territoriaal gewestelijk lichaam; 



d) het lidmaatschap van een gemeenteraadsfraktie en het 
burgemeesterschap in het geval dat een gewest slechts 
één gemeente omvat; 

e) het lidmaatschap van het partijbestuur. 
6. In geval leden van het kieskringbestuur c.q. het gewes- 

telijk bestuur een bereidverklaring voor een kandidatuur 
voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten 
of Gemeenteraad indien het gewest één gemeente omvat, 
hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere procedure 
hun plaats ingenomen door een reserve-lidvandit bestuur. 

Artikel 16. 
1. Het bestuur 

een geweste 
van het gewest roept in de maand december 
lijke jaarvergadering bijeen. 

2. In deze vergadering worden behandeld: 
a) naast de jaarverslagen van de sekretaris endepenning- 

meester,hetverslag van het bestuurslid, belast met 
het werk t.b.v. de vrouwelijke leden; 

b) de voorstellen ingediend door het bestuur van het ge- 
west, de afdelingen en het bestuur van de gewestelij- 
ke jongerenorga-nisatie, 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 reglement; 

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

e) de verkiezing van een lid van het landelijk bestuur 
van de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie, overeen- 
komstig het bepaalde in artikel 67 van dit reglement; 

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

g) de benoeming van een kommissie die de kas en de boe- 
ken van de penningmeester kontroleert en van haar be- 
vindingen verslag uitbrengt; 

h) de verkiezing van de leden en reserve-leden van het 
bestuur van het gewest c.q. de kieskring, als bedoeld 
in artikel 15, laatste alinea; 

i) het verslag van de fraktie van de partij in de Pro- 
vinciale Staten, indien het gewest een gehele provin- 
cie omvat; 

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

k) het verslag van de distriktskanerleden en het verslag 
van het politieke team. 

3. Op voorstel van het gewestelijk bestuur kan het onder i 
en j bedoelde verslag in een speciaal daartoe bijeen te 
roepen gewestelijke vergadering worden behandeldtbinnen 
een termijn gelegen van twee maanden voor tot twee maan- 
den na de gewestelijke vergadering. 



Artikel 17. 
1. Het bestuur van het gewest is belast met het toezicht 

op de werkzaamheden van de afdelingen en hun besturen. 
2. IIet is bevoegd het bestuur van een afdeling of één of 

neer bestuurders daarvan in geval van nalatigheid inhet 
beheer te schorsen in de uitoefening van zijn (hun) 
funktie. In dat qeval roept het binnen vier weken een 
huishoudelijke vërgadering van de afdeling bi j een, welke 
zich uitspreekt oyer de schorsing en over het al dan 
niet aanblijven van de geschorsten beslist. 

Artikel 18. 
De inkomsten van het q-ewest bestaan uit de door de partij- 
raad 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 het gewest dat het gebied van één gemeente omvat, stelt 
de gewestelijke vergadering de grenzen van de afdelingen 
vast. 

GEMEENTELIJKE FEDERATIES 

Artikel 20. 
1. 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. 

2. De federatievergadering wordt gevormd door de leden van 
de afdelingen en het bestuur van de federatie. 

3. Het reglement van de federatie wordt vastgesteld door 
de federatievergadering. In het reglement worden de taak 
en de bevoegdheden van het bestuur van de federatie en 
de federatievergadering geregeld. Het reglement behoeft 
de goedkeuring van het partijbestuur. 

4. De voorzitter van de raadsfraktie en een lid van het 
kollege van burgemeester en wethouders kunnen geen lid 
zijn van het dagelijks bestuur van een gemeentelijke 
federatie. 

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



STREEKFEDERATIES 

Artikel 22. 
De taak van de streekfederatie wordt omschreven in het be- 
sluit waarin de instelling wordt geregeld. De taakomschrij- 
ving wordt opgenomen in het reglement van de federatie. 

Artikel 23. 
1. Wijziging in de taakomschrijving kan, met instemming 

van de betrokken afdelingen, worden aangebracht door de 
gewestelijke vergadering(en), die tot instelling van de 
streekfederatie heeft(hebben) besloten, onder goedkeu- 
ring van het partijbestuur. Indien een streekfederatie 
is belast met een taak bij de verkiezingen van een ver- 
tegenwoordigend lichaam, richt zij zich naar een regle- 
ment kandidaatstelling, bedoeld in artikel 56. 

2. De vaststelling van een huishoudelijk reglement van de 
streekfederatie geschiedt voor de eerste maal door een 
vergadering bestaande uit de besturen van de afdelingen, 
die van de federatie deel uitmaken. Het reglement regelt 
de wijze, waarop het kan worden gewijzigd. Het reglement 
behoeft de goedkeuring van het partijbestuur. 

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

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GEWESTEN EN FEDERATIES 

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

Artikel 2 6 .  
Een lid van het bestuur van een gewest of de federatie 
heeft de bevoegdheid elke vergadering van bestuur of leden 
van een tot dit gewest of deze federatie behorende afdeling 
of federatie bij te wonen. Het heeft daarin een adviserende 
stem. 



HET P R O V I N C I A A L  K O N T A K T  

Artikel 27. 
1. Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen 

wordt een provinciaal kontakt ingesteld, bestaande uit 
drie leden van het bestuur van ieder gewest. 

2. Het heeft tot taak tenminste éénmaal per jaar een pro- 
vinciale vergadering te beleggen ter bespreking van het 
verslag van de fraktie van de partij in de Provinciale 
Staten. Het vervult de taak bij het reglement-kandidaat- 
stelling aan het provinciale kontekt opgedragen. 

3. De gewesten kunnen andere taken aan het provinciaal kon- 
takt opdragen. 

3. Het provinciaal kontakt 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 een gewestelijke jaarvergadering of 
in een andere gewestelijke vergadering van de betrokken 
gewesten. 

5. De provinciale vergadering bestaat uit Se leden 7.Tan de 
laatstgehouden gewestelijke vergadering van de betrokken 
gewesten. Het aantal stemmen per afdeling wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 14, vijfde lid. 

5. Tot de taak van de provinciale vergadering behoort het 
gestelde onder artikel 69a, lld 7. 

HET KONGRES 

Artikel 28. 
l. Voorstellen ter behandeling op het kongres, betrekking 

hebbende op de taak van het konqres, omschreven in ar- 
tikel 24 van de statuten, kunnen ingediend worden door 
de afdelingen,het landelijk bestuur van de jongerenor- 
ganisatie en het partijbestuur. 

2. Een algemeen lid dat overeenkomsticj artikel 2 bij een 
afdeling zijner keuze een voorstel voor het kongres in- 
dient heeft het recht dit voorstel mondeling toe te 
lichten in de ledenvergadering van deze afdeling. 

29. 
1. De voorstellen van het partijbestuur worden tenminste 

negentien weken voor het kongres ter kennis van de afde- 
lingen gebracht, ter behandeling in de ledenvergadering. 

2. De afdelingen kunnen eigen voorstellen en amendementen 
op de voorstellen van het partijbestuur tot uiterlijk 
veertien weken voor het kongres indienen bij het partij- 
bes tuur. 



Artikel 30. 
1. Door hst ?artijbestuur %orden aile incjediende voorstel- 

len met de daarbij behorende amendeinenten, nadat dehier- 
in ingevolge artikel 38 aangebrachte wijzigingen zijn 
verwerkt, benevens alle andere punten die volgens de 
statuten of het huishoudelijk reglement op het kongres 
behandeld znoeten wcrden, verenigd in een Seschrijvings- 
brief, waaraan wordt toegevoegd het tweejaarlijks ver- 
slag van de politieke verrichtingen van het partijbe- 
stuur en de verslagen van de kamerfrakties. 9et kongres- 
presidium voegt daaraan toe een voorlopig voorstel tot 
afhandeling van de agenda. 

2. Deze beschrijvingsbrief wordt tenminste vijf weken voor 
het koncres toegezonden aan de afdelingen en aan allen 
wie, naar het oordeel van het partijbestuur, een exem- 
plaar gezonden moot worden. 

3. Uiterlijk vier weken voor het kongres bespreken de af- 
delingcvergaderingen de beschrijvingsbrief, beslissen 
of en zo fa, welke punten naar hun mening aan het voor- 
lopige voorstel tot afhandeling van de agenda moeten 
worden toegevoegd en geven deze door aan hun gewestelij- 
ke besturen. 

4. Uiterlijk drie weken voor het kongres houden de gewester* 
een voorvergadering met hun kongresafgevaardigden ter 
besprekincj van de beschri jvingsbrief van het kongres. 
Op die voorvergadering, waar alleen de kongresafgevaar- 
digden stemrecht hebben overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 31, wordt tevens beslist welke van de door de 
afdelingen aangemelde punten aan het door het kongres- 
presidium gedane voorlopige voorstel tot afhandeling 
van de agenua wordea toegevoegd. Deze punten dienen 
uiterlijk twee weker voor het kongres in het bezit van 
het kongrespresidi-m ie zijn. 

5. Het partijbestuur draagt zorg, dat de gewesten tijdig 
voor Ge te h u d e n  voûrvergadering in kennis worden ge- 
steld vzn de namen en adressen van de kongresafgevaar- 
digden en vac de namen van hun afdelingen. 

Artikel 31, 
1. Iedere af6eilnç heeft het recht zich op het kongres te 

doen vertegezwoordigen en wel door: 
1 afgevaardiyds, indien de afdeling minder dan 300 leden 
telt; 

2 afgevaardigden, izdien de afdeling' 360, maar minder 
dan G G O  l e d e n  t e l+ - .  - r 

3 afgevcârcligden, indien de afdeling 600, maar minder 
d 4 d a n  ? G O  Leden telt. Un verder per 3OC leden een afge- 

v a ~ r d i j 2 e  mez een m â x i m u r n  van 10 afgevaardicjd3n. - - 2. Als l2der1tal Ze àt3elins e wordt zangenomen het aan- 
tal l e d e n  dat de afdeiii-ig telt op 30 septenhe::, vooraf- 
gaance cz!: hzt kuí:.gres. 



Bij tussentijdse oprichting, samenvoeging of splitsing 
van afdelingen worden voor de nog resterende periode de 
kongresar'gevaardigde ende plaatsvervangend afgevaardigde 
op basis van het ledental per oprichtings-, c.q. samen- 
voegings-, c.q.splitsingsdatum gekozen. 

3. 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. 

4 .  De afqevaardigden hebben blanco mandaat voor hun 
beslissingen op het kongres. 

5. In de eerstvolgende afdelingsvergadering na het kongres 
leggen de afgevaardigden verantwoording af van de door 
hen op het kongres ingenomen standpunten. 

Artikel 32. 
1. Elke afdeling heeft het recht op vergoeding van de reis- 

kosten voor het bezoeken van het tweejaarlijks kongres 
en van buitengewone kongressen voor het aantal afgevaar- 
digden, dat volgens artikel 31 is toegestaan, indien zij 
het kongres hebben bijgewoond. Als basis voor deze ver- 
goeding gelden de reiskosten tweede klas van de spoor- 
wegen. 

2. Voor de kosten van het tweejaarlijkse kongres wordtjaar- 
lijks door het partijbestuur een bedrag gereserveerd uit 
de kontributie-opbrenqst. 

3. Met uitzondering-van de reiskosten worden de kosten van 
het buitengewoon kongres, met een door het partijbestuur 
voor ieder buitengewoon kongres vast te stellen maximum, 
naar een gelijk bedrag per lid, omgeslagen voor de afde- 
lingen. 

Artikel 33. 
1. Een afdeling brengt voor elke vijftig leden of gedeelte 

daarvan zes stemmen uit. 
2. Indien een afdeling recht heeft op twee of drie afge- 

vaardigden, wordt het aantal stemmen gelijkelijk over 
de afgevaardigden verdeeld. 

3. Indien een afdeling recht heeft op vier of meer afge- 
vaardigden, wordt het aantal stemmen gelijkelijk over 
die afgevaardigden verdeeld, met dien verstande dat een 
eventuele rest wordt toegewezen aan een daartoe door de 
afdeling aangewezen afgevaardigde. 

Artikel 34. 
1. Overeenkomstig artikel 23 van de statuten worden uitge- 

nodigd om het kongres bij te wonen: 
a) alle leden van de frakties van de partij in de Eerste 

en Tweede Kamer; 



b) twee vertegenwoordigers van de landelijke kerngroep 
van de Rooie Vrouwen; 

c) twee vertegenwoordigers van de FJG; 
d) twee vertegenwoordigers van de bezinningsorganisaties; 
e) de voorzitters, sekretarissen en penningmeesters van 

de gewesten; 
f) een verteaenwoordiger van elk der gewestelijke kern- 

groepen -Jan de Rooie Vrouwen; 
g) de leden van de partijraad; 
h) de leden van het kongrespresidium; 
i) de voorzitter van het curatorium en de direkteur van 

de Wiardi Eeckman Stichting; 
j) een vertegenwoordiger van de redaktie van het weten- 

schappelijk maandblad van de partij; 
k) een vertegenwoordiger van de partijpers; 
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 kongres 
aanwezig te zijn. 

Artikel 35. 
1. De afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het 

partijbestuur zijn bevoegd om op het.kongres amendemen- 
ten in te dienen. 

2. Alle voorstellen en amendementen moeten door tenminste 
zes afgevaardigden ondersteund worden om in behandeling 
te kunnen worden genomen. 

Artikel 36. 
1. Het kongres is openbaar. 
2. Het partijbestuur zendt binnen drie weken na het kongres 

een kennisgeving aan de afdelingen, waarin de besluiten 
van het kongres zijn vervat. 

HET KONGRESPRESIDIUM 

Artikel 37. 
1. Het kongrespresidium bestaat uit 8 leden. De sekretaris 

van de partij is ambtshalve lid van het kongrespresidium 
de overige partijbestuursleden, de leden van de Eerste 
en Tweede Kamer en partijgenoten-bewindslieden mogen 
geen deel uitmaken van het kongrespresidium. Het kongres 
kiest zeven leden van het kongrespresidium voor twee 
jaar. Zij worden gekozen nadat de verkiezing van het 
partijbestuur heeft plaatsgehad. 
Plaatsvervangende leden van het kongrespresidium zijn, 
tot een gelijk aantal als de leden van het kongrespre- 
sidium, de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de 
verkiezing van het kongrespresidium in de eerste stem- 
ronde de meeste stemmen hebben behaald. 



Kandidaten worden gesteld overeenkonstig artikel 48 van 
dit reglement. 

3. Het partijbestuur zendt een lijst van kandidaten uiter- 
lijk vijf weken voor het kongres aan de afdelingen. Het 
partijbestuur Kan uit de gestelde kandidaten eeF voor- 
dracht in alfabetische volgorde maken. 

