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STATUTEN VAN DE 
PARTIJ VAN DE ARBEID 

NAAM 

Artikel i. 
De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid, is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in 
de statuten genoemd "de partij". 

DOEL 

Artikel 2. 
De partij stelt zich ten doel de verwezenlijking van een democratisch-socialistische 
maatschappij zoals deze nader is omschreven in een door het congres vastgesteld 
beginselprogramma. 

MIDDELEN 

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

LEDEN 

Artikel 4. 
1. Lid van de partij kan zijn iedere ingezetene van Nederland en iedere Nederlander 

die geen ingezetene is, geen lid van een andere landelijke als zodanig geregistreerde 
politieke partij is, de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die verklaart het doel te 
onderschrijven. 

2. De rechten en verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden, zijn, voorzover niet 
genoemd in de statuten, in het huishoudelijk reglement van de partij omschreven. 

3. Overal waar in de partij door stemmingen beslissingen worden genomen, kunnen 
uitsluitend de leden die ter vergadering aanwezig zijn en overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de partij stemgerechtigd 
zijn, hun stem uitbrengen. 



Artikel 5. 
Personen, die overeenkomstig het huishoudelijk reglement geen lid kunnen zijn van 
een afdeling, kunnen door het partijbestuur worden ingeschreven als algemene leden. 

Artikel 6. 
l. De toelating als lid gebeurt na ballotage zoals nader is omschreven in het huishou- 

delijk 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 
beslissing in beroep gaan bij het gewestelijke bestuur of, als het een algemeen lid 
betreft, bij de partijraad. 

Artikel 7. 
1. Het partijbestuur kan iemand, die door een afdeling als lid is toegelaten en wiens 

lidmaatschap het niet in het belang van de partij acht, als lid schorsen. 
2. De eerstvolgende vergadering van de partijraad zal, na de betrokken afdeling en 

het betrokken lid te hebben gehoord, beslissen of de betrokkene al dan niet in het 
lidmaatschap zal worden gehandhaafd. 

3. Personen, omtrent wie de partijraad heeft beslist dat zij niet als lid worden gehand- 
haafd, moeten door de betrokken afdeling worden afgevoerd. Zij kunnen alleen 
met toestemming van het partijbestuur opnieuw als lid worden toegelaten. 

Artikel 8. 
De leden zijn verplicht een contributie te betalen, overeenkomstig de bepalingen van 
het huishoudelij k 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 de ledenlijst wegens contributieschuld, met inachtneming van 

de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de partij; 
d) door afvoering van de ledenlijst, wegens het voorkomen op een andere kandida- 

tenlijst dan die, welke volgens de bepalingen van het reglement kandidaatstelling 
van de partij is samengesteld, of het lid zijn van een plaatselijke groepering die een 
kandidatenlijst uitbrengt naast die, welke volgens de bepalingen van het reglement 
kandidaatstelling van de partij is samengesteld, tenzij het een kandidatenlijst 
betreft, waaraan de terzake bevoegde vergadering heeft besloten deel te nemen; 

e) door afvoering van de ledenlijst wegens het geen gevolg geven aan de door het 
bevoegde orgaan schriftelijk aangezegde terugroeping, met inachtneming van de 
bepalingen van het huishoudelij k reglement van de partij ; 

f )  door afvoering van de ledenlijst wegen het niet meer voldoen aan de eisen, gesteld 
in artikel 4, lid 1, van deze statuten; 

g) door royement, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van het 
huishoudelij k reglement van de partij. 



Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statu- 
ten, reglement of besluiten der partij handelt of de partij op onredelijke wijze bena- 
deelt. 

Artikel 10. 
1. Met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk 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 congres 
gekozen beroepscommissie. De uitspraak van de beroepscommissie is beslissend. 
Alvorens het royement te bekrachtigen resp. te vernietigen, hoort de beroepscom- 
missie het desbetreffende lid en in geval a) het afdelingsbestuur resp. in geval b) het 
partijbestuur. 

Artikel ll. 
1. Een geroyeerde kan binnen een maand, te rekenen vanaf de dag waarop aan hem 

het bericht van royement werd medegedeeld, in beroep komen. Zolang de 
beroepsinstantie geen uitspraak heeft gedaan en zolang niet aan eventueel nader 
gestelde voorwaarden is voldaan, is het betrokken lid geschorst in de uitoefening 
van de rechten, aan het lidmaatschap verbonden. 
Het beroep wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van de instantie, die 
daartoe is aangewezen. 

2. Geroyeerden kunnen niet dan met toestemming van het partijbestuur opnieuw tot 
de partij worden toegelaten; bestaat tegen toelating geen bezwaar, dan wordt 
betrokkene beschouwd lid te zijn met ingang van één maand nadat de uitspraak van 
het partijbestuur heeft plaatsgevonden of zoveel eerder als de op deze uitspraak 
volgende afdelingsvergadering wordt gehouden. 

AFDELINGEN 

Artikel 12. 
De leden van de partij vormen afdelingen. Een afdeling dient bij de oprichting tenmin- 
ste tien leden te tellen. Zij wordt opgeheven als de afdeling minder dan zes leden telt. 
De status van de overblijvende leden wordt door het partijbestuur bepaald, overeen- 
komstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de partij. 