4. In tussentijdse vakaturcs in het kongrespresidium wordi 
zodra mogelijk door het partijbestuur voorzien door te 
putten uit de plaatsvervangende leden, beginnende met 
degene, die het hoogste aantal stemmen bij deze verkie- 
zingen heeft behaald. 

Artikel 38. - - 
I, net kongrespresiGium wordt door het partijbestuur ge- 

raadpleegd over de algemene voorbereiding van het kon- 
gres en de presentatie van de kongresstukken. 

2. Het kongrespresidium heeft de bevoegdheid: 
a) voorstellen van qelijke strekking samen te voeger! tot 

één vocrstel; 
'r.i T T ~ , , -  

- - . ,,,rstei iep Tien na~wverwant.~ strekking, in overleg met 
de b-trokken afdeiinjel-ì, samen te vceger: tor één V C J ~ J L -  

stel; 
c) voorsteil~n, Gie niet geheel duidelijk geformuleerd 

zijn, in overleg xet de betrakker! afdelingíen), de 
juist2 fcrmulering i- geveE; 

3 .  Zet Kongrespresidium stelt de dagorce ~ ~ a n  het kongres 
rast en doet aan h e t  ko~qres een voorstel voor de afhan- 
deling TJan de aqenda, - 

4 * .  De niet Ucor  het k.ongrespresidium genoemde en de nitt 
àcor de in artikel 30 van dit regleme~.t bedoelde vocr- 
vergadering zangernelde punten worden bij de aanvang van 
het. kongres cvereenkcrnstig het gegeven pre-advies h i j  
hcimerslag door het k~ngrecprociáiur~ ~ifgedaan. 

5. Bet kongrespresidiurn voegt de tijdens het kongres :;;?c- 
-. . 2iiridt., ac.iiec &2ri de ~genda toe, ir,di~r h e t  vai, ocrde~l 
is dat deze daarvoor voldoende aktueel en belangrijk 

. . 
zrJn, 

V . s e t  kr:ildt vosrbesprekinqen met kongresafgevaardigden, - .  z l p  i;:).- ,. -_J._.,:cnemens zijn het woord te voerec er! regelt de in- 
richting van deze voorbesprekingen. - :. Het deelt de beschikbare spreektijd toe, In het belang 
van een goede beraadslaging kan deze toewijzing geschie- 
den volgens andere maatstaven dan van strikte evenredig- 
heid. 

8 ,  Het wijst uit zijn midden voorzitters aan voor de ver- 
schillende kongreszittingen. Het is een voorzitter van 
een kongreszitting niet toegestaan deei te nemen aan de 
beraadslagingen, die onder zijn leiding plaats hebben. 



DE PART I JRAAD 

Artikel 39. 
1. 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 
één lid, met een maximum van 25 leden. 
De sekretaris van het gewest is gehouden de namen van 
de door de gewestelijke vergadering gekozenen binnen 6 
dagen na de verkiezing te melden aan het partijbestuur. 
Het lidmaatschap van de partijraad is niet verenigbaar 
met het lidmaatschap van de Tweede Kamer en van het 
partijbestuur, 
Indien een lid van de partijraad tevens lid van het kon- 
grespresidium is en wokdt aangewezen om een vergadering 
van de partijraad voor te zitten, zal hij niet tegelij- 
kertijd als lid van de partijraad kunnen optreden. Hij 
dient dan door een van de plaatsvervangende leden uit 
zijn gewest te worden vervangen. 
Plaatsvervangende leden van de partijraad zijn, tot een 
gelijk aantal als de partijraadsleden, de niet tot par- 
tijraadslid gekozen kandidaten, die bij de verkiezing 
van partijraadsleden in de eerste stemronde de meeste 
stemmen hebben behaald. Plaatsvervangende leden kunnen 
de leden van de partijraad bij ontstentenis vervangen. 
Van hen treedt telkens één in funktie, 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 plaatsvervangen- 
de lid, dat bij zijn verkiezing het hoogste aantal stem- 
men kreeg, het eerste aan de beurt. 3i-j gelijk aantal 
stemmen of verkiezing zonder hoofdelijke stemning be- 
paalt het gewestelijk bestuur de volgoraz door loting. 
In de eerstvolgende gewestelijke vergadering na een 
partijraad leggen de partijraadsleden c.q. hun plaats- 
vervangers verantwo~rding af vat de Ycor ken op die 
partijraad ingenomen standpunten. 
Tot bijwoning van de vergadering van de partijraad wox- 
den uitgenodigd: 
a) de leden van het partijbestuur; 
b) de leden van het kongrespresidium; 
c) de leden van de frakties in Eerste en Tweede Kamer; 
d) vijf vertegenwoordigers van de Rooie Vrouwen in de 

partij; 
e) vijf vertegenwoordigers van de Federatie van Jongeren- 

groepen ; 
- 

f) drie vertegenwoordigers van de bezinningsorganisaties; 
g) een vertegenwoordiger van de Wiardi Beckman Stichting; 
h) de vertegenwoordiging van het personeel. 



1G.Voorts kan h s t  partijbestuur led en ~ , ~ a n  partij of aE- 
dere personen tot bijwcning van 2e1-i vergadering uitncdi- 
gen, die daarvoor naar zijn mening i17 hst i;ijzonder in 
aanmerking Komen. 

Voorstellen ter behandeling in de partijraad kunnen worden 
ingediend door het partijbestuur, de gewestelijke vergade- 
ring en net landelijk bestuur van de jongerenorganisatie. 
T s n  aanzien van de onserwerpen, te behandelen Gij de agen- 
dapanten in artikel 41 genoemd., kunnen ook de afdelingen 
voorstellen indierien. 

Artikel 41. 
I. De jaurlijkse Segroting van inkomsten er, .uitgaven van 

de sartij worc?t aiterlijk in de rriaand juli ~~actgest-el2. 
" 

2 ,  In de vercddering, waarin de begroting wordt vastgesteld 
komt tevens aan de orde: 
a) de jaarlijkse verslagen van het organisatorische, ad- 

? .  ministrzitiey:ei zrojcgandisticche en rinancisie he1e:iU 
van het p~rti_-jbestüur; 

. .e  

b)  de financrzie rekening en verantwoording van h e t  par- 
tijbestu~r en het verlenen van déchargs aan de sen- 
ningmeester ; 

c) Cic ingediende v~~rstellen van orçanisato~ische, admi- 
nistratieve, propagandistische en financiële aard. 

Artikel 42. 
1. Het partijbestuur orasgt zorg, dat de leden tenminste 

acht weken voor 3e datum waarop de partijraad bijeen- 
komt, 6aarv~nr ierzcier uitgenedicd onder gelijktijdige 
kennicjevinq aar de sfdelin9.s~. 
2ehoude:;s het j e s t ~ ] _ d t . ,  ir- ar~ikel 43 d i e ~ s r ,  vc ;o r s t e l l en  
i 

. ., - - 
 er ir?eizarid.el.li?g in de pariijraau terminste zes xei~ell: ie- 

. . .  . , i70ren s-; P L e t  sart-jbestzur te zijn in~ezonaen. 21: wox- 
L 

den tenminste vier weken voor de vergadering toegezoi~den 
a8n de lezen van de sartijraad en aan de g~wectel.ijke 
:kc.=+;:%- 
.h..-L - <.. L e~ . 

- . . 
c .  ~ ! ~ s ? . u u u  l.~?::i Tiet crewest belegt ~ ~ 6 6 r  de Tiergadering 

:;ar! de sartijwaad een bijeenkomst met de  afgevaardigde^ 
van i- . gewest F i a Z T  de partijraad ter bespreking van ,?e 
c;g-ric: 2, 

4. In spedeisende gevallen kan van de termijnen, genoemd 
in de eerste en tweede älinza var, dit ar~ikel worden 
afgeweken, 

Artikel 43. - . . ~  1. 3e aatum -"Tan -,~eryaderíi-i9 va.n de oartl:raad, waarin 
c3.e in arkikei 4i genoemde cnderwerpec ian de orde z i j z .  
worat tijdig door het partijbestuur bekend qemaakt. 



2, Voorstellen, betrekking hebbend o r  deze onderwerpen, 
moeten i~it--_rliik ,., Y T D O Z C + :  -? - - - l - -  W ~ ~ e ~ i  voor de vergaderinq bi j 
het partijbestuur - zijn ingezonden. Zij worden tenr~in- 
s t e  twaalf weken voor de vergadering ter kennis van de 
afdelingen en de gewesten gebrccht. 

3. Amendementen op deze voorstellen kunnen imr ae gewestex 
of door vijf partijraadsieden ondertekend, worden inge- 
Ziend. Zij moeten tenminste acht weken voor de vergade- 
ring bij het partijbestuur zijn ingezonden. 

4. De cntwerp-begroting, de voorstellen en alle andere stuk- 
ken die in dez? vergadering %oeten worden behandel-d, wor- 
den tenminste vier weken voor de vergadering door het 
partijbestuur toegezonden aan de leden van de partijraad. 

Artikel 44, 
1. In de partijraad brengt ieder lid één 
2. Amendementen op de in een vergadering 

stellen kunnen door de leden tijdens d 

sten uit. 
aanhangige 
e vergader 

vr,ûr- 
ing WO 

den Inqediend. 
3. Het prtijbestuur draagt zorg dat de In d i c  artikel be- 

doelde amendementen in ye:ioeszame aantsllen vorden -7er- 
rnenigvuldigd en gedistribueerd, zodas in lezer qeval elk 
partijraadslid hierover kan beschikken, vooraat Ce amen- 
dementen in bespreking kome~. 

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

Artikel 46. 
Het partijbestuur zendt binnen een week na de vergaderi~q 
van de partijraad een overzicht van de genomen besluiten 
aan de afdelingen en de leden van de partijraad. Deze ter- 
mijn kan, bij bijzondere noodzaak, met een week worden ver- 
lengd. 

HET PART I JBESTUUR 

Artikel 47. 
De leiding van de partij, het beheer van de geldmiddelen 
en eigendommen, de uitvoering van besluiten van het kongres 
en de partijraad en de handhaving der statuten en reglemen- 
ten is opgedragen aan het partijbestuur, 

Artikel 48. 
1. Uiterlijk acht weken voor het kongres zenden de afdelin- 

gen namen van kandidaten voor het partijbestuur in. Voor 
iedere LP nlaats in het partijbestuur kan slechts één kan- 
didaat worden qesteld. Vijf weken vccr h s t  konyres z e n d t  
het partijbestuur de lijst va: namen van Xandidaterl ad!: 
de afdelinqcn. 



2. Worden niet meer kandidaten gesteld dan er plaatsen te 
vervullen zijn, dan zijn de gestelde kandidaten bij en- 
kele kandidaatstelling gekozen. Het partijbestuur is be- 
voegd een aanbeveling op te maken voor de te verkiezen 
bestuursleden. 

3. Het personeel van het partijsekretariaat is bevoegd een 
aanbeveling op te maken voor de te verkiezen sekretaris, 
penningmeester en het te verkiezen bestuurslid, dat 
wordt belast met het werk t.b.v. de vrouwelijke leden en 
heeft het recht deze aanbeveling op het kongres nader 
toe te lichten. 

4. Plaatsvervangende leden van het partijbestuur zijn de 
tien niet tot lid gekozen kandidaten, die bij de verkie- 
zing van het partijbestuur in de eerste stemronde de 
meeste stemmen hebben behaald. Zij treden in funktie in- 
dien een der zittende leden geheel of voor lange tijd 
uitvalt, beginnende met degene die het hoogste aantal 
stemmen bij deze verkiezing heeft behaald, behoudenshet 
gestelde in artikel 50, derde lid. 

5. Het lidmaatschap van het partijbestuur is onverenigbaar 
met het vervullen van een dienstbetrekking bij de partij, 
de Tweede Kamerfraktie, de Wiardi Beckman Stichting, de 
Stichting Vormingswerk PvdA, de Federatie van Jongeren- 
groepen in de PvdA en de Evert Vermeer Stichting; onder 
dienstbetrekking wordt niet verstaan het in bezoldigde 
dienst zijn overeenkomstig artikel 34 van de statuten. 

6. Zo spoedig mogelijk nadat het partijbestuur is gekozen, 
wijst het uit zijn midden een 2e sekretaris, 2e penning- 
meester en 2e internationaal sekretaris aan. 
Indien sekretaris, penningmeester en/of internationaal 
sekretaris voor lange tijd uitvalt en het niet mogelijk 
blijkt dat de 2e sekretaris, 2e penningmeester of 2e 
internationaal sekretaris gedurende die periode optreedt, 
heeft het partijbestuur de bevoegdheid tot aan het eerst- 
volgende kongres dan wel tot aan het tijdstip, waarop 
betrokkene weer beschikbaar is voordat het eerstvolgende 
konqres plaatsvindt, in de vervulling van de funktie te 
vooizien door aantrekking van een waarnemer buiten de 
kring van het partijbestuur. In dat geval behoeft 6eze 
voorziening de goedkeuring van de eerstvolgende partij- 
raad. Geze plaatsvervanger heeft een adviserende stem. 

Artikel- 49. 
1. Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid kan 

zijn van het partijbestuur, is ten h~ogste zeven. 
2. Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid kan 

zijn van het dagelijks bestuur, is ten hoogste drie. 
3. De voorzitter van de partij kan geen voorzitter zijn 

van een kamerfraktie. 
4. De sekretaris van de partij kan geen lid zijn van de 

Stzten-Generaal. 



Artikel 50. 
1. Indien een lid van het partijbestuur het lidmaatschap 

van de Staten-Genirazl is goan uitoefenen en daardaoi 
het in artikel 49 eerste lid gestelde maximum wordt 
overschreden, houdt hij op lid van het partijbestuur 
te zijn. 

2. Indien tengevolge van verkiezingen voor de Eerste of 
Tweede Kamer een aantal leden van het partijbestuur ge- 
lijktijdig tot lid van de Staten-Generaal verkozen ver- 
klaard wordt en daardoor het in artikel 49 eerste lid 
gestelde maximum wordt overschreden, houder1 diegenen 
hunner, die bij hun verkiezing tot lid van het partij- 
bestuur het laagste aantal stemmen op zich verenigden, 
op lid van het partijbestuur te zijn. Verkiezing bij 
eerste stemrning gaat hizrbij vóór verkiezing bij her- 
stemming. 

3. Degenen die ingevolge de twee vorige leden cphoude~i lid 
van het partijbestuur ie zijn, worden bovenaan de lijst 
van plaatsvervangende partijbestuursleden geplastct in 
de vclgorae van het in het voriqe lid bedoelde aantal 
ctembepi. ?(i l i j c t  - T - - -  . T ?  ,i,,,, >='CT ~e-;-szgende lezer i  ; ~ . c i < t  
dit aantal uitgebreid. - 7 Dazilt het aantal ieaen van  het partijbestuur dat t e v e n s  
lid van de Tweede Kamer is >eneeen drie, dan wijst de 
Tweede Kamerfraktie een delegatie van t x e e  leden âan, 
5 -: ,ie de vergadel-ingen van het partijbestuur bi jxoozt ei-L 
aan de beraadsiaginyen kan deelnemen. De leden van deze 
delegatie hebben eec raadgevende stem. 