Artikel 13. 
De afdelingen stellen een huishoudelijk reglement voor de afdeling vast, waarvan de 
bepalingen niet in strijd mogen zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van 
de partij. Een huishoudelijk reglement voor de afdeling behoeft de goedkeuring van 
het partijbestuur. 
Afdelingen en leden van afdelingen hebben niet het recht onder de naam Partij van de 
Arbeid een vereniging op te richten. 
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Artikel 14. 
1. Een afdeling kan geschorst c.q. geroyeerd worden als: 

a) de afdeling handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van 
de partij of, 

b) de afdeling zich niet gedraagt naar de besluiten van het congres of de besluiten, 
welke in overeenstemming met de statutaire bevoegdheden zijn genomen door 
het partijbestuur of door de partijraad of, 

c) de afdeling 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 goedkeuring van de partijraad. De partijraad 
is verplicht de betrokken afdeling te horen. Hij komt daartoe bijeen binnen zes 
weken na de datum van het voorstel tot schorsing door het partijbestuur. 

3. Indien de partijraad het voorstel tot schorsing niet goedkeurt, heeft het partijbe- 
stuur recht van beroep op het congres. Hangende het beroep blijft het voorstel tot 
schorsing van kracht. 

4. Het partijbestuur is gerechtigd, zolang geen beslissing door de partijraad of het 
congres is genomen, een voorstel tot schorsing c.q. royement terug te nemen. 

5. Royement op grond van het onder a, b en c van dit artikel gestelde geschiedt door 
het congres. 

Artikel 15. 
1. Schorsing of royement van een afdeling houdt in schorsing of royement van alle 

leden van de afdeling, tenzij zij schriftelijk verklaren het niet eens te zijn met de 
handelingen, besluiten of nalatigheden, die tot de schorsing of het royement van de 
afdeling hebben geleid. 

2. De rechten van deze leden moeten door het partijbestuur worden geregeld bij de 
indiening van een voorstel tot schorsing of royement. 

Artikel 16. 
Geschorste afdelingen zijn xstoken van alle rechten, behoudens dat van vertegen- 
woordiging op het congres, waar een beslissing wordt genomen over het voorstel tot 
royement. In dit congres hebben de afgevaardigden van een geschorste afdeling geen 
ander recht dan op deelneming aan de beraadslaging over het voorstel tot royement 
van de afdeling. 

VROUWENORGANISATIE 

Artikel 17. 
1. Binnen het kader van de partij worden doelmatige organisatievormen vastgesteld, 

teneinde te bereiken dat voor vrouwelijke leden van de Partij van de Arbeid moge- 
lijkheden geschapen worden hun activiteiten te ontplooien en hun mening te uiten 
naar buiten in georganiseerd verband. 

2. Reglementen van te vormen organisaties behoeven de goedkeuring van het partij- 



bestuur. 
3. Nadere regelingen worden gegeven in het huishoudelijk reglement van de partij. 

JONGERENORGANISATIE 

Artikel 18. 
1. De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid (JS) zijn de dragers van het poli- 

tieke jongerenwerk in de partij. 
2. De Jonge Socialisten stellen zich ten doel door middel van hun activiteiten jongeren 

een bijdragen te doen leveren aan de realisering van een democratisch-socialis- 
tische samenleving. 

3. Het lidmaatschap van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid staat open 
voor personen van 14 tot en met 27 jaar, die de doelstelling van de Jonge Socialisten 
onderschrijven en zich door hun aanmelding bereid verklaren de uit her huishou- 
delijk reglement van de Jonge Socialisten voortvloeiende verplichtingen na te 
komen. Het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten kan - indien daarvoor drin- 
gende redenen zijn - voor maximaal éen jaar dispensatie verlenen met betrekking 
tot de leeftijd van zevenentwintig jaar. Deze dispensatie heeft ook betrekking op lid 
5 van dit artikel. 

4. Het lidmaatschap van de partij is hiervoor niet verplicht. 
5. Alle leden van de partij jonger dan 28 jaar hebben ledenrechten. 
6. De Jonge Socialisten hebben een huishoudelij k reglement, dat de goedkeuring van 

het partijbestuur behoeft. 

BEZINNINGSORGANISATIES 

Artikel 19. 
1. Binnen het kader van de partij kunnen doelmatige organisatievormen worden 

vastgesteld, teneinde te bereiken dat de leden der partij zich kunnen bezinnen op de 
achtergronden van het politiek handelen, die verband houden met de levensover- 
tuiging. Reglementen van te vormen organisaties behoeven de goedkeuring van het 
partijbestuur. 

2. Nadere regelingen worden gegeven in het huishoudelijk reglement van de partij. 

GEWESTEN EN FEDEIRATIES 

Artikel 20. 
1. Het huishoudelijk reglement van de partij bevat bepalingen omtrent de gewesten 

en vormen van federaties van afdelingen, omtrent de bestuursorganen, de taak en 
bevoegdheden daarvan. De gewesten en federaties kunnen eigen reglementen heb- 
ben, die niet in strijd mogen zijn met de statuten en het huishmdeiijk reglement van 
de partij. 

2. De reglementen van de gewesten en de federaties behoeven de goedkeuring van 



het partij bestuur. 
3. Gewesten en federaties hebben niet het recht onder de naam Partij van de Arbeid 

een vereniging op te richten. 