5. Inälen geen van de leden van het -artijbestuur tevens 
lid van de Eerste kamer is, wijst de Eerste Kamerfraktie 
eén .  lid aan, dat de vergaderingen van net pzrtijbestuiir 
~ i ~ w o c F ï  i, t- en aan de beraadslagingen kan deelneme~. He; 
heeft een raaagevende s t e n .  

5, De dirckt-ur vsn de Wiarsi BzcKynaz Stichting wosnt de 
verqaderir~ger, var? ket partijbestuur bij nie t  raaaqevende 
stem. 
Het landelijk Sesr~ur van de jongerenorganisatie kiest 
uit zijn midden een adviserend lid van het partijbestu~r, 
Dit adviserende lid dient pzrtïjiid te zijn. 

Artikel 51. 
Lle rechtspositie van de SezoZGigde leden van h e t  partijbe- 
stuur wordt door de partijraad geregeld. 

Artikel 52. 
i. De voorzitter vertegen~ooriiig~ het partijbestuur ndar 

buiten op het terrein van  de nationale en internat~onale 
pclitiek, voorzover dazivan niet i~ dit artikel of sij 
besluit van het partijbestuur wordt afgeweken. Eij draaq+ 
zorc voor de koördinatie van het werk vzn de leden van 
het parti;kestaur. 



Ingeval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen 
door één van beide vice-voorzitters volgens nadere, door 
het partijbestuur te stellen regels. 
De sekretaris is belast met de zorg voor de partij- 
organisatie. Hij heeft de leiding van het bureau van de 
partij. 
De penningmeest.er is belast met het beheer van de finan- 
ciën en met het toezicht op de uitgaven. 
De internati~naal~sekretaris behartigt de internationale 
betrekkingen en onderhoudt het kontakt met de Socialis- 
tische Internationale. 
Het bestuurslid belast met het werk t.b.v. de vrouwelij- 
ke leden behartigt in het bijzonder in de partij de be- 
langen van de vrouw en onderhoudt het kontakt met de 
Rooie Vrouwen. 
Het partijbestuur bepaalt welke van zijn leden belast 
worden met het onderhouden van het kontakt met 5e binnen 
de partij werkzame organisaties. 
Een lid van het partijbestuur heeft de bevoegdheid elke 
vergadering van het bestuur of de leden van een gewest, 
federatie of afdeling bij te wonen. Het heeft daarin 
een adviserende stem. 

D E  I N T E R N A T I O N A L E  SAMENWERKING 

Artikel 53. 
l. Over samenwerking of aansluiting van de partij met of 

bij de Socialistische Internationale of andere interna- 
tionale organisaties of over beëindiging van die samen- 
werking of aansluiting beslist het kongres. 

2. Het partijbestuur benoemt de afgevaardigden naar inter- 
nationale bijeenkomsten. 

D E  W I J Z E  VAN STEMMEN 

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 éénvierde deel der aanwezigen schriftelijke stemming 
verlangt. 
Schriftelijk wordt met gesloten briefjes gestemd over: 
a) het voorstel om royement in overweging te nemen, over- 

eenkomstig het bepaalde in artikel 8.1.a van dit re- 
glement ; 

b) het in overweging nemen van het opzeggen van het ver- 
trouwen in een dagelijks bestuurder, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 76, lid 4, le alinea; 



c) het in overweging nemec van het opzeggen van het ver- 
trouwen in een lid van een vertegenwoordigend lichaain, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 77, lid 2; 

d) cver personen. 
Eij steming over voorstellen vzn orde en over zaken be- 
slist &e eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte gel- 
dige stemmen. Elancc stemmen tellen niet mee. 
Bij een gelijk aantal sternen voor en tegen een voorstel 
va2 orde of bij beslissing over zaken wordt een voorstel 
geacht te zijn verworpen. 
Bij stemming over voorstellen van orde en over zaken 
wordt eerst gestemd over sub-amendementer, dan over amen- 
dementen, daarna over het vocrstel. 
Een sub-amendement en anendement van de verste strekking 
heeft TIcorrang bij de stemming. Bij verschil hierover 
beslist de vergadering. De vergadering Kan besluiten 
over onderdelen van een voorstel (amendement, sub-amende- 
ment) een afzonderlijke stemming te houden. De vergade- 
ring kan besluiten dat amendementen en sub-amendementen 
door het aanbrengen van andere wijzigingen als vervallen 
moeten beschouwd. 
a) Bij steming over personen beslist de volstrekte 

neerderheid van de uitgebracnte geldige stemmen,zijr-- 
de meer dan de helft der uitgebrachte geldige stemmen, 
tenzij voor een plaats 6én kandidaat wordt gesteld,in 
welk geval deze zoneer stemming voor die plaats is 
aangewezen. 

b) Wanneer bij eerste stemming over personen niet het 
vereiste aantal kandidaten de volstrekte meerderheid 
der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt 
een herstemming plaats tussen diegenen van de niet- 
gekczenen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd 
en wel, zo mogelijk, tussen het dubbeltal van het aan- 
tal personen, dat gekozen moex worden. 

c) Wanneer bij eerste stemming de stemmen staken vindt 
herstemming plaats tussen de kandidaten op wie een 
gelijk aantal stemmen is uitgebracht. 

Bij herstemming zijn diegenen gekozen die de meeste stem- 
men op zich verenigen. Bij gelijk aantal stemmen beslist 
het lot. 
Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen bij de stem- 
ming over een royement of terugroeping wordt het royement 
of de terugroeping geacht te zijn verworpen. 
Wanneer bij stemming over personen meer personen de vol- 
strekte 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. 
Van onwaarde is het stembiljet waarop meer namen van kan- 
didaten zijn vermeld dan plaatsen te vervullen zijn, als- 
mede het stembiljet waarop geen naam van een kandidaat is 
vermeld. 



In geval van t~ijfel beslist de vergadering, waarin de 
s t e m i n -  plaatsvirdt, over de geldigheid van het stem- 
bil jet. 

K A N D I D A A T S T E L L I N G  VOOR DE VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN 

Artikel 55. 
De kandida~!:st_elling .vi=lor de verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provincia1.e Staten en de Gemeen- 
teraden vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van het 
reglement-kandidaatsteliingrdie deel uitmaken van het huis- 
houdelijk reglement. 

Artikel 56. 
Voor de kandidaatstelling ter verkiezing van leden van an- 
dere vertegenwoordigende lichamen wordt door de afdeling, 
de gemeentelijke federatie, het gewest, de gewesten of de 
streekfederatie j.n welker gebied de verkiezingen plaats- 
vinden, een reglement vastgesteld dat zoveel mogelijk aan- 
sluit bij de bepalingen uit de bestaande reglementen kandi- 
daatstelling van de partij en dat de goedkeuring van het 
partijbestuur behoeft. 

DE GELDMIDDELEN 

Artikel 57. 
1. De partijraad stelt de kontributieregeling vast. Het 

partijbestuur zorgt dat de leden van de partij van deze 
kontributieregeling op de hoogte worden gesteld. 

2. In bi.jzondere gevallen kan het partijbestuur verminde- 
ring of v~ijstelling verlenen. 

Artikel 58. 
1. De partijraad stelt regels ten aanzien van de kontribü- 

tie-inning. Deze regels geven tevens aan welk deel van 
de kontrihutiebedragen toekomt aan de afdelingen en ge- 
westen. 

2. De geïnde kontributie wordt regelmatig verrekend tussen 
de parti jpenningnieester en deze parti j-orga-nen. 

Artikel 59. 
Het behoort tot de taak van afdelingen, gemeentelijke fede- 
raties en gewesten naar vermogen financiële steun te verle- 
nen aan de Sezinnïngsorganisaties en de Federatie van Jonge- 
rengroepen, indien deze organisaties ter plaatse bestaan. 
Op de begrotinq van de afdelingen, de gemeentelijkc fedeia- 
ties en de gewesten komt een post voor het werk t.h.v. de 
vrouwelijke leden te staan. 



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

HET VERKIEZINGSFONDS 

Artikel 61. 
l. De middelen voor het verkiezingsfonds worden verkregen 

uit: 
a) een door de partijraad vast te stellen bedrag uit de 

kontributie-opbrengst; 
b) bijdragen van donateurs; 
c) vrijwillige bijdragen, schenkingen en andere inkom- 

sten. 
2. Met inachtneming van het gestelde in artikel 62 worden 

uit het verkiezingsfonds de verkiezingen gefinancierd, 
waaradn de partij deelneemt. 

3, Het partijbestuur is belast met het beheer van het ver- 
kiezingsEonds. Het toezicht en de kontrole geschieden 
overeenkomstig artikel 39 van de statuten en artikel 60 
van het huishoudelijk reglement. 

SPAARREGELING VOOR D E  AFDELINGEN 

Artikel 62. 
1. De spaarregeling dient ter financiering van de aktie 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partijraad bepaalt 
welk percentage van de bruto kontrib~tie-opbrengst be- 
stemd is als bijdrage in de spaarregeling. 

2. Het partijbestuur is belast met het beheer iari deze gel- 
den. Het toezicht en de kontrole geschieden overeen- 
komstig artikel 39 van de statuten en artikel 60 van het 
huishoudelijk reglement. 

3. Tenminste zes weken voordat de verkiezingen voor de qe- 
meenteraden worden gehouden vindt, aan de hand van een 
door de partijraad vast te stellen verdeelsleutel, uit- 
kering uit het spaarfonds aan de afdelingen plaats, van 
het tot en met de 30e september daaraan voorafgaande 
gespaarde bedrag. 

HET FONDS VOOR BIJZONDERE AKTIVITEITEN 

Artikel 62a. 
1. De niddelen voor net fonds voor bijzondere aktiviteiten 

worden verkregen uit: 
a) bijdragen van leden die op grond van hun lidmaatschap 

van verkegenwoordigende lichamen een wedde dan wel on- 
kostenvergoeding ontvangen en wier inkorn~ncpositie 



een verplichting tot betaling toelaat; 
b) bijdragen van leden die een publieke funktie bekleden 

tot het bereiken waarvan het lidmaatschap van de par- 
tij geacht mag worden te hebben bijgedragen en wier 
inkomenspositie een verplichting tot betaling toelaat; 

c) bijdragen van leden wier inkomenspositie een verzoek 
tot betaling toelaat; 

d) schenkingen en andere inkomsten. 
2. Het fonds stelt dè partij in staat incidentele aktieste 

voeren en bijzondere aktiviteiten op het gebied vanvoor- 
lichting, scholing, vorming, wetenschappelijk werk e.d. 
te ontplooien. 

3. De partijraad stelt in overleg met het bestuur van de 
Sektie Gemeente, Gewest en Provincie de hoogte van de 
onder a) en b) genoemde bearagen vast, waarbij rekening 
wordt gehouden met de aan de sektie te betalen kontri- 
butie, overeenkomstig artikel 66 van het huishoudelijk 
reglement. 

4. Het partijbestuur is belast met het beheer van het fonds. 
Het toezicht en de kontrole geschieden overeenkomstig 
artikel 39 van de statuten en artikel 60 van het huishou- 
delijk reglement. 

5. De partijraad beslist over de besteding van de middelen 
van het fonds. 

DE KAMERFRAKT I ES 

Artikel 63. 
De leden der partij, gekozen tot lid der Staten-Generaal, 
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. 
1. Elk jaar voor 1 oktober zenden de kamerfrakties een ver- 

slag van haar werkzaamheden aan het partijbestuur. De 
kamerfrakties zijn gehouden dit verslag zoveel mogelijk 
in te richten aan de hand van het verkiezingsprogram. 

2. Het partijbestuur zorgt dat deze verslagen elk jaar wor- 
den gepubliceerd en aan de afdelingen en gewesten toe- 
gezonden. 

Artikel 65. 
1. De leden van de Tweede Kamerfraktie verplichten zich re- 

gelmatig kontakt te onderhouden met het bestuur van het 
gewest dat hen heeft kandidaat gesteld en met de tot 
dat gewest behorende afdelingen. 

2. De leden van de Eerste Kamerfraktie verplichten zich re- 
gelmatig kontakt te onderhouden met het bestuur van een 
nader vast te stellen gewest. 



Nadat het jaarlijks verslag van de kamerfrakties is ge- 
publiceerd, nemen de leden van de kamerfrakties deel 
aan de bespreking van dit verslag in de gewestelijke 
vergadering. 

S E K T I E  GEMEENTE) GEWEST EN PROVINCIE 

Artikel 66. 
1. De leden van gemeenteraden, territoriaal gewestelijke 

lichamen en provinciale Staten, alsmede de recntstreeks 
gekozen ieden van deelgemeenten of wijkraden die lid zijn 
van de partij betalen een door het partijbestuur vast te 
stellen kontributie. Zij ontvangen een periodiek ver- 
schijnend orgaan. 

2. De voorlichting en dokumentatie van deze leden, waaron- 
der begrepen de uitgave van het in het eerste lid genoem- 
de periodiek, wordt verzorgd door de Sektie Gemeente, Ge- 
west en Provincie van de Wiardi Beckman Stichting. 

3. Partijleden, die geen lid zijn van gemeenteraden, terri- 
toriaal gewestelijke lichamen, Provinciale Staten, deel- 
gemeenten of wijkraden, kunnen tegen betaling van de 
abonnementsprijs van het in het eerste lid genoemde pe- 
riodiek deel uitmaken van de Sektie Gemeente, Gewest en 
Provincie. 

4. De redaktie van dit periodiek wordt door het partijbe- 
tuur benoemd, geschorst en ontslagen. 

Artikel 67. 
1. Het bestuur van de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie 

bestaat uit: 
a) een door ieder partijgewest te kiezen lid ~ i t  door de 

afdelingen van dat gewest gestelde kandidaten; 
de gekozene moet provincie-, gewest- of gemeentebe- 
stuurder zijn. 
In die partijgewesten, waar een gewestelijke kommis- 
sie van de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie be- 
staat, kan deze een aanbeveling van drie personen 
doen. De verkiezing geschiedt door de gewestelijke 
jaarvergadering; 

b) ten hoogste zes leden aan te wijzen door hei curato- 
rium van de Wiardi Beckman Stichting; 

c) twee leden aan te wijzen door het partijbestuur. 
2. De leden van de Eerste en Tweede Kamerfraktie die zich 

bezighouden met zaken betreffende gemeente, gewest en 
provincie kunnen de vergaderingen van het bestuur bij- 
wonen en hebben in dat geval een adviserende stem. 

3. Het curatorium wijst in overleg met het partijbestuur de 
sekretaris van de sektie aan. 

4. Het sektiebestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
5. Het bestuur treedt jaarlijks in de maand decembez af, 

doch is terstond herkiesbaar. 