Artikel 20a. 
1. De gewestelijke vergadering of het bestuur van een gewest kan geschorst worden in 

de uitoefening van haar c.q. zijn functie, als het desbetreffende orgaan: 
a) handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van de partij; 
b) zich niet gedraagt naar de besluiten van het congres of de besluiten welke in 

overeenstemming met de statutaire bevoegdheden zijn genomen door het par- 
tijbestuur of de partijraad of, 

c) zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de partij niet vervult. 
2. Het partijbestuur deelt met redenen omkleed aan de gewestelijke vergadering en 

aan de afdelingsbesturen mee, dat het tot schorsing heeft besloten. In dat geval 
neemt het partijbestuur de bevoegdheden van het geschorste orgaan over, treft 
maatregelen die het functioneren van het gewest waarborgen en roept de geweste- 
lijke vergadering bijeen om de argumenten voor zijn handelwijze weer te geven. 

3. De gewestelijke vergadering kan, ook wanneer deze in de uitoefening van haar 
functie is geschorst, tegen het besluit van het partijbestuur beroep aantekenen bij 
de partijraad, die daartoe binnen zes weken na ontvangst van het besluit van de 
gewestelijke vergadering bijeenkomst. 
Hangende het beroep blijft de schorsing van kracht. 
Een delegatie van de gewestelijke vergadering wordt in de gelegenheid gesteld op 
de partijraad de opvatting van het gewest kenbaar te maken. 
De partijraad bevestigt het besluit tot schorsing of heft dit op. 

4. Schorsing van een gewestelijke vergadering kan niet langer duren dan een half jaar, 
welke termijn met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd door het partij- 
bestuur, waarna met de verkiezing van nieuwe afgevaardigden naar de gewestelijke 
vergadering de schorsing wordt beëindigd. 
Zodra er een nieuw gekozen gewestelijke vergadering is, brengt het partijbestuur 
verslag uit aan die vergadering over het gevoerde beleid. 

5. Wanneer er sprake is van schorsing van het bestuur kiest de gewestelijke vergade- 
ring, die daartoe wordt bijeengeroepen door het partijbestuur, zo spoedig moge- 
lijk, doch met inachtneming van de geldende reglementaire termijnen met betrek- 
king tot de kandidaatstelling, een nieuw bestuur. 
Indien dit naar de mening van het partijbestuur gewenst is, kan bij de kandidaat- 
stelling voor dit nieuwe gewestelijk bestuur door het partijbestuur worden ver- 
klaard, dat het de verkiezing van een of meer leden niet in het belang van het gewest 
acht. Betrokkene heeft in dat geval het recht op de vergadering, die het nieuwe 
bestuur gaat kiezen, deze opvatting te bestrijden. De vergadering beslist uiteinde- 
lijk. 
Met de verkiezing van het nieuwe gewestelijk bestuur wordt de schorsing beëin- 
digd. Het partijbestuur brengt verslag uit over het gevoerde beleid aan de geweste- 
lijke vergadering zodra het nieuwe gewestelijk bestuur gekozen is. 



HET CONGRES 

Artikel 21. 
1. a) Het hoogste gezag in de partij is het congres. Het bestaat uit afgevaardigden van 

de afdelingen der partij en het partijbestuur. Het congres komt éénmaal in de 
twee jaar bijeen. 

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

2. Iedere afdeling heeft het recht zich op het congres te doen vertegenwoordigen en 
wel door: 
één afgevaardigde, indien de afdeling minder dan driehonderd leden telt; 
twee afgevaardigden, indien de afdeling driehonderd, maar minder dan zeshon- 
derd leden telt; 
drie afgevaardigden, indien de afdeling zeshonderd, maar minder dan negenhon- 
derd leden telt; 
en verder per driehonderd leden één afgevaardigde met een maximum van tien 
afgevaardigden. 

3. Als ledental van de afdeling wordt aangenomen het ledental dat de afdeling telt op 
30 september, voorafgaande aan het congres. Bij tussentijdse oprichting, samen- 
voeging of splitsing van afdelingen wordt(en) voor de nog resterende periode de 
congresafgevaardigde(n) op basis van het ledental per oprichtings-, casu quo 
samenvoegings-, casu quo splitsingsdatum gekozen. 

4. De afgevaardigden moeten gekozen zijn uit de leden van de afdeling, in een huis- 
houdelijke vergadering. Zodra de afgevaardigden gekozen zijn, geeft de secretaris 
van de afdeling daarvan bericht aan het partijbestuur. 
Elke afgevaardigde moet voorzien zijn van een geloofsbrief, waarvan het formulier 
door het partijbestuur wordt verstrekt. 

5. De afgevaardigden hebben blanco mandaat voor hun beslissingen op het congres. 
6. Een afdeling brengt voor elke vijftig leden of gedeelte daarvan zes stemmen uit. 
7. Indien een afdeling recht heeft op twee of drie afgevaardigden, wordt het aantal 

stemmen gelijkelijk over de afgevaardigden verdeeld. 
8. Indien een afdeling recht heeft op vier of meer afgevaardigden, wordt het aantal 

stemmen gelijkelijk over de afgevaardigden verdeeld, met dien verstande dat een 
eventuele rest wordt toegewezen aan een daartoe door de afdeling aangewezen 
afgevaardigde. 

Artikel 22. 
1. Het congres vindt plaats op door het partijbestuur te bepalen data, vallende voor 

het einde van de maand april van het congresjaar. Indien bijzondere omstandighe- 
den daartoe aanleiding geven, kan het partijbestuur het congres op een vroeger dan 
wel later tijdstip vaststellen. 