Artikel 68. 
Ten behoeve van de raads-, gewest- en statenleden, als be- 
doeld in artikel 66, kunnen bijeenkomsten worden georgani- 
seerd waarvoor een bijdrage van de deelnemers, eventueel 
van de gewesten of de afdelingen, kan worden gevraagd. 

DE STATENFRAKTIES 

Artikel 69. 
1. De leden van de partij, gekozen tot lid van Provinciale 

Staten, vormen de statenfraktie van de partij, tenzij 
zij krachtens een door de gewestelijke vergadering geno- 
men besluit één fraktie vormen met leden van één of meer 
andere partijen. 

2. Elke statenfraktie benoemt uit haar midden een voorzit- 
ter en een sekretaris. 

Artikel 69a. 
1. Het lidmaatschap van een statenfraktie is onverenigbaar 

met: 
a) het lidmaatschap van het gewestelijk bestuur; 
b) het lidmaatschap van een kamerfraktie; 
c) het lidmaatschap van een kollege van burgemeester en 

wethouders. 
2. Voorts is het lidmaatschap van een statenfraktie behou- 

dens het in het 3e, 4e en 5e lid bepaalde onverenigbaar 
met: 
a) het lidmaatschap van een gemeenteraadsfraktie; 
b) het lidmaatschap van een fraktie van een territoriaal 

gewestelijk lichaam. 
3. Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing 

gedurende een termijn van 7 maanden, beginnende met de 
dag waarop één der in net vorige lid bedoelde kornbina- 
ties van funkties tot stand komt. 

4. Dispensaties van het in het 3e lid bepaalde kan verleend 
worden door een gewestelijke vergadering op schriftelijk, 
met redenen omkleed verzoek van de statenfraktie ener- 
zijds en anderzijds het gewestelijk bestuur en/of de 
afdelings- of gemeentelijke federatievergadering, waar- 
toe het betrokken statenlid behoort. 

5. Voorts kan dispensatie van het in het 2e lid bepaalde 
worden verleend door een gewestelijke vergadering, wan- 
neer 10 afdelingen in het gewest dan wel 25% van het 
totaal aantal afdelingen in het gewest daartoe het voor- 
stel indient op de in artikel 14 van dit reglement om- 
schreven wijze. 

6. Indien het gewestelijk bestuur het voornemen heeft de 
in het 4e lid bedoelde dispensatie aan ie vragen, belegt 
het binnen de in het 3e lid bedoelde termijn een gewes- 
telijke vergadering. 



7. De dispensatie, bedoeld in de leden 3, 4, 5 en 6 van 
dit artikel worden verleend door de provinciale verga- 
dering indien er meer gewesten binnen de betrokken pro- 
vincie liggen. 

8. Een eenmaal verleende dispensatie geldt voor de gehele 
zittingsperiode van de ~rovinciale Staten. 

9. Dit artikel wordt van kracht m.i.v. de zittingsperiode 
die in 1978 aanvangt. 

Artikel 7 0 .  
1. De statenfrakties brenqen elk jaar schriftelijk verslag 

uit van hun werkzaamheden en lëqqen verantwoording af 
van het door hen gevoerde beleid; Dit verslag wordt zo 
tijdig toegezonden aan het bestuur van het gewest c.q. 
het provinciaal kontakt, dat het voor de vergadering 
van het gewest c.q. de provinciale vergadering tegelijk 
met andere in deze vergadering te behandelen verslaqen 
kan worden gepubliceerd. 
Indien de leden van de partij, die gekozen zijn tot lid 
van de Provificiale Staten één fraktie vormen met de le- 
den van andere partijen, dragen zij zorg dat deze frak- 
tie jaarlijks verslag uitbrengt en dit zo tijdig toe- 
zendt aan het bestuur van het gewest c.q. het provinci- 
aal kontakt, dat het voor de vergadering van het gewest 
c.q. de provinciale vergadering tegelijk met andere in 
deze vergadering ie behandelen verslagen kan worden ge- 
publiceerd. Bij gebreke van een zodanig verslag brengen 
de leden van de partij die tot een dergelijke fraktie 
behoren, verslag uit aan de vergadering. 
De behandeling van een verslag van de statenfraktie, 
waartoe leden van de partij behoren naast leden van an- 
dere partijen, kan plaatsvinden in een vergadering van 
die partijen gezamenlijk, indien het gewestelijk bestuur 
c.q. het provinciaal kontakt met de besturen van die an- 
dere 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. 
1. Zo dikwijls een gewest, dat één provincie omvat, of een 

provinciaal kontakt het noodzakelijk oordeelt wordt een 
gewestelijke vergadering c.q. buitengewone provinciale 
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 andere 
partijen één statenfraktie vormen, worden deze leden van 
de partij tot de gewestelijke c.q.  buitengewone provin- 
ciale vergadering uitgenodigd. 



DE GEMEENTERAADSFRAKTIES 

Artikel 72. 
l. De leden van de partij, gekozentot lid van een gemeente- 

raad, vormen de gemeenteraadsfraktie van de partij, ten- 
zij zij krachtens een door de afdeling of gemeentelijke 
federatie genomen besluit één fraktie vormen met leden 
van één of meer andere partijen. 

2. Elke raadsfraktieSbenoemt uit haar midden een voorzitter 
en een sekretaris. 

Artikel 73. 
1. De gemeenteraadsirakties brengen elk jaar scnriftelijk 

verslag uit van hun werkzaamheden in een vergadering 
van de afdeling of de gemeentelijke federatie en leggen 
verantwoording af van het door hen gevoerde beleid. 

2. Indien de leden van de partij, die gekozen zijn tot lid 
van de gemeenteraad één fraktie vormen met de leden van 
andere partijen, dragen zij zorg dat deze fraktie jaar- 
lijks verslag uitbrengt in een vergadering, waartoe alle 
leden van de in de fraktie samenwerkende partijen worden 
uitgenodigd. Bij gebreke van een zodanige vergadering 
brengen de leden van de partij die tot de fraktie beho- 
ren verslag uit aan de ledenvergadering van de afdeling 
of de gemeentelijke federatie. 

Artikel 74 .  
In de gewesten die één gemeente omvatten, brengt de gemeen- 
teraadsfraktie verslag uit van haar werkzaamheden aan de 
daartoe door het reglement van die gewesten aangewezen in- 
stantie. 

Artikel 75. 
1. Zo dikwijls de vergadering of het bestuur van een afde- 

ling, een gemeentelijke federatie of één der in artikel 
74 genoemde gewesten het noodzakelijk oordeelt, wordt 
het werk van een gemeenteraadsfraktie in een vergadering 
van de afdeling, de gemeentelijke federatie of het in ar- 
tikel 74 bedoelde gewest besproken. De gemeenteraads- 
fraktie wordt tot bijwoning van deze vergadering uitge- 
nodigd. 

2. Indien leden van de partij tezamen met leden van andere 
partijen één fraktie vormen, worden deze leden van de 
partij tot de vergadering van de afdeling of de gemeente- 
lijke federatie uitgenodigd. 



OPZEGGEN VERTROUWEN I N  DAGELIJKSE BESTUURDERS 

Artikel 76. 
1. Een wethouder dient af te treden indien zijn fraktie, 

gehoord het hierinee instemmend oordeel van-zi jn afdeling, 
c.q. gemeentelijke federatie,c.q. gemeentelijk gewest, 
het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Het initiatief 
tot deze procedure kan zowel van de fraktie als van de 
afdeling, c.q. gemeentelijke federatie, c.q.gemeentelijk 
gewest, uitgaan. 

2. De fraktie kan, eventueel op verzoek van de afdeling, 
c.q. gemeentelijke federatie, c.q. gemeentelijk gewest, 
een besluit als bedoeld in het eerste lid slechts in 
ernstige overweging nemen in een fraktievergaderingluit- 
geschreven met dit te kennen gegeven doel, waarbij be- 
trokkene aanwezig moet kunnen zijn. 

3. Heeft de fraktie een besluit, als bedoeld in lid 1 in 
ernstige overweging genomen, dan deelt zij dit met de 
motivering aan het afdelinqs-, c.q. gemeentelijk federa- 
tie, c.q. gewestelijk,bestuur mee. Deelt het afdelings-, 
c.q.gemeentelijk federatie-, c.q.gewestelijk, bestuur 
-beide partijen gehoord- de mening van de fraktie, dan 
doet het een voorstel aan de afdeling, c.q.federatie, 
c.q. gewest. Deelt het bestuur -beide partijen gehoord- 
niet de mening van de fraktie, dan kan de fraktie vorde- 
ren dat deze aangelegenheid op de agenda van de afdeling 
c.q. federatie, c.q. gewest, wordt geplaatst. 

4. Meent de afdeling, c.q. federatie, c.q. het gewest, in 
haar vergadering door middel van schriftelijke stemming 
met gesloten briefjes, dat een besluit als bedoeld in 
lid 1 ernstige overweging verdient, dan schrijft zij een 
nieuwe vergadering uit,die niet eerder dan veertien da- 
gen later zal mogen plaatsvinden, waarin zij een oordeel 
over het opzeggen van het vertrouwen kan geven. 
De afdeling, c.q. gemeentelijke federatie, c.q.het yewest 
is verplicht een kommissie van onderzoek in te stellen 
besta.ande uit drie leden, één door het betrokken lid,één 
door de fraktie en één door het gewestelijk bestuur,zijn- 
de een niet gewestelijk bestuurder, aan te wijzen. 
Indien het betrokken lid binnen veertien dagen geen kom- 
missielid aanwijst, wijzen de twee overige kommissiele- 
den tezamen het derde lid aan. 
De aanwijzing van de leden der kommissie moet geschieden 
uiterlijk dertig dagen na de datum, waarop de afdelings- 
c.q. federatie-, c,q. gewestelijke, vergadering bedoeld 
in lid 3 van dit artikel, bijeen is geweest. 
De kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de kornis- 
sie van onderzoek, worden gedragen door het orgaan dat 
de procedure in werking stelt. 
De kommissie dient uiterlijk twee maanden nadat zij 1s 
ingesteld, rapport uit te brengen. 



5. Het oordeel dat de fraktie het vertrouwen in de wethou- 
der kan opzeggen, kan eerst door de afdelings-, c.q.fe- 
detarie-, c.q. gewestelijke, vergadering worden gegeven 
gehoord het rapport van de kommissie van onderzoek en 
gehoord het verweer van de wethouder. 

6. Zowel het door SP afdelings-, c.q. federatie-, c.q. ge- 
westelijke vergadering als het door de fraktievergade- 
ring genomen besluit, bij welks vaststelling het betrok- 
ken lid normaal stemrecht heeft, wordt met de motivering 
schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 

7. Geen enkel geldig besluit als bedoeld in voorgaande le- 
den kan worden genomen in een vergadering, waarvoor de 
uitnodigingen niet uiterlijk zes da.gen tevoren door de 
leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen nadrukke- 
lijk te vermelden dat aan de orde wordt gesteld het in 
ernstige overweging nemen van het opzeggen van het ver- 
trouwen, een oordeel over het opzeggen van het vertrou- 
wen door de fraktie dan wel het opzeggen van het vertrou. 
wen in de wethouder. 
De tijdstippen van de vergaderingen worden in overleg 
met de betrokken wethouder zodanig vastgesteld, dat deze 
geacht kan worden in de gelegenheid te zijn de vergade- 
ringen bij te wonen. 

8. Deze bepalingen worden op overeenkomstige wijze toegepast 
op de dagelijkse bestuurders van de provincies, de terri- 
toriaal gewestelijke lichamen, de deelgemeenten of wijk- 
raden, waarvan de raad rechtstreeks wordt gekozen. 
In die gevallen, waarin het niet om een wethouder gaat, 
moet voor afdeling,c.q. £ederatielc.q. gewest, worden 
gelezen: Het orgaan,waaraan de betrokken fraktie ver- 
antwoording schuldig is. Indien het een dagelijkse be- 
stuurder betreft van een provincie, waarbinnen meer ge- 
westen zijn gelegen, is dit orgaan de provinciale ver- 
gadering. Voor gewestelijk bestuur in lid 4 dient te wor- 
den gelezen: partijbestuur, indien het orgaan waaraan 
de betrokken fraktie verantwoording schuldig is, is de 
gewestelijke vergadering, de provinciale vergadering of 
de kieskringvergadering Rijnmond. 

OPZEGGEN VERTROUWEN IN LEDEN VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN 

Artikel 77. 
1. Een raadslid stelt zijn zetel ter beschikking, indien 

de afdelings-, c.q. federatie-, c.q.gewestelijke, verga- 
dering met inachtneming van de navolgende procedure, het 
vertrouwen in hem opzegt wegens gedrag als raadslid in 
strijd met het program, waarop het raadslid is gekozen. 

2. Eerst dient het besluit te worden genomen door de afde- 
iings-, c.q. federatie-, c.q. gewestelijke, vergadering 



dat het opzeggen van het vertrouwen in het betrokken 
raadslid ernstige overweging verdient. Hierover stemt 
de vergadering schriftelijk mei gesloten briefjes. 
Bij dit besluit wordt aangegeven op welke gedragingen 
van het raadslid dit berustfin hoeverre deze gedragingen 
in strijd zijn met het program,waarop het raadslid is 
gekozen en waarom op grond hiervan de opzegging van het 
vertrouwen overweging verdient. 
De afdeling, c.q. federatie, c.q. het gewest, is ver- 
plicht een kommissie van onderzoek in te stellen, be- 
staande uit drie leden, één door het betrokken lid, één 
door de afde1ing~~c.q. federatie-, c.q. gewestelijke, 
vergadering en één door het gewestelijk bestuur,zijnde 
niet een gewestelijk bestuurder, aan te wijzen. Indien 
het betrokken lid binnen veertien dagen geen kommissie- 
lid aanwijst, wijzen de twee cverige kommissieleden te- 
zamen het derde lid aan. 
De aanwijzing van de leden der kommissie moet geschie- 
den uiterlijk dertig dagen na de datum, waarop de af- 
delings-, c.q. federatie-, c.q. gewestelijkervergadering 
bedoeld in de eerste zin van dit lid, bijeen is geweest. 
De kosten, verbonden aan de werkzaaamheden van de kommis- 
sie van onderzoek, worden gedragen dcor het orgaan dat 
de procedure in werking stelt. 
De kommissie dient uiterlijk twee maanden nadat zij is 
ingesteld, rapport uit te brengen. 