2. Het partijbestuur kan te allen tijde een buitengewoon congres bijeenroepen. 
3. Het partijbestuur is verplicht binnen vier weken een buitengewoon congres bijeen 

te roepen, indien hiertoe het schriftelijk verzoek is binnengekomen van tenminste 



zijn beslissing ter bekrachtiging aan de partijraad voorleggen. 

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

Artikel 26. 
Op een buitengewoon congres zijn de artikelen 21-25 voor zoveel mogelijk van toepas- 
sing. 

PARTIJRAAD 

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 Kamerfractie noodzakelijk maken; 
b) beslissingen te bekrachtigen die hem door het partijbestuur ingevolge het tweede 

lid van artikel 24 worden voorgelegd; 
c) de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement 

vast te stellen; 
d) het advies m.b.t. de meest gewenste samenstelling van de fractie in de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal vast te stellen, zonder daarbij namen te noemen; 
e) de jaarlijkse verslagen van het organisatorische, administratieve, propagandis- 

tische en financiële beleid van het partijbestuur en van de door de partij gesubsidi- 
eerde neveninstellingen te bespreken; 

f) de financiële rekening en verantwoording van het partijbestuur te beoordelen en 
décharge te verlenen aan de penningmeester; 

g) de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de partij vast te stellen; 
h) de leden van de financiële commissie te benoemen; 
i) het jaarlijks verslag van de Nederlandse leden van de socialistische fractie in het 

Europese Parlement te bespreken; 
j) de accountant te benoemen op voordracht van het partijbestuur; 
k) te beslissen over voorstellen en amendementen van organisatorische, administra- 

tieve, propagandistische en financiële aard, ingediend door de afdelingen en het 
partij bestuur; 

1) de plannen voor de propaganda, de scholing en de voorlichting van de partij en bin- 
nen de partij bestaande organisaties vast te stellen; 

m) het huishoudelijk reglement, eventueel de wijziging daarvan en van het reglement 
kandidaatstelling van de partij, voor zover het congres zich dit niet heeft voorbe- 
houden, vast te stellen; 

n) goedkeuring te verlenen aan de benoeming door het partijbestuur van een waame- 
mend secretaris, penningmeester en/of internationaal secretaris overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 48 van het huishoudelijk reglement van de partij. 



Artikel 28. 

De partijraad wordt gevormd door de afgevaardigden der gewesten. Het huishoudelijk 
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 congrespresidium aangewe- 

zen. 
2. Het huishoudelijk reglement van de partij bevat nadere bepalingen omtrent de 

werkwijze van de partijraad. 
3. In het huishoudelij k reglement van de partij wordt nader aangegeven welke orga- 

nen en personen door het partijbestuur kunnen worden uitgenodigd tot het bijwo- 
nen van de vergaderingen der partijraad. Zij hebben een adviserende stem. 

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

Artikel 31. 
De partijraad komt ten minste één keer per jaar bijeen en verder zo dikwijls als het par- 
tijbestuur dit nodig acht in verband met de bepalingen van artikel 27 of indien één- 
derde deel van het aantal leden van de partijraad dit noodzakelijk oordeelt. Het partij-' 
bestuur is gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen. 

PARTIJBESTUUR 

Artikel 32. 
1. De partij wordt bestuurd door het partijbestuur. Het partijbestuur bestaat uit vijf- 

entwintig leden, waarbij er naar moet worden gestreefd, dat ten minste een kwart 
van het aantal bestuursleden uit vrouwen bestaat. Vierentwintig van deze leden 
worden gekozen door het congres; de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 
de partij is het vijfentwintigste lid. 

2. Zeven leden uit het partijbestuur vormen het dagelijks bestuur. 
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ver- 

vreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten 
waarbij de partij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. 

4. De leden van het partijbestuur, met uitzondering van de voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie, kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door het congres wor- 
den ontslagen of geschorst. 

Artikel 33. 
Kandidaatstelling en wijze van verkiezing van de leden van het partijbestuur worden 
nader in het huishoudelijk reglement geregeld, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 24 lid i van deze statuten. 



Artikel 34. 
1. De voorzitter, de eerste en tweede vice-voorzitter, de secretaris, de penningrnees- 

ter, de internationale secretaris en het bestuurslid belast met het werk met de vrou- 
welijke leden worden in functie gekozen en kunnen in bezoldigde dienst zijn. Hun 
taakverdeling wordt nader aangegeven in het huishoudelijk reglement. 

2. De rechtspositie van de bezoldigde bestuurders, hun aantal en welke functies zullen 
worden bezoldigd, worden vastgesteld 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 secretaris, de penningrnees- 
ter en de internationale secretaris; 

b)het door het partijbestuur uit zijn midden aan te wijzen lid. 
2. Indien het bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke leden en de voorzit- 

ter van de Tweede Kamer fractie niet verkozen zijn 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 partijbestuur te behandelen zaken, de uit- 
voering 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. 

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen tezamen de 
partij in en buiten rechte. In geval van verhindering van een of meer genoemde 
functionarissen kunnen zij worden vervangen door de eerste en/of de tweede vice- 
voorzitter. 