3. In een volgende afdelings-, c.q. federatie-, c.q. gewes- 
telijke, vergadering die niet eerder dan veertien dagen 
na de in lid 2 genoemde vergadering mag worden gehouden, 
kan een gemotiveerd besluit worden genomen tot het op- 
zeggen van het vertrouwen in het raadslid. Het besluit 
kan eerst worden genomen gehoord het oordeel van de 
fraktie, gehoord het rapport van de kommissie van onder- 
zoek en gehoord het verweer van het betrokken raadslid. 
De motivering van het besluit bevat de aanwijzing van de 
gedragingen die in strijd zijn met het program en waarop 
het besluit berust. 
Heeft de afdelings-, c.q. federatie-, c.q. gewestelijke, 
vergadering zulk een besluit, bij welks vaststelling het 
betrokken lid normaal stemrecht heeft, genomen danwordt 
dit met de motivering schriftelijk aan de betrokkene 
meegedeeld. 

4. Geen enkel geldig besluit als bedoeld in de voorgaande 
leden kan worden genomen iri_ een vergadering, waarvoorde 
uitnodigingen niet uiterlijk zes dagen tevoren door de 
leden zijn ontvangen.Deze uitnodigingen dienen uitdrukke- 
lijk te vermelden dat aan de crde wordt gesteld het in 
ernstige overweging nemen van het opzeggen van het ver- 
trouwentdan wel het opzeggen van het vertrouwen in het 
raadslid. De tijdstippen van de vergadering worden in 
overleg met het betrokken raadslid zcdanig vastgesteld, 



dat deze geacht kan worden in de gelegenheid te zijn de 
vergadering bij te wonen. 
Deze bepalingen worden op overeenkomstige wijze toege- 
past op de leden van de provincies,de territoriaal qe- 
westelijke lichamen, de deelgemeenten of wijkraden, waar- 
van de raad rechtstreeks wordt gekozen. In die gevallen, 
waarin het niet om een raadslid gaat, moetvoorafdeling, 
c.q. federatie, c.q. het gewest, worden gelezen: het or- 
gaan waaraan de betrokken fraktie verantwoording schuldig 
is. Indien het een statenlid betreft van een provincie, 
waarbinnen meer gewesten zijn gelegen, is dit orgaan de 
provinciale vergadering. 
Voor gewestelijk bestuur in lid 2 dient te worden gele- 
zen: partijbestuur, indien het orgaan waaraan de betrok- 
ken fraktie verantwoording schuldig is, is de gewestelij- 
ke vergadering, de provinciale vergadering of de kies- 
kringvergadering Rijnmond. 

BEROEP 

Artikel 78. 
1. Tegen de besluiten, bedoeld in de artikelen 76 en 77, 

staat binnen dertig dagen na ontvangst van de brief waar- 
in de beslissing ter kennis van betrokkene is gebracht, 
beroep open op het partijbestuur op grond van: 

A voor wat betreft de artikelen 76 en 77: - 
a) het niet in acht nemen van de voorgeschreven procedu- 

res ; 
b) de onevenredigheid tussen de besluiten en de feiten 

waarop deze berusten. 
B voor wat betreft artikel 77: - 
c) het niet in strijd zijn van de gedragingen van betrok- 

kene met het program waarop hij of zij is gekozen; 
d) het zijn afgeweken van het program door betrokkene 

hetzij op basis van een uitdrukkelijk voorbehoud bij 
de kandidaatstelling dan wel bij de programvaststel- 
ling, hetzij in overeenstemming met de daartoe over- 
eengekomen bijstellingsprocedure. 

2. Het partijbestuur neemt uiterlijk 60 dagen na ontvangst 
van het beroep na hoor en wederhoor een voor alle betrok 
kenen bindende beslissing. Het kan deze termijn met ten 
hoogste 30 dagen verlengen indien het beroep in behande- 
ling is, maar nog geen definitieve beslissing kon worden 
genomen. 

3. Het beroep heeft opschortende werking tot het moment 
waarop het partijbestuur zijn beslissing aan de betrokke- 
nen heeft medegedeeld. 

4. Indien betrokkene binnen dertig dagen geen gevolg geeft 
aan de door het bevoegde orgaan uitgesproken terugroeping 
is het afdelingsbestuur verplicht hem van de ledenlijst 
af te voeren. 



Het afdelingsbestunr stelt betrokkene hiervan per aange- 
tekende brief onder opgave va- reoenen op de hoogte. 

5. Betrokkene kan niet eerder dan Da een periode van twee 
jaar na dagtekening van de brief, waarin hem ingevolge 
lid 4 van dit artikel wordt medegedeeld dat hij van de 
ledenlijst is afgevoerd, opnieuw als lid worden toege- 
laten. 

OPZEGGEN VERTROUWEN B I J  SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Artikel 79. 
Indien de leden van de partij, genoemd in artikel 76, lid 
1 en 8, en artikel 77, lid 1 en 5, één fraktie vormen met 
leden van Eén of meer andere partijen, blijven de bepalin- 
gen in de artikelen 76, 77 en 78 op hen van toepassing. 
Het partijbestuur kan In uitzonderlijke gevallen ontheffing 
verlenen en aan deze ontheffing stringente voorwaarden ver- 
binden. 

DE VROUWENORGANISATIE 

Artikel 80. 
De vrouwenorganisatie dient ieder jaar een organisatorisch 
en tweejaarlijks een beleidsverslag van haar werkzaamheden 
in bij het partijbestuur, Dit verslag wordt bij het verslag 
van het partijbestuur gepubliceerd, 

DE JONGERENORGANISATIE 

Artikel 81, 
De jongerenorganisatie dient ieder jaar een organisatorisch 
en tweejaarlijks een beleidsverslag van haar werkzaamheden 
in bij het partijbestuur. Dit verslag wordt bij het verslag 
van van de partij gepubliceerd. 

Artikel 82, 
De bezinningsorganisaties dienen elk jaar een verslag van 
haar werkzaamheden in bi j het partijbestuur . Dit -~erslacj 
wordt bij het verslag van de partij gepubliceerd. 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 8 3 .  
In alle geschillen die uit tiie toepassing van de voorschrif- 
ten in dit reglement en in de statuten mochten ~ ~ ~ o a r c v l o e i e n  
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beslist het partijbestuur, behoudens beroep op het kongres. 

Artikel 84. 
Het partijbestuur is gemachtiqd in elk onvoorzien, s~oed- 
eisend geval in naam van de párti j te handelen, onvekmin- 
derd zijn verantwoordelijkheid aan het kongres en met dien 
verstande dat het zo snel mogelijk aanhet bevoegde partij- 
orgaan voorstellen voorlegt ter voorziening in de gebleken 
leemten. 

Artikel 85. 
l. Dit reglement treedt in werking op de eerste van demaand 

volgende op die, waarin de partijraad het heeft aanseno- - 

men. 
2. Wijzigingen op dit reglement treden in werking twee maan- 

den nadat de partijraad ze heeft vastgesteld, tenzij bij 
de vaststelling anders is bepaald. 

3. Alle bepalingen en maatregelen van organisatie blijven 
gelden totdat 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. 

4. Dit huishoudelijk reglement is, op grond van artikel 27 
lid k van de statuten, vastgesteld door de partijraad 
d.d. 27 september 1969. 

5. 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. 

6. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de 
statuten, vastgesteld door de partijraad d.d. 16 septem- 
ber 1972. 

7. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de 
statuten, vastgesteld door de partijraad d. d. 23 juni 
1973. 

8. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de 
statuten, vastgesteld door de partijraad d.d. 15 juni 
en 21 september 1974. 

9. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de 
statuten, vastgesteld door de partijraad d.d. 14 juni 
1975. 

10.Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de 
statuten, vastgesteld door de partijraad d.d. 11 juni 
1976. 

1l.Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de 
statuten, vastgesteld door de partijraad d.d. 24 juni 
1977. 



Bijlage bij huishoudelijk 
reglement 

GEDRAGSREGELS VOOR DE I N S T E L L I N G  EN WERKWIJZE VAN LANDE- 
L I  J K E  FUNKTIONELE WERKGROEPEN 

1. Ter voorbereiding en/of ter ondersteuning van bepaalde 
delen van het landelijke beleid van de partij kunnen 
funktionele werkaroepen worden inqesteld. 
Het kongres bepaalt voor welke delen van het beleid be- 
doelde werkgroepen moeten worden ingesteld. 
Het kongres beslist over het opheffen van deze werkgroe- 
pen. 

2. De landelijke funktlonele werkgroepen worden ingesteld 
door het partijbestuur en funktioneren onder zijn ver- 
antwoordelijkheid. 
Het partijbestuur en de gewestelijke besturen worden in 
de gelegenheid gesteld personen voor het lidmaatschap 
van deze werkgroepen voor te dragen. Ook personen, die 
geen lid van enige politieke partij zijn,mogen worden 
voorgedragen. 
Het partijbestuur h e e f t  de bevoegdheid de werkzaamheden 
van een landelijke funktionele werkgroep op te schorten, 

3. Het initiatief tot het instellen van een landelijke 
funktionele werkgroep kan ook worden genomen door indi- 
viduele leden. Zij doen daartoe een voorstel bij het 
partijbestuur. 
IIet partijbestuur bes l i s t  ir i  dat geval op grond van ae 
volgende criteria over de erkennning van zulk een funk- 
tionele werkgroep: 
- welke aktiepunten heeft het kongrés vastgesteld; 
- hoe verliouden de doelstellingen van de partij zich tot 

de in te stellen werkgroep; 
- de bewustwordingsfunktie vizin die werkgroep voor de 
partij ; 

- de te berelken dcelgroepen zowel binnen als buiten de 
partij; 

- de aansl~itl!.~: L r j  de Leldncjrrì van de mensen; 
- de k o r i k  rete ~ r r d ! ~ d e r i n q s r r , c q e L i ~ k l ~ e d e n ;  



- de mogelijkheid van terugkoppeling naar de politiek 
(wetgeving e.d.); 

- het braak liggen van het terrein, dat de werkgroep 
wil gaan beslaan; 

- de participatieverhogende werking; 
- de politiseringsmogelijkheden. 
Indien het partijbestuur geen gehoor geeft aan het ver- 
zoek, is beroep op de partijraad mogelijk. De partij- 
raad kan de beslissing aan het eerstvolgende kongres 
overdragen. 

4. Het partijbestuur bepaalt in overleg met de landelijke 
funktionele werkgroepen het aantal leden van de werk- 
groep, benoemt, schorst en ontslaat hen. Het partijbe- 
stuur draagt daarbij, gelet op de doelstelling, zoveel 
mogelijk zorg voor een evenwichtige samenstelling uit 
de door de verschillende organen voorgedragen personen, 
waarbij zowel naar Kundigheid als naar regio wordt ge- 
keken. Er dient naar te worden gestreefd dat het aantal 
vrouwelijke leden tenminste een kwart van het totaal 
aantal leden van een werkgroep is. 
Na overleg met de landelijke funktionele werkgroep be- 
noemt het partijbestuur de voorzitter. 

5. De taakomschrijving kan, hetzij door het partijbestuur 
na overleg met de landelijke funktionele werkgroep, het- 
zij door deze zelf worden opgesteld, in welk geval de 
taakomschrijving de goedkeuring van het partijbestuur 
behoeft. 
De beleidsbepaling op onderscheidene beleidsterreinen 
blijft berusten bij de daartoe nu bevoegde partijorganen 
op basis van overleg met de desbetreffende funktionele 
werkgreep. 
Het partijbestuur stelt tevens spelregels op betreffende 
de relatie met de gewestelijke en plaatselijke bestuurs- 
organen van de partij en met de partijgenoot-bestuurders 
op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, die op 
dezelfde beleidsterreinen werkzaam zijn. 
In de taakomschrijving worden ook de relaties met de re- 
gionale en plaatselijke groepen opgenomen. 

6. Het jaarverslag van de landelijke funktionele werkgroe- 
pen maakt deel uit van het organisatorische verslag van 
de parti j. - 

Zij zijn verplicht o.a. door gebruik te maken van de mo- 
gelijkheden die de partijpers biedt, de partij te infor- 
meren over hun werkzaamheden. 

7. De landelijke funktionele werkgroepen kunnen bij het par- 
tijbestuur vocrstellen voor het kongres indienen binnen 
de daarvoor gestelde termijn. 
Een vertegenwoordiger van hen heeft het recht het voor- 
stel op het kongres te verdedigen. 



Reglement kandidaatstelling 
van de Partij vande Arbeid 

VOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Artikel 1. 
a) Vóór 1 september van het jaar, vooraangaande aan dat 

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

b) Vóór 7 september wordt dit advies ter kennis gebracht 
van de afdelingen, gewesten en leden van de partijraad. 

Artikel 2. 
a) In een vóór 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat 

waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zullen worden gehouden, te houden partij- 
raad, kan deze beslissen dat op alle kandidatenlijsten 
de eerste plaats door één en dezelfde kandidaat zal wor- 
den ingenomen. 

b) Indien de partijraad het onder a) genoemde besluit neemt 
dient deze kandidaat in deze vergadering of spoedig daar- 
na door de partijraad te worden aangewezen. 

c) Indien een besluit is genomen als omschreven in artikel 
2, lid a, geeft de daarln bedoelde kandidaat aan het 
partijbestuur de schriftelijke verklaring af dat hij 
zich zal laten verkiezen op die kandidatenlijst, waaraan 
na vaststelling van de verkiezingsuitslag door het cen- 
trale stembureau de laatste restzetel aan de partij 
blijkt te zijn toegewezen en dat hij voor het lidmaat- 
schap van de Tweede Kamer zal bedanken voor het geval 
hem, na loting door het centrale stembureau, een kamer- 
zetel mocht toevallen in een andere kamerkieskring. 

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



Artikel 3. 
a) Vóór 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin 

normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal zullen worden gehouden, noemt het partijbestuur 
ten getale van de helft van het aantal bij de vorige ver- 
kiezingen toegekende plaatsen de namen van dan niet als 
kamerlid zittende leden, die naar zijn oordeel voor een 
kandidatuur in aanmerking zouden kunnen komen en die in- 
stemmen met het noemen van hun naam. Hierbij wordt de 
nodige schriftelijke informatie verstrekt. 

b) vóór-l oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin 
normaal verkiezinqen voor de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal zullen wórden qehouden, worden de leden van de 
partij in staat gesteld-bij het-bestuur van hun gewest, 
c.q. kieskring, schriftelijk te melden dat zij in een 
kandidatuur geïnteresseerd zijn. Hierbij verstrekken zij 
de nodige schriftelijke informatie. Van hun aanmelding 
zenden zij afschrift aan hun afdelingsbestuur en het 
partijbestuur. 
Het partijbestuur draagt zorg voor publikatie in de par- 
tij van de namen van de in de leden a) en b) genoemde 
personen vóór 1 november, vergezeld van een beknopte 
informatie. 