Artikel 36a. 
Het huishoudelijk reglement van de partij bevat bepalingen ter vervulling van de func- 
ties van secretaris, penningmeester en internationale secretaris voor het geval één of 
meer van deze functionarissen voor lange tijd uitvallen. 

ONAFHANKELIJKE COMMISSIES 

Artikel 37. 
De onafhankelijke commissie, bedoeld in artikel 24 lid e van deze statuten, heeft een 
reglement dat overeenkomstig het bepaalde in het reglement kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer door de partijraad wordt vastgesteld. 

Artikel 38. 
De onafhankelijke commissie, bedoeld in artikel 24 lid f van deze statuten, heeft een 
reglement dat overeenkomstig het bepaalde in het reglement kandidaatstelling voor 
het Europese Parlement door de partijraad wordt vastgesteld. 



GELDMIDDELEN 

Artikel 39. 
l. De geldmiddelen van de partij bestaan uit: 

a) de contributie van de leden; 
b) de vorderingen op afdelingen en anderen; 
c) schenkingen; 
d) ' erfstellingen en legaten; 
e) renten van beleggingen en baten van ondernemingen; 
f )  andere inkomsten. 

2. De partijraad stelt het aandeel van de contributie-inkomsten vast, dat ter beschik- 
king van de afdelingen en de gewesten wordt gesteld. 

3. De contributies der leden komen in de kas van de partij. 
De afdelingen en gewesten ontvangen geldelijke uikeringen uit de kas van de partij vol- 
gens bij huishoudelijk reglement vast te stellen regels. 

Artikel 40 
1. De partij heeft een fonds, waaruit bijzondere activiteiten v w  de partij kunnen wor- 

den gefinancierd, alsmede een verkiezingsfonds en een spaarregeling voor de afde- 
lingen ten behoeve van de verkiezingen voor de gemeenteraad. 

2. Beheersvorm en werkwijze van de fondsen en van de spaarregeling worden vastge- 
steld in het huishoudelijk reglement van de partij. 

Artikel 40a. 
De financiële commissie, bedoeld in artikel 27, lid h van deze statuten, heeft een regle- 
ment dat overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement door de partij- 
raad wordt vastgesteld. 

Artikel 41. 
Het toezicht en de controle op de boekhouding en de administratie worden uitge- 
oefend door een accountant die, op voordracht van het partijbestuur, door de partij- 
raad wordt benoemd. 

PARTIJBLADEN 

Artikel 42. 
Het partijbestuur benoemt de leden van de redacties van periodieken, die door de par- 
tij worden uitgegeven. 



SLOTBEPALINGEN 

Artikel 43. 
1. De organisatie en de werkwijze der partij worden in bijzonderheden geregeld door 

een huishoudelijk reglement, dat door de partijraad wordt vastgesteld met inacht- 
neming van het bepaalde in artikel 24 lid i. van deze statuten. 

2. Het huishoudelijk reglement van de partij mag geen bepalingen bevatten die in 
strijd zijn met deze statuten. 

3. In gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist 
het partijbestuur. Het brengt de gebleken leemten ter kennis van de partij en doet 
daaromtrent voorstellen aan het eerstvolgende congres resp. de eerstvolgende par- 
tijraad. 

Artikel 44 
De partij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 45. i 

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

Artikel 46. 
Wijziging dezer statuten kan alleen geschieden door een congres bij eenvoudige meer- 
derheid van de uitgebrachte geldige stemmen, blanco stemmen tellen niet mee. Een 
wijziging treedt niet in werking voor die is neergelegd in een notariële akte. 
Wijzigingen neergelegd in een notariële aktie, welke is verleden te Amsterdam op 20 
april 1977. 
Wijzigingen neergelegd in een notariële aktie, welke is verleden te Amsterdam op 17 
augustus 1979. 
Wijzigingen neergelegd in een notariële akte, welke is verleden te Amsterdam op 2 
december 1981. 
Wijzigingen neergelegd in een notariële akte, welke is verleden te Amsterdam op 23 
juni 1983. 
Wijzigingen neergelegd in een notariële akte, welke is verleden te Amsterdam op 6 mei 
1985. 



Huishoudelijk reglement van de Partij van de Arbeid 

AFDELINGEN 

Artikel 1. 
Heeft zich een afdeling van de partij gevormd dan wordt daarvan door de secretaris van 
het gewest waartoe de afdeling behoort, schriftelijk mededeling gedaan aan het partij- 
bestuur. 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 naar een andere afdeling binnen hetzelfde 
gewest kan het gewestelijk bestuur voor een jaar dispensatie aan dat lid verlenen 
om in de "oude" afdeling te blijven werken, indien dit voor het functioneren van die 
afdeling noodzakelijk blijkt. In dringende gevallen kan het gewestelijk bestuur 
deze dispensatie jaarljks met eenzelfde termijn verlengen. 

3. Leden, in wier woonplaats geen afdeling bestaat, worden door het partijbestuur 
ingedeeld bij een door het desbetreffende gewestelijk bestuur daartoe aangewezen 
afdeling. 
Op deze leden is artikel 2 lid 4 van het reglement kandidaatstelling voor de 
gemeenteraden van toepassing. 

4. Is een dergelijke indeling niet mogelijk, dan wordt betrokkene ingeschreven als 
algemeen lid. Een algemeen lid kan voorstellen voor het congres van de partij, als 
bedoeld in artikel 28 van dit reglement, indienen bij de afdeling van zijn keuze. 
Wet contact met de algemene leden wordt onderhouden door het partijbestuur of 
door het bestuur van het betrokken gewest. 

Artikel 2a. 
1. Leden die ingevolge artikel 2 lid 2 van dit reglement, van het gewestelijk bestuur 

dispensatie hebben gekregen om in de "oude" afdeling te mogen blijven werken, 
omdat dit voor het functioneren van die afdeling noodzakelijk blijkt, zijn uitgeslo- 
ten van het deelnemen aan de besluitvorming in die afdeling. 

2. Zij hebben het recht deel te nemen aan de besprekingen over alle in de "oude" 
afdeling te behandelen onderwerpen. 

3. In de nieuwe afdeling hebben zij alle normale ledenrechten. 

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

a) het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de partij; 
b) het bevorderen van de deelneming van de leden aan het werk van de partij. 



2. Dit omvat de volgende werkzaamheden: 
a) het voeren van de propaganda en de bevordering van de vorming en scholing 

van de leden, o.a. door middel van gespreksgroepen; 
b) het bevorderen en/of voeren van acties met inachtneming van de prioriteiten 

door het congres vastgesteld; 
c) het opzetten van activiteiten met en voor de vrouwelijke 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 activiteiten op te zetten, kan een met redenen 
omkleed verzoek om ontheEng door de afdeling bij het gewestelijk bestuur 
worden ingediend; 

d) indien de afdeling één gemeente omvat: de voorbereiding van de verkiezingen 
voor de gemeenteraad overeenkomstig de in het reglement kandidaatstelling 
gestelde regels en de organisatie en leiding van de actie voor deze verkiezingen; 

e) het bevorderen en onderhouden van het contact met de fractie van de partij in 
de gemeenteraad, in het bijzonder voor wat betreft het jaarlijks door de fractie 
uit te brengen schriftelijk verslag; 

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

g) het behandelen van door andere daartoe bevoegde partijorganen aan de afde- 
ling voorgelegde voorstellen en het indienen van voorstellen voor congres, par- 
tijraad en gewestelijke vergadering; 

h) andere werkzaamheden, die het bereiken van de doelstelling van de partij 
bevorderen. 

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

van afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden voor congres en 
gewestelijke vergadering en het beoordelen van het beleid van de verkozenen; 

b) het stellen van kandidaten voor daarvoor in aanmerking komende partijorga- 
nen; 

c) het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de afdeling, waarop een post voor 
de activiteiten met en voor de vrouwelijke leden voorkomt; 

d) het opstellen van het huishoudelijk reglement voor de afdeling, alsmede het 
vaststellen van eventuele wijzigingen. 
Iedere afdeling zendt binnen vier weken na haar oprichting haar huishoudelijk 
reglement ter goedkeuring toe aan het partijbestuur. Zolang geen huishoude- 
lijk reglement van kracht is geldt het modelreglement voor de afdelingen. Het 
reglement is alleen van kracht na goedkeuring door het partijbestuur. Bij wijzi- 
ging van het reglement vindt het hiervoor bepaalde dienovereenkomstige toe- 
passing. 

Artikel 4. 
a) Het bestuur van de afdeling word: gekozen op de jaarvergadering uit en door de 

leden van de afdeling. Het staat de afdeling vrij het bestuur te kiezen voor een 
periode van één of van twee jaar. Er moet naar worden gestreefd dat ten minste een 



kwart van het aantal bestuursleden uit vrouwen bestaat. 
b) Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie kandidaat gesteld en 

gekozen en maken deel uit van het dagelijks bestuur. 
c) Een lid van de raadsfractie en de burgemeester kunnen geen lid zijn van het bestuur 

van de afdeling die één gemeente omvat. 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 met de vrouwelijke leden, voorzover dit tot 
de taak van de afdeling behoort. Dit bestuurslid wordt als zodanig in functie geko- 
zen uit de door de leden gestelde kandidaten en de door de jaarlijkse vrou- 
wenvergadering gestelde kandidaat. 

e) De raadsfractie is in het bestuiir van de afdeling, als die afdeling één gemeente 
omvat, vertegenwoordigd met ten minste één lid. Dit lid heeft een adviserende 
stem. 

f )  Het bestuur van de afdeling brengt ieder jaar, uiterlijk in de maand december, een 
schriftelijk verslag uit over de toestand van de afdeling en de werkzaamheden in het 
afgelopen verenigingsjaar. Dit verslag omvat ook het verslag van het werk met de 
vrouwelijke leden. 

g) Van het verslag zendt het bestuur van de afdeling een afschrift aan het partijbestuur 
en aan het bestuur van het gewest waartoe de afdeling behoort. 
Het bestuur van de afdeling is gehouden het partijbestuur en het gewestelijk 
bestuur alle gevraagde mededelingen te doen. 

h) Uiterlijk in de maand december belegt het bestuur van de afdeling een jaarvergade- 
ring waarop het verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen 
verenigingsjaar. Op deze vergadering legt ook het in functie gekozen bestuurslid, 
belast met het werk met de vrouwelijke leden, verantwoording af. 

i) Voor zover het partijbestuur dit verzoekt, zendt de secretaris van de afdeling het 
archief van de afdeling dat ouder is dan vijf jaar toe aan het partijbestuur. 