Artikel 4. 
a) De leden van de partij dienen vóór 1 november van het 

jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen worden 
gehouden, bij het bestuur van de afdeling waartoe zij 
behoren, de namen in van de leden, die naar hun oordeel 
voor een kandidatuur in aanmerking komen.Het bestuur van 
de afdeling dient deze datum uiterlijk 1 oktober ter 
kennis van de leden te brengen. 

b) De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient 
te worden tussen 1 en 15 november, beslist, mede gelet 
op het advies genoemd in artikel 1 onder a), welke per- 
sonen aan het bestuur van het gewest,c,q. de kieskring, 
waartoe de afdeling behoort als kandidaten worden opge- 
geven. Hierbij worden betrokken de namen genoemd in arti- 
kel 4, lid a), alsmede de lijst genoemd in artikel 3, 
lid c). 

c) Het gewestelijk , c.q. kieskringbestuur kan over de op 
de afdelingsvergaderingen gehouden besprekingen en geno- 
men besluiten een rapport van het afdelingsbestuurvragen. 

d) De inzending van de namen van de door de ledenvergadering 
gestelde kandidaten en de daaromtrent beschikbare infor- 
matie moet geschieden vóór 20 november. 



Artikel 5. 
a) Het gewestelijk , c.q. kieskrincbestuur vraagt schrifte- 

lijk aan de persorien die door äe aftielingen kandidaat 
gesteld zijn, of zij een eventuele definitieve kandidu- 
tuur aanvaarden, ongeacht de plaats op de kandidaten- 
lijst, die hun door de gewestelijke vergadering zal wor- 
den toegewezen. 
Zij dienen zich bereid te verklaren om: 
1) hun zetel ter beschikking te stellen zodra zij het 

lidmaatschap van de partij hebben beëindigd; 
2) bij verkiezing tot kamerlid in of in de onmiddellijke 

nabijheid van het gewest te gaan wonen; 
3) het bepaalde cnder a) van artikel 62a van het huis- 

houdelijk reglement n6 te komen. 
b) Indien een besluit is genomen als omschreven in artikel 

2, lid a), tekenen alle kandi5aten een verklaring dat 
zij, indien verkozen op de laatste restzetel welke aan 
de partij is toegewezen, hiervoor zullen bedanken tenein- 
de de benoeming van de lijstaanvoerder mogelijk te maken. 
Indien de kandidaat, verkozen op de laatste aan de par- 
C '  .-ij toegewezen restzetel-, met voo~keurstemnen is gekozen, 

dan wordt de voorlaatste aan de partij toegewezen rest- 
zetel beschouwd als laatste aan de partij toegewezen 
restzetel. 

c j  De bereidverklaring bevat tevens bepalingen uit het 
huishoudelijk reglement de kamerfrakties betreffende. 
Deze bereidverklaring dient door de kandidaten vódr 7 
december aan het best~ur van het gewest, c,q. de kiec- 
kring te worden toegezonden. 

dj 1) Zodra de bereidverklaringen zijn ontvangen, doch 
uiterlijk L0 december, zendt het gewestelijk, c.q. 
kieskringbestuur een alfabetische lijst van de kan- 
didaten, alsmede de beschikbare informatie over hen 
aan het pcrtijbestuur. 

2) Het partijbestuur nodlgt de gewestelijke, c.q. kies- 
kringbesturen tot een bespreking op uiterlijk 21 de- 
cember uit over de beschikbare kandidaten. Het in 
artikel l, lid a) genoemde advies ligt aan deze be- 
spreking ten grondslag. 

Artikel 5 .  
a) Vóór 15 januari van het jaar, waarin normaal verkiezin- 

gen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen wor- 
den gehouden, kan het partijbestuur een met redenen om- 
klede aanbeveling doen voor ten hoogste zes kandidaten 
en deze aan de afdelingen, de gewesten, de kies- 
kringen en aan de afgevaardigden naar de gewestelijke 
vergad~ring toezenden. 

a- b )  Indien het overleq als bedoel6 onder artikel ; d) naar 
de menin2 van hei partijbest~ur tot het besogde resul- 
taat heeft cj2lej-5, wûrdt dit door h e t  ,arti+?~cztucr b t -  
krctchtigd. 



c) Indien het uverleg als bedoeld onder artikel 7 d) niet 
tot resultaat heeft geleid, heeft het partijbestuur de 
bevoegdheid deze lijstaanvoerder of de onder 7 f) be- 
doelde kandidaat op een verkiesbare plaats op de ontwerp- 
kandidatenlijst van een daarvoor in aanmerking komend 
ander gewest, c.q. kieskring, te plaatsen. 

Artikel 7. 
a) In geval leden van het kieskringbestuur, c.q. geweste- 

lijk bestuur een bereidverklaring voor een kandidatuur 
hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere procedure 
hun plaats ingenomen door een reserve-lid van dit be- 
stuur. 

b) Het bestuur van het gewest, c.q. de kieskring, stelt uit 
de namen van de kandidaten, die de in artikel 5 onder 
a) bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, een ont- 
werp-kandidatenlijst op, zo nodig met inachtneming van 
het in artiltel 2 onder a) bedoelde besluit en in aanmer- 
king nemend hetgeen is besproken in de in artikel 5 lid 
d), punt 2 genoemde bespreking. 

C )  In geval geen besluit is genomen als bedoeld in artikel 
2 onder a), kunnen de besturen van meer gewesten, c.q. 
kieskringen, besluiten dezelfde kandidaat op de eerste 
plaats te zetten. 

d) Indien de verkiezing van de lijstaanvoerder van een ge- 
west, c.q. kieskring, onzeker is, dient het gewestelijk 
c.q. kieskringbestuur in overleq te treden met de be- 
sturen van andere gewesten, c.q; kieskringen, teneinde 
die verkiezing zeker te stellen door plaatsing van de 
lijstaanvoerder op een verkiesbare plaats op de ontwerp- 
kandidatenlijst van een ander gewest, c.q. kieskring. 

e) Indien twee of meer gewesten, c.q. kieskringen, het wen- 
selijk achten een gelijkluidende lijst van kandidaten 
samen ie stellen, hebben zij daartoe de bevoegdheid. 
De gewestelijke vergaderingen van de betrokken gewesten, 
c.q. kieskringen, nemen dan een daartoe strekkend besluit. 

f )  Indien de partijraad het besluit als bedoeld in artikel 
2 onder a) heeft genomen, heeft het onder d) bepaalde 
betrekking op de kandidaat die de tweede plaats op de 
ontwerp-kandidatenlijst inneemt. 

g) Van de niet op de onder S) bedoelde lijst voorkomende 
namen van kandidaten die de in artikel 5 onder a) bedcel- 
de bereidverklaring hebben ingezonden, maakt het bestuur 
van het gewest,c.q. de kieskring, een alfabetische lijst. 

h! Het bestuur van het gewest, c.q. de kieskring, maakt een 
samenvattend rapport onder vermelding van de motieven 
die tot de onder b) genoemde lijst hebben geleid. 

i) Véór 15 februari van het jaar, waarin norma-al verkiezin- 
ge2 voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen wor- 
den gehouden, zenden de besturen van de gewesten, c.q. 
de kieskringen, de onder b) en g) genoemde lijsten met 



de daarbij beschikbare informat.ie en het onder h) genoem- 
de rapport toe aan de afdelingen, de afgevaardigden naar 
de gewestelijke vergadering en het partijbestuur. 

Artikel 8. 
a) De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient 

te worden tussen l8 februari en l maart van het jaar, 
waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zullen worden gehouden, behandelt: 
l. de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door het 

gewestelijk, c.q. kieskringbestuur; 
2. de aanbeveling van het partijbestuur, zoals bedoeld 

in artikel 6 onder a) en het daaromtrent door het 
gewestelijk, c.q. het kieskringbestuur gegeven advies. 

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

ve samenstelling van de fraktie (artikel 1 a); 
2. het samenvattend rapport van het gewestelijk, c.q. 

kieskringbestuur (artikel 7 h) ; 
3. de alfabetische lijst van namen van kandidaten die 

niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen (arti- 
kel 7 g). 

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

gen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen wor- 
den gehouden, belegt het gewestelijk, c.q. kieskringbe- 
stuur een gewestelijke vergadering waar de kandidaten- 
lijst wordt vastgesteld, zonodig met inachtneming van de 
in artikel 2 onder a) en de in artikel 6 onder- b) en c) 
bedoelde besluiten. 

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

c )  De vaststelling geschiedt door stemming en wel. p1aat.s 
voor plaats, te beginnen bij numler 1 van de lijst. In- 
dien voor één plaats één kandidaat wordt gesteld, is deze 
zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien meer 
kandidaten worden gesteld, vindt een schriftelijke stem- 
ming plaats. 
In dat geval is artikel 54 van het huishoudelijk reale- 
ment van de partij van toepassing. 
Indien een op een bepaalde plaats van de ontwerp-kandi- 
datenlijst voorgestelde kandidaat bij de stemming niet 
op diezelfde plaats op de kandidatenlijst wordt gekozen, 
schuiven deze en, voorzover daardoor nodig, de volgende 
kandidaten op de ontwerp-lijst één plaats op. 
Er moet naar worden gestreefd de kandidatenlijst zodanig 
vast te stellen, dat van de daarop verkozen leden ten 
miriste een kwart uit vrouwen bestaat. 



Artikel 10. 
Vóór 13 maart doet het bestuur van het gewest, c.q. de kies- 
kring, van de uitslag mededeling aan het partijbestuur, 
brengt daarnz de personen, voorkomende op de lijsten, genoemd 
in artikel 7 onder b) en g) en de afdelingen op de hoogte 
en publiceert de kandidatenlijst. 

Artikel 11. 
Het gewestelijk, c.q. kieskringbestuur vraagt aan de kandi- 
daten de verklaring van bewilliging overeenkomstig de bepa- 
lingen van de Kieswet. Het regelt onverwijld de voorberei- 
ding van de indiening der kandidatenlijst, overeenkomstig 
de bepalingen van de Kieswet. 
Het wijst degenen aan die belast worden met de indiening 
van de kandidatenlijst in hun kamerkieskring. 

Artikel 1 2 .  
Het in de artikelen 1 t/m 11 bepaalde vindt, voorzover mo- 
gelijk, overeenkomstige tcepassing in het geval van ontbin- 
ding der Tweede Kamer der Staten-Generaal, anders danwegens 
pericaieke aftreding. In dit geval heeft het partijbestuur 
de bevoegdheid alle in dit reglement genoemde data en ter- 
mijner naar noodzaak vast te stellen en de procedure te 
versnellen. 



VOOR DE EERSTE KAMER D E R  STATEN-GENERAAL 

Artikel l. 
a) Aan deze kandidaatstelling wordt alleen deelgenomen 

door de afdelingen en gewesten die liggen binnen de bij 
deze verkiezing betrokken provirìcies, alsmede door het 
partijbestuur en individuele leden. 

b)  Vóór 1 november van het jaar, voorafgaar,de aan dat waar- 
in normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal zullen worden gehouden, stelt het partijbestuur 
in nauw overleg met de Eerste Kamerfraktie van de partij, 
een advies op over de meestgewenste samenstelling van de 
fraktie, zonder daarbij kandidaten te noemen. 
Vóór 7 november wordt dit advies ter kennis gebracht 
van de betrokken afdelingen en gewesten. 

Artikel 2. 
a) Vóór 1 december van het jaar, voorafgaande aan dat waar- 

in normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal zullen worden gehouden, kan het partijbestuur 
bij de desbetreffende gewestelijke besturen de namen in- 
dienen van leden die naar zijn oordeel voor een kandida- 
tuur in aanmerking zouden kunnen komen en die instemmen 
met het noemen van hun naam. Hierbij wordt de nodige 
schriftelijke informatie verstrekt. 

b) Vóór 1 december van het jaar, voorafgaande aan dat waar- 
in normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal gehouden zullen worden, worden de leden van de 
partij in de desbetreffende groep van gewesten in staat 
gesteld bij het bestuur van hun gewest schriftelijk te 
melden dat zij in een kandidatuur gernteresseerd zijn. 
Hierbij verstrekken zij de nodige schriftelijke informa- 
tie. Var hun aanmelding zenden zij afschrift aan hun af- 
delingsbestuur en het partijbestuur. 

c )  Het partijbestuur draagt zorg voor publikatie in de af- 
delingen van de namen van de in de leden a) en b) ge- 
noemde personen vóór 1 januari, vergezeld van een be- 
knopte informatie. 

Artikel 3. 
a) De leden van de parti j dienen vóór 1 januari van het 

jaartwaarin nor-maal verkiezingisn voor de Eerste Kamerder- 
Statez-Generaal zullen worden gehouden, bij het bestuur 
van de afdeling waart~e zij behoren, de namen in van le- 
d e ~  die naar hun ~ o r d e ~ l  voor een kandidatuur in aanmer- 
king komen, Het bestuur van de afdeling dient deze datum 
uiterlijk 1 december ter kerinis van de i e d e n  te krengeri .  



S) De ledenverqaderinq van de afdeling die gehouden dient - - 
te worden tussen I 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 af- 
deling behoort, als kandidaten worden opgegeven. Hier- 
bij worden betrokken de namen genoemd in artikel 3, lid 
a, alsmede de lijst genoemd in artikel 2, lid c. 

C) Het gewestelijk bestuur kan over de op de afdelingsver- 
gadering gehouden'bes~rekingen en genomen besluiten een 
rapport aan het afdelingsbestuur vragen. 

d) De inzending van de namen van de door de ledenvergade- 
ring gestelde kandidaten en de daaromtrent beschikbare 
informatie moet geschieden vóór 20 januari. 

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

sonen die dooi de afdelingen- kandidaat zijn gesteld, of 
zij een eventuele definitieve kandidatuur-aaivaarden, 
ongeacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door 
de gewestelijke vergadering zal worden toegewezen. Zij 
dienen zich bereid te verklaren: 
1. hun zetel ter beschikkinq te stellen zodra zij het 

lidmaatschap van de parti j hebben beëindigd; 
- 

2. bij verkiezing tot kamerlid in of in de onmiddellijke 
nabijheid van de groep van gewesten te gaan wonen; 

3. het bepaalde onder a) van artikel 62a van het huis- 
houdelijk reglement na te komen. 

b) De bereidverklaring bevat tevens de bepalingen uit het 
huishoudelijk reglement, de kamerfrakties betreffende. 
Deze bereidverklaring dient door de kandidaten vóór 
7 februari aan het bestuur van het gewest te worden toe- 
gezonden. 

c) 1. Zodra de bereidverklaringen zijn ontvangen, doch 
uiterlijk 10 februari, zendt het gewestelijk bestuur 
een alfabetische lijst van de kandidaten, alsmede de 
beschikbare informatie over hen aan het partijbestuur. 

2. Het partijbestuur nodigt de gewestelijke besturen uit 
tot een bespreking over de beschikbare kandidaten op 
uiterlijk 21 februari. Het in artikel 1, lid b, ge- 
noemde advies ligt aan deze bespreking ten grondslag. 

Artikel 5. 
a) Vóór 15 maart van het jaar waarin normaal verkiezingen 

voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal zullen worden 
gehouden, kan het partijbestuur een met redenen omklede 
aanbeveling van één kandidaat per groep van gewesten 
doen en deze aan de afdelingen, gewesten en aan de afge- 
vaardigden naar de gewestelijke vergadering toezenden. 

b) Indien het overleg als bedoeld in artikel 6 onder b) 
naar de mening van het partijbestuur niet tot resultaat 
heeft geleid, heeft het partijbestuur de bevoegdheid 



kandidatenlijsten samen te voegen of te splitsen. 

Artikel 6. 
a) In geval leden van het gewestelijk bestuur een bereid- 

verklaring voor een kandidatuur hebben afgegeven, wordt 
gedurende de verdere procedure hun plaats ingenomen door 
een reserve-lid van het gewestelijk bestuur. 

b) Binnen de groep van gewesten wordt overlegd hoeveel kan- 
didatenlijsten zullen worden ingediend, teneinde de ver- 
kiezing van een zo groot mogelijk aantal kandidaten te 
verzekeren. 

c) De besturen van de groep van gewesten stellen uit de 
namen van de kandidaten, die de in artikel 3 onder a) 
bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, een ont- 
werp-kandidatenlijst, resp. ontwerp-kandidatenlijsten 
op en in aanmerking nemend hetgeen is besproken in de in 
artikel 4, lid c), punt 2, genoemde bespreking. 

d) Van de niet op de onder c) bedoelde lijst voorkomende 
namen van kandidaten, die de in artikel 4 onder a) be- 
doelde bereidverklaring hebben ingezonden, maken zij een 
alfabetische lijst. 

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

f) V ó ó r  15 april van het jaar waarin normaal verkiezingen 
voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal zullen worden 
gehouden, zenden de besturen van de gewesten de onder 
c) en d) genoemde lijsten met de daarbij beschikbare 
informatie en het onder e) genoemde rapport toe aan de 
afdelingen, de afgevaardigden naar de gewestelijke verga- 
dering en het partijbestuur. 

Artikel 7. 
a) De ledenvergaderifig van de afdeling, die gehouden dient 

te worden tussen 22 april en 5 mei van het jaar, waarin 
normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten- 
Generaal zullen worden gehouden, behandelt: 
1. de ontwerp-kandidatenlijst, zcals opgesteld door de 

groep van gewestelijke besturen; 
2. de aanbeveling van net partijbestuur, zoals bedoeld 

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

Bij deze behandelinq worden betrokken: 
1. het advies van het partijbestuur over de kwalitatie- 

ve samenstelling van de fraktie (artikel 1, lid b); 
2. het samenvattend rapport van het gewestelijkebestuur 

(artikel 6 e); 
J. de alfabetische lijst ~ a n  pamez van kandidaten die 

niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen (artikel 
6 d). 



Artikel 8. 
a) Uiterlijk li mei van het jaar waarin normaal de verkie- 

zingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal zullen 
worden gehouden, belegt de groep van gewestelijke bestu- 
ren een gezamenlijke gewestelijke vergadering, waar de 
kandidatenlijst, resp -lijsten, worden vastgesteld, zo 
nodig met inachtneming van het in artikel 5 onder b) be- 
doelde besluit. Na raadpleging van het partijbestuur en 
met instemming van de betrokken gewestelijke vergade- 
ringen kan op een andere wijze in de vaststelling van 
de lijst, resp. lijsten, worden voorzien. 
Bij de aan te brengen wijzigingen kan de gewestelijke 
vergadering uitsluitend gebruik maken van de namen die 
voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en de in artikel 
6 d) bedoelde alfabetische lijst. 
De vaststelling geschiedt door stemming, en wel plaats 
voor plaats, te beginnen bij nummer 1 van de lijst. In- 
dien voor één plaats één 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. 
Indien een op een bepaalde plaats van de ontwerp- 
kandidatenlijst voorgestelde kandidaat bij de stemming 
niet op diezelfde plaats op de kandidatenlijst wordt 
gekozen, schuiven deze en, voorzover daardoor nodig, de 
volgende kandidaten op de ontwerp-lijst één plaats op. 
Er moet naar worden gestreefd de kandidatenlijst zodanig 
vast te stellen, dat van de daarop verkozen leden ten 
minste een kwart uit vrouwen bestaat. 

Artikel 9. 
Vóór 15 mei doen de betrokken gewestelijke besturen van de 
uitslag mededeling aan het partijbestuur, brengen daarna 
de personen, voorkomende op de lijsten genoemd in artikel 
6 onder c) en d) en de afdelingen op de hoogte en publice- 
ren de kandidatenlijst, resp -lijsten. 

Artikel 10. 
Teneinde de verkiezing van een zo groot mogelijk aantal 
kandidaten te verzekeren, heeft het partijbestuur het recht 
over te gaan tot splitsing van de uiterlijk 11 mei vastge- 
stelde kandidatenlijsten, op elk waarvan de volgorde van 
de kandidaten dezelfde is als binnen de ingevolge artikel 
8 vastgestelde lijst. 

Artikel 11. 
De betrokken gewestelijke besturen vragen aan de kandidaten 
de verklaring van Sewilliging, overeenkomstig de bepalingen 
van de Kieswet. Zij regelen onverwijld de voorbereiding van 
de indiening 6er kandidatenlijsten, overeenkomstig de be- 
palingen van de Kieswet. 



Zij wijzen de leden van de statenfrakties aan,diebelast 
worden met de indiening van de kandidatenlijsten over- 
eenkomstig de bepalingen van de Kieswet. 

Artikel 12. 
Het in de artikelen 9 t/m al bepaalde vindt, voor zo veel 
mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval van ont- 
binding der Eerste Kamer der Staten-Generaal, anders dan 
wegens periodieke aftreding. In dit geval heeft het sartij- 
bestuur de bevoegdheid alle in dit reglement genoemde data 
en termijnen naar noodzaak te wijzigen en de procedure te 
versnellen. 

IV- 5 



VOOR DE P R O V I N C I A L E  STATEN 

Artikel 1. 
a) Vóór 1 augustus van het jaar, voorafgaande aan dat waar- 

in verkiezinqen voor de Provinciale Staten zullen worden 
gehouden, stélt het gewestelijk bestuur resp. het pro- 
vinciaal kontakt, 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) Vóór 7 augustus wordt dit ter kennis gebracht van de 
afdelingen. 

Artikel 2. 
a) De leden van de partij dienen vóór 15 september van het 

jaar, voorafgaande aan dat, waarin verkiezingen voor de 
Provinciale Staten zullen worden gehouden, bij het be- 
stuur van de afdeling waartoe zij behoren, de namen in 
van leden die naar hun oordeel voor een kandidatuur in 
aanmerking komen. Daarbij kunnen zij ook zichzelf als 
geïnteresseerd in een kandidatuur aanmelden. 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 l onder a), welke per- 
sonen aan het bestuur van het gewest, waartoe de afdeling 
behoort, als kandidaten worden opgegeven. 

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

d) De inzending van dit rapport, met de namen van de door 
de ledenvergadering gestelde kandidaten en de daarom- 
trent beschikbare informatie, moet geschieden vóór 7 
oktober. 

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

sonen, die door de afdelingen kandidaat zijn gesteld, 
of zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden, 
ongeacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door 
de gewestelijke vergadering zal worden toegewezen, Deze 
verklaring bevat tevens de bepalingen uit het huishou- 
delijk reglement, de Provinciale Statenfrakties betref- 
fende, alsmede de artikelen 69a, 76, 77 en 78. Zij die- 
nen zich bereid te verklaren om: 
1. hun zetel ter beschikking te steilen, zodra zij het 

lidmaatschap van de partij hebben beeindigd; 
2, het bepaalde onder a) van artikel 62a van het huichou- 

de1i;k reglement na te komen. 



De kontributie van de Sektie Gemeente, Gewest en Pro- 
vincie wordt door het partijbestuur op deze bijdrzge 
in mindering gebracht en overgemaakt aan de sektie. 

b) Deze bereidverklaring dient door de kandidaten zo spoe- 
dig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na 
dagtekening van het gedane verzoek, aan het bestuur van 
het gewest te worden toegezonden. 

Artikel 4. 
a) In geval leden van het gewestelijk bestuur een bereid- 

verklaring voor een kandidatuur hebben afgegeven, wordt 
gedurende de verdere procedure hun plaats ingenomendoor 
een reserve-lid van dit bestuur. 

b) Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen, 
kunnen met instemming van het partijbestuur door de ge- 
westelijke vergaderingen vóór het vaststellen van de 
ontwerp-kandidatenlijsten door de gewestelijke besturen, 
regelingen worden getroffen ten aanzien van de verdeling 
van de kandidaten uit elk der gewesten over de ontwerp- 
lijst resp. -lijsten. 

c) Het bestuur van het gewest stelt uit de namen van de 
kandidaten, die de in artikel 3 onder a) bedoelde be- 
doelde bereidverklaring hebben ingezonden, een ontwerp- 
kandidatenlijst resp. -lijsten op. 

d) Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen, 
belegt het provinciaal kontakt een vergadering van de 
gezamenlijke gewestelijke besturen, teneinde overleg te 
plegen over de ontwerp-kandidatenlijsten. 

e) Van de niet op de onder b) bedoelde lijst, resp.lijsten, 
voorkomende namen van kandidaten, die de in artikel 3 
onder a) bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, 
maakt het bestuur een alfabetische lijst. 

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

g) Vóór 10 november van het jaar, voorafgaande aan dat 
waarin verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen 
worden gehouden, zendt het bestuur van het gewest de on- 
der b) en d) genoemde lijsten, met de daarbij beschik- 
bare informatie, het onder c) bedoelde verslag en het 
onder e) 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, voor- 
afgaande aan dat, waarin verkiezingen voor de Provincia- 
le 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 gewestelijk bestuur, resp.provin- 
ciaal kontakt, cver de kwalitatieve samenstelling 
van de fraktie (artikel 1 a); 

2. het verslag van het overleg tussen het provinciaal 
kontakt en de gezamenlijke gewestelijke besturen (ar- 
tikel 4 c); 

3. het samenvattend rapport van het gewestelijk bestuur 
(artikel 4 e) ; 

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

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 ge- 
westelijke vergadering, waar de kandidatenlijst, resp. 
-lijsten, wordt, resp. worden, vastgesteld. 

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

c) De vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats 
voor plaats, te beginnen bij nummer 1 van de lijst. 
Indien voor één plaats één kandidaat wordt gesteld, is 
deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien 
meer kandidaten worden gesteld, vindt een schriftelijke 
stemming plaats. In dit geval is artikel 54 van het huis- 
houdelijk reglement van de partij van toepassing. Indien 
een op een bepaalde plaats van de ontwerp-kandidatenlijst 
voorgestelde kandidaat bij de stemming niet op diezelfde 
plaats op de kandidatenlijst wordt gekozen, schuiven deze 
en, voorzover daardoor nodig, de volgende kandidaten op 
de ontwerp-lijst één plaats op. 
Er moet naar worden gestreefd de kandidatenlijsten zo- 
danig vast te stellen, dat van de daarop verkozen leden 
ten minste een kwart uit vrouwen bestaat. 

Artikel 7. 
Het gewestelijk bestuur doet van de uitslag mededeling aan 
de personen voorkomende op de lijsten, genoemd in artikel 
4 onder b) en d) en aan de afdelingen en publiceert de kan- 
didatenlijst, resp. -lijsten. 

Artikel 8. 
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de verkla- 
ring van bewilliginc, cvereenkomstig de bepalingen van de 
Kieswet. Het regelt onverwijld de voorbereiding van de in- 
diening der kandidatenlijst, resp. -lijsten, overeenkomstig 
de bepalingen van de Kieswet. Het wijst degenen aan die 
het belast met de indiening van de kandidatenli-jst, resp. 
-lijsten, in hun statenkieskrinq. 
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Artikel 9. 
Indien binnen een gewest een indeling bestaat van groepen 
van afdelingen, samenvallend met die van de statenkies- 
kringen, kan het gewest, onder goedkeuring van het partij- 
bestuur, een regeling vaststellen krachtens welke deze groe- 
pen van afdelingen een afzonderlijke kandidatenlijst in- 
dienen. Deze regeling dient zoveel mogelijk bij dit regle- 
ment kandidaatstelling aan te sluiten, 

Artikel 10. 
a) Indien de provincie samenvalt met één gewest en zich 

niet de situatie voordoet als omschreven in artikel 9, 
kan de gewestelijke vergadering besluiten het opstellen 
van de ontwerp-kandidatenlijst (artikel 4 b) op te dra- 
gen aan een onafhankelijke komrnissie. 

b) Deze onafhankelijke kommissie bestaat uit tenminste 
zeven en ten hoogste negen leden, te benoemen door de 
gewestelijke vergadering, op een voordracht, bestaande 
uit dubbeltallen, van het gewestelijk bestuur. Van deze 
kommissie maakt deel uit de gewestelijk sekretaris. De 
overige leden mogen niet behoren tot het gewestelijke 
bestuur, tot de statenfraktie of geen kandidaat zijn 
voor de op handen zijnde verkiezingen. 

Artikel 11. 
Het in de artikelen l t/m 10 bepaalde vindt, voor zoveel 
mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval dat ver- 
kiezingen voor de Provinciale Staten moeten plaatsvinden, 
anders dan wegens periodieke aftreding. 
In dit geval heeft het gewestelijk bestuur, onder goedkeu- 
ring van het partijbestuur, de bevoegdheid alle in dit 
reglement genoemde data en termijnen naar noodzaak te wij- 
zigen en te versnellen. 



VOOR DE GEMEENTERADEN 

Artikel l. 
a) Vóór 15 september 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 advies op over de 
meest gewenste samenstelling van de fraktie, zonder 
daarbij kandidaten te noemen. 

b) Vóór 1 oktober wordt dit advies ter kennis gebracht van 
de afdeling, resp. de afdelingen. 

c) Wanneer in een gemeente méér dan één afdelincj bestaat, 
stelt het bestuur van de gemeentelijke federatie, resp. 
van het gewest dat één gemeente omvat, het onder a) be- 
doelde advies op overeenkomstige wijze vast. 

Artikel 2. 
a) De leden van de partij dienen vóór 15 december van het 

jaar, voorafgaande aan dat waarin verkiezingen voor de 
gemeenteraden zullen worden gehoudem, de namen in van 
leden die naar hun oordeel voor een kandidatuur in aan- 
merking komen - en waarbij zij ook zichzelf kunnen 
kandideren - en wel 
1. wanneer de gemeente één afdeling omvat: bij het be- 

stuur van de afdeling, waartoe zij behoren; 
2. wanneer de gemeente meer dan één afdelipg omvat: bij 

het bestuur van de gemeentelijke federatie, c.q. van 
het gewest. 