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

afdeling ziet toe dat van alle inkomsten en uitgaven der afdeling nauwkeurig aante- 
kening wordt gehouden volgens door het partijbestuur te stellen voorschriften. 

2. Het brengt uiterlijk in de maand december op de daarvoor door het partijbestuur te 
verstrekken formulieren een financieel verslag uit. Van dit versiag zendt het 
bestuur een afschrift 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. 

Artikel 6a. 
l. In het geval bij een gemeentelijke herindeling twee of meer afdelingen zullen gaan 

functioneren binnen één gemeente dienen zij een van de volgende organisatievor- 
men te kiezen: 
a) De desbetreffende afdelingen fuseren voordat de kandidaatstellingsprocedure, 

overeenkomstig artikel 13 van het reglement kandidaatstelling voor de 



gemeenteraden, voor de nieuwe gemeenteraad begint, waardoor één afdeling 
ontstaat, welker grenzen gelijk lopen met de nieuwe gemeentegrenzen. Het 
model huishoudelij k reglement voor de afdelingen is dan van toepassing. 

b) De desbetreffende afdelingen richten, voordat de kandidaatstellingsprocedure 
overeenkomstig artikel 13 van het reglement kandidaatstelling voor de  
gemeenteraden, voor de nieuwe gemeenteraad begint, een gemeentelijke fede- 
ratie op. Het model huishoudelijk reglement voor gemeentelijke federaties is 
dan van toepassing. 

c) De desbetreffende afdelingen gaan een samenwerkingsverband aan ter voor- 
bereiding van een permanente organisatievorm genoemd in a of b. Het model 
huishoudelijk reglement voor samenwerkingsverbanden, betrekking heb- 
bende op gemeenteljke herindeling, is hierop van toepassing. 

2. De gekozen organistievorm, bedoeld onder a, b of c in lid 1, wordt in een instel- 
lingsbesluit vastgelegd, waarin tevens de afspraken betrekking hebbend op de inte- 
gratie van de verkiezingsprogramma's, de te voeren propaganda, het wel of niet 
instellen van een onafhankelijke commissie, die de ontwerp-kandidatenlijst opstelt 
en de datum, waarop de in lid 1 onder c genoemde permanente organisatievorm 
zijn beslag moet hebben gekregen, zijn opgenomen. 
Indien er sprake is van een voorbereidend samenwerkingsverband als bedoeld in 
lid 1 onder c dient in het besluit te worden aangegeven, hoe lang dit zal gelden. 
Uiterlijk een jaar nadat de gemeentelijke herindeling van kracht is geworden, dient 
de permanente organisatievorm in werking te treden. 

3. De desbetreffende afdeling(en) dient(dienen) onverwijld van het instellingsbesluit 
kennis te geven aan het partijbestuur. 

BALLOTAGE 

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

a) Op iedere agenda voor een ledenvergadering van de afdeling vermeldt het 
bestuur wie zich sinds de vorige vergadering 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 eeerder als de  
eerstvolgende afdelingsvergadering wordt gehouden. Mocht een der aanwe- 
zige leden ter vergadering bezwaar uiten tegen toelating van één der genoem- 
den, dan wordt de beslissing over toelating van de betrokkene genomen in de  
volgende ledenvergadering van de afdeling. 

b) Deze volgende ledenvergadering wordt gehouden uiterlijk zestig dagen maar 
niet eerder dan ten minste veertien dagen na die waarin tot ballotage werd 
besloten. 
In de oproep voor deze vergadering wordt vermeldt dat ballotage zal plaatsvin- 
den, terwijl betrokkene daarvan bericht ontvangt. 

c) Indien uiterlijk zestig dagen na de datum waarop tot ballotage werd besloten, 
geen beslissing is genomen door de ledenvergadering van de afdeling, wordt 



geacht dat betrokkene tot het lidmaatschap van de partij is toegelaten. 
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 moge- 
lijkheid 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 partijtestuur gezonden. 
Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de 
brief waarin de afwijzing ter kennis van de betrokkene wordt gebracht. 
Het gewestelijk bestuur neemt een beslissing uiterlijk zestig dagen nadat het 
beroep is ingesteld. Het kan deze termijn met ten hoogste zestig dagen verlen- 
gen 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 ledenvergadering van de afdeling gerechtisd 
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 beslis- 
sing is genomen en de ledenvergadering van de afdeling geen beroep heeft 
ingesteld, wordt de betrokkene geacht met ingang var, dertig dagen nadat de 
verlenging is verlopen tot het lidmaatschap van de partij te zijn toegelaten, dan 
wel met ingang van de datum, waarop de ledenvergadering heeft besloten af te 
zien van het beroep. 
Het 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 partijbestuur gezonden. 
Is de ledenvergadering van de afdeling het niet eens met de beslissing van het 
gewestelijk bestuur, dan kan zij binnen dertig dagen na ontvangst van de beslis- 
sing in beroep gaan bij het partijbestuur. Hangende het beroep wordt de 
betrokkene beschouwd nog niet tot het lidmaatschap te zijn toegelaten. Het 
partijbestuur stelt binnen dertig dagen na ontvangst van het be~oepsschrift van 
de afdeling een onderzoekscommissie in, waarvan één lid wordt aangewezen 
door de ledenvergadering van de afdeling, &én lid door het betrokken geweste- 
lijk bestuur en één lid door het partijbestuur. 
De commissie brengt binnen twee maanden na de aanwijzing een schriftelijk 
verslag uit van haar bevindingen en legt dit voor aan het partijbestuur. 
Het partijbestuur neemt uiterlijk dertig dagen nadat het verslag van de com- 
missie is ontvangen een bindende beslissing en doet daarvan schriftelijk mede- 
deling aan alle betrokkenen. 
Indien iemand niet als lid wordt toegelaten behoeft eerst na een periode van 
twee jaar na de afwijzing over een nieuwe lidmaatschapsaanvrage te worden 
beslist. 
Bestaat tegen toelating van een in een eerder stadium geroyeerde geen be- 
zwaar, dan geeft het bestuur van de afdeling hiervan binnen een week nadat de 
desbetreffende ledenvergadering heeft beslist schriftelijk kennis aan het partij- 
bestuur, dat binnen een maand na ontvangst van dit verzoek een beslissing 
neemt. Bestaat bij het partijbestuur geen bezwaar tegen toelating, dan wordt 
betrokkene beschouwd lid te zijn met ingang van één maand nadat de uitspraak 
van het partijbestuur heeft plaatsgevonden of zoveel eerder als de op deze uit- 