Het bestuur van de afdeling, c.q. gemeentelijke federa- 
tie, c.q. het gewest, dient deze datum uiterlijk drie 
weken tevoren, doch tevens niet later dan 15 november 
voorafgaande aan het jaar, waarin de verkiezingen zul-len 
worden gehouden, ter kennis van de leden te brengen. 

b) Leden in wier woonplaats geen afdeling bestaat en die 
door het partijbestuur bij een door het desbetreffende 
gewestelijke bestuur daartoe aangewezen afdeling zijn 
ingedeeld, zijn uitgesloten: 
1. van het deelnemen aan de stemming over wie als kandi- 

daat zal worden beschouwd; 
2. van het deelnemen aan de stemming over het vaststel- 

len van de definitieve kandidatenlijst. 
c) De afdelingen beslissen in een ledenvergadering, die ge- 

houden dient te worden tussen 16 december en 6 januari, 
mede gelet op het advies genoemd in artikel 1 onder a), 
welke personen als kandidaat zullen worden beschouwd. 

d) Van de onder lid c bedoelde vergadering stelt het be- 
stuur van de afdeling vóór 12 januari een verslag opmet 
de namen van de door de afdelingsvergadering gestelde 
kandidaten en de daaromtrent beschikbare informatie en 
zendt dit direkt aan het bestuur van de gemeentelijke 
federatie c.q. van het gewest. 



Artikel 3. - 
a) !iet bestuur van de afdeling vraagt schriftelijk aan de 

personen, die door de afdeling kandidaat zijn gesteld 
of zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden, 
ongeacht de plaats op de kandidatenlijst, die hun door 
de afdelingsvergadering zal worden toegewezen. 
Deze verklaring bevat de bepalingen uit het huishoude- 
lijk reglement de yerneenteraadsfrakties betreffende, 
alsmede de artikeEen 69a, 76, 77 en 78. Zij dienen zich 
bereid te verklaren om: 
l. hun zetel ter beschikking te stellen, zodra zij het 

lidmaatschap van de partij hebben beëindigd; 
2. het bepaalde onder a) van artikel 62a van het huis- 

houdelijk reglement na te komen. De kontributie van 
de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie wordt door 
het partijbestuur op deze bijdrage in mindering ge- 
bracht en overqemaakt aan de sektie. 

b) Wanneer in een gemeente meer dan één afdeling bestaat, 
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 spoe- 
dig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na 
dagtekening van het gedane verzoek, aan het bestuur van 
de afdeling of het bestuur van de gemeentelijke federa- 
tie te worden toegezonden. 

Artikel 4. 
a) In geval leden van het afdelings-, c.q. gemeentelijke 

federatiebestuur een bereidverklaring voor een kandida- 
tuur hebben afgegeven, nemen zij gedurende de verdere 
procedure geen deel aan de besprekingen over de kandi- 
daatstelling. Mocht hierdoor voor een afdeling een on- 
werkbare situatie ontstaan, dan bestaat de mogelijkheid 
bij het gewestelijk bestuur dispensatie te vragen. 
Deze dispensatie kan niet gevraagd worden als het gaat 
om bestuursleden van een gemeentelijke federatie. 

b) Het bestuur van de afdeling stelt uit de namen van kan- 
didaten die de in artikel 3 onder a) bedoelde bereid- 
verklaring hebben ingezonden, een ontwerp-kandidaten- 
lijst op. 

c! Van de niet op de onder b) bedoelde lijst voorkomende 
namen van kandidaten maakt het bestuur een alfabetische 
li j st. 

d) ~ e t  bestuur maakt een samenvattend rapport onder vermel- 
ding van de motieven die tot de onder b) genoemde li j s- 
ten hebben geleid. 

e) Vóór 5 februari van het jaar, waarin verkiezingen voor 
de gemeenteraden zullen worden gehouden, zendt het be- 
stuur de onder b) en c) genoemde lijsten met de daarbij 
beschikbare i~forniätie en het onder d) genoemde rapport 
toe aan d?  leden van de afdeling. 
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f) ir, Icdk;.) - , " 7 ~ ! 3  j l e ~  >j~~, , ;es!  e ;  i j l i  bec t ; l i< r  c:c;:-i ber.,-:; L. L a -  
ier.]:lal:i;.rjc \ ; Z C ~ -  ka;-l,lj3al-i.lur !;c]lhel: af~c;ycsve:-;, vjo:-dt  
gedilrer2de <e verdere 131-occ2ilre ili:rl plaats i.i?geno:-i:c.l? 
door een reserve-lid vfin 6 i . t  best.uur. 

g) Wa~neer in een gemeente meer dan 6Ec afdeling bestaat, 
worden de onder b) t/rn d) cnscl~l-even taken verricht door 
het bestuur van de gemeentelijke federatie, resp. van 
het gewest. 

l i )  Wanneer in een gemeente Een gemeentelijke federatie be- 
staat, zendt het bestuur van deze federatie vóór 5 fe- 
bruari de onder b) en c) genoemde lijsten met de daar- 
bij beschikbare informatie en )iet onder d) genoemde rap- 
port toe aari de leden van de tot deze federatie beliorer-!- 
de afdel ingen. 

i) Wanneer één gemeente een gewest vormt, zendt het bestuur 
van dit gewest vóór 5 februari de onder h) en c) genoemde 
lijsten met de daarbij beschikbare informatie en het on- 
der d) genoemde rapport tce aan de binnen het gewest ge- 
legen afdelingen. 

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

te worden tussen 15 en 28 februari van het jaar, waarin 
verkiezingen voor de gemeenteraden zullen wcrden gehou- 
den, behandelt de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opye- 
cteld door het bestuur van de afdeling. 

b) Bij deze behandeling wcrden betrokken: 
1. het advies van hot afdelingsbestuur over de kwalita- 

tieve samenstelling van de fraktie (artikel l a); 
2. het samenvattende rapport van het afdelingsbestuur 

(artikel 4 d); 
3. de alfabetische lijct van namen van kandidaten die 

niet op de ontwerp-kandidatenli jst voorkomeri (arti- 
kel 4 c). 

Artikel 6. 
a) In de vergadering bedoeld in artikel 5 xcrdt de 1:andida- 

tenlijst vastgesteld. 
b j  Bij het vaststellen van de lijst kunnen de op de afde- 

linqsvergadering aa1-1wezigc stcmgerecl~tigde ieden uit- 
sluitend gebrui-k maken van de namen, die voorkomen op 
de ontwerp-kandidatenlijst en de in artik.el 4 onder <:j 
bedoelde aifabetlsche lijst. 

C) Ge vaststelling geschiedt door stemming en wei plaats 
voor plaats, te beglr~i-len bi j nummer 1 van de lijst . 
Indien voor éen plaats één kundidaat wordt geste!d, is 
deze zorìder steming vo2r die plaats aangewezen. 
Indie11 neer kandidaten wordc-iri g e s  t e l -d ,  \ ; i : i c ? t  ee;: sc!. : ; - '  I L -F -. 
teli jke s t emLi r !g  ~ ; G ~ L c .  -!i di t  Y C V ~ ~  is artikel 5 3  v z ! ~  
het i-luishoudeli jk req1er:ié~t vzn de parti j var, toer;ascli ; l  



Indien een op een bepaalde plaats van de ontwerp-kandi- 
datenlijst voorgestelde kandidaat bij de stemming niet 
op diezelfde plaats op de kandidatenlijst wordt gekozen, 
schuiven deze en, voorzover daardoor nodig, de volgende 
kandidaten op de ontwerp-lijst Eén p1aat.s op. 
Er moet naar worden gestreefd de kandidatenlijst zodanig 
vast te stellen, dat van de daarop verkozen leden ten 
minste een kwart uit vrouwen bestaat. 

Artikel 7. 
a) Wanneer in een gemeente een gemeentelijke federatie be- 

staat, worden de taken var, de afdelingsvergadering als 
bedoeld in artikel 5 en 6, verricht door de federatie- 
vergadering, die gehouden dient te worden tussen 15 en 
28 februari van het jaar, waarin verkiezingen voor de 
gemeenteraden zullen worden gehouden. 

b) Wanneer één gemeente een gewest vormt, dient de behande- 
ling van de ontwerp-kandidatenlijst en de vaststelling 
van de kandidatenlijst te geschieden overeenkomstig het 
in artikel 8 en 9 bepaalde. 

Artikel 8. 
a) De afdeling gelegen in een gewest dat één gemeente om- 

vat, dient een ledenvergadering te houden tussen 15 en 
28 februari van het jaar, waarin verkiezinqen voor de 
gemeenteraden zullen worden gehouden, ter behandeling 
van de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door 
het gewestelijk bestuur. 

b) Bij deze behandeling worden betrokken: 
l. het advies van het gewestelijk bestuur over de kwali- 

tatieve samenstelling van de fraktie (artikel 1 a); 
2. het samenvattende rapport van het gewestelijk bestuur 

(artikel 4 d) ; 
3. de alfabetische lijst van namen van kandidaten die 

niet op de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen (arti- 
kel 4 c). 

Artikel 9. 
a) Ui.terlijk 15 maart van het jaar, waarin verkiezingen 

voor de gemeenteraden zullen worden gehouden, belegt 
het gewest.elijk bestuur een gewestelijke vergadering 
Naar de kandidatenlijst wordt vastgesteld. 

b) Bij het vaststellen van de lijst kan de gewestelijke 
vergaderi-ilg uitsluitendgebruik maken van de namen die 
voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en de in arti- 
kel 4 onder c) bedoelde alfabetische lijst. 

u ì  De vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats 
voor piaats, te beginnen bij nurnr;.er 1 van de lijst. 
Indien voor Een plaats één kandidaat wordt qesteld, is 
deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. 
Indien z:eer jcar,Gidater, worcien g e s t e l d ,  - ~ i n d t  -,e;: ~ ~ k i ~ i f -  

n L t l i  j ke sterming plaats. 



In dit geval is artikel 54 van het huishoudelijk regle- 
ment van de parti j van toepassing. 
Indien een op een bepaalde plaats van de ontwerp-kandida- 
tenlijst voorgestelde kandidaat bij de stemming niet op 
diezelfde plaats op de kandidatenlijst wordt gekozen. 
schuiven deze en, voorzover daardoor nodig, de volgende 
kandidaten op de ontwerplijst één plaats op. 
Er moet naar worden gestreefd de kandidatenlijst zodanig 
vast te stellen, dat van de daarop verkozen leden ten 
minste een kwart uit vrouwen bestaat. 

Artikel 10. 
Het bestuur van de afdeling of van de gemeentelijke federa- 
tie of van het gewest doet van de uitslag mededeling aan 
de personen voorkomend op de lijsten genoemd in artikel 4 
onder b) en c) en de leden van de afdeling, resp.de afde- 
lingen,en publiceert de kandidatenlijst. 

Artikel 11. 
Het bestuur van de afdeling of van de gemeentelijke federa- 
tie of van het gewest vraagt aan de kandidaten de verkla- 
ring van bewilliging, overeenkomstig de bepalingen van de 
Kieswet. Het regelt onverwijld de voorbereiding van de in- 
diening der kandidatenlijst, overeenkomstig de bepalingen 
van de Kieswet. Het wijst degenen aan, die het belast met 
de indiening van de kandidatenlijst overeenkomstig de be- 
palingen van de Kieswet. 

Artikel 12. 
a) In afwijking van het gestelde in artikel 4 b) en g) kan 

resp. de afdelingsvergadering, de gemeentelijke federa- 
tievergadering of de gewestelijke vergadering het op- 
stellen van de ontwerp-kandidatenlijst opdragen aan een 
onafhankelijke kcmmiscie. 

b) Deze onafhankelijke kommissie bestaat uit tenminste drie 
en ten hoogste negen leden, te benoemen door resp. de 
afdelings-, de gemeentelijke federatie- of de geweste- 
lijke vergadering op een voordracht, bij voorkeur be- 
staande uit dubbeltallen, van resp. het afdelings-, het 
gemeentelijke federatie- of het gewestelijk bestuur. 
Van deze kommissie maakt deel uit de sekretaris van resp. 
de afdeling, de gemeentelijke federatie of het geweste- 
lijk bestuur, tenzij deze zelf kandidaat is voor de op 
handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het Se- 
stuur iemand anders uit zijn midden aan. 
De overige leden mogen niet behoren tot het bestuur van 
resp. de afdeling, de gemeentelijke federatie, het ge- 
west of de gemeenteraadsfraktie, tenzij vaststaat dat 
betrokkene niet in de raad zal terugkeren of geen kan- 
didaat is voor de op handen zijnde verkiezingen. 
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Artikel 13. 
Het in de artikelen 1 t/m 12 bepaalde vindt, voor zo veel 
mogelijk, overeenkomstige toepassing in het geval van tus- 
sentijdse verkiezingen van de gemeenteraad. In dit geval 
heeft het orgaan, belast met de opstelling van het in arti- 
kel 1 bedoelde advies, onder goedkeuring van het partijbe- 
stuur, de bevoegdheid alle in deze artikelen genoemde data 
en termijnen naar noodzaak te wijzigen en de procedure te 
versnellen. 

Artikel 14. 
In die afdelingen die meer dan één gemeente omvatten,wordt 
de kandidaatstelling voor de gemeenteraad op de grondslag 
van de artikelen 1 t/m 13 nader geregeld in het huishoude- 
lijk reglement van de afdeling op zodanige wijze, dat de 
leden woonachtig in elke gemeente beslissen over de samen- 
stelling van de kandidatenlijst. Het reglement is alleen 
van kracht na goedkeuring door het partijbestuur. 

Artikel 15. 
a) In gevallen, waarin sprake is van wijziging van grenzen 

van gemeenten, waar zelfstandige afdelingen van de par- 
tij bestaan, vindt de kandidaatstelling voor de nieuwe 
gemeenteraad plaats door het gewestelijk bestuur in 
overleg met de desbetreffende afdelingen en op grondslag 
van de artikelen 1 t/m 12. 
Het gewestelijk bestuur kan deze taak overdragen aan een 
ander orgaan. 

b) In gevallen, waarin door wijziging van grenzen van gemeen- 
ten deze in meer dan één gewest komen te liggen, vindtde 
kandidaatstelling voor het nieuwe bestuursorgaan plaats 
onder leiding van de gezamenlijke gewestelijke besturen 
en op grondslag van de artikelen 1 t/m 12. 

c) In gevallen, waarin door wijziging van grenzen van gemeen- 
ten deze in meer dan één gewest komen te liggen en er in 
deze gewesten een provinciaal kontakt bestaat, vindt de 
kandidaatstelling voor het nieuwe bestuursorgaan plaats 
onder leiding van het bestuur van het provinciaal kontakt 
en op grondslag van de artikelen 1 t/m 12. 

d) De in de leden a, b en c genoemde organen hebben, onder 
goedkeuring van het partijbestuur, de bevoegdheid alle in 
de artikelen l t/m 12 genoemde data en termijnen naar nood- 
zaak te wijzigen en de procedure te versnellen. 