spraak volgende afdelingsvergadering wordt gehouden. 
2. Voor ballotage door het partijbestuur gelden de volgende bepalingen: 

a) In iedere vergadering van het partijbestuur deelt de secretaris mede wie zich 
sinds de vorige vergadering als algemeen lid hebben aangemeld. Indien een der 
aanwezige leden van het partijbestuur bezwaar heeft tegen toelating van een 
der genoemden, wordt binnen zestig dagen over diens toelating als lid beslist. 

b) De betrokkene ontvangt bericht dat tot ballotage is besloten. 
c) Indien niet binnen zestig dagen is beslist wordt geacht dat betrokkene tot het lid- 

maatschap van de partij is toegelaten. 
d) In geval van afwijzing als lid stelt het partijbestuur de betrokkene per aangete- 

kende brief op de hoogte van de reden van de afwijzing, van de mogelijkheid 
van beroep op de partijraad en van de termijn waaraan dit beroep is gebonden. 

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

f) De partijraad beslist in zijn eerstvolgende vergadering over het beroep. Indien 
hij het nodig acht de betrokkene te horen of nadere inlichtingen in te winnen, 
wordt de beslissing tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien in deze ver- 
gadering geen beslissing wordt genomen wordt betrokkene geacht tot het lid- 
maatschap te zijn toegelaten. 

g) Het partijbestuur deelt de beslissing van de partijraad mee 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 
beslist. 

BEROEPSCOMMISSIE 

Artikel 8. 
1. De beroepscommissie bestaat uit drie leden. Zij worden gekozen door het congres. 

Het partijbestuur maakt een voordracht op. Partijbestuursleden mogen geen deel 
uitmaken van de beroepscommissie. 

2. Plaatsvervangende leden van de beroepscommissie zijn, tot een gelijk aantal als de 
leden van de beroepscommissie, de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de ver- 
kiezing van de beroepscommissie in de eerste stemronde de meeste stemmen heb- 
ben behaald. 

3. Kandidaten worden gesteld overeenkomstig artikel 48 van dit reglement. Het par- 
tijbestuur zendt een lijst van kandidaten uiterlijk vijf weken voor het congres aan de 
afdelingen. 

4. In tussentijdse vacatures in de beroepscommissie wordt zodra mogelijk door het 
partijbestuur voorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden, beginnende 
met degene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald. 

5.  Bij ontstentenis of in geval een lid van de commissie is betrokken bij een royements- 
procedure wordt zijn plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid van de 
beroepscommissie. 



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 beweegredenen en van de datum en plaats waarop dit voorstel in behande- 
ling komt. Over het voorstel om royement in overweging te nemen wordt schrif- 
telijk met gesloten briefjes gestemd. 

b) De huishoudelijke vergadering stelt bij ieder voorstel tot royement een com- 
missie van onderzoek in, bestaande uit leden van de partij. 

c) Voor deze commissie wordt één lid aangewezen door de huishoudelijke verga- 
dering, één lid door het betrokken lid en één lid door het gewestelijk bestuur. 
zijnde niet een gewestelijk bestuurder. Indien het betrokken lid binnen veertien 
dagen geen commissielid aanwijst, wijzen de twee overige commissieleden te 
zamen het derde lid aan. De aanwijzing van de leden der commisssie moet 
geschieden uiterlijk dertig dagen na de datum, waarop de huishoudelijke verga- 
dering, genoemd in lid a, werd gehouden. 

d) De commissie brengt binnen twee maanden na de aanwijzing een schriftelijk 
verslag uit van haar bevindingen en legt dit voor aan de huishoudelijke verga- 
dering van de afdeling. Deze huishoudelijke vergadering neemt een beslissing 
over een royement. Een schrifteljk verslag wordt ter informatie toegezonden 
aan het partijbestuur en aan het gewesteljk bestuur. 

e) Na de beslissing van de huishoudelijke vergadering van de afdeling wordt deze 
vergezeld van het verslag van de commissie van onderzoek, aan de 
beroepscommissie gezonden. 

f) In geval tot royement is besloten, stelt het bestuur van de afdeling de betrok- 
kene bij aangetekende brief op de hoogte van het royement, van de mogelijk- 
heid van beroep op de beroepscommissie en van de termijn waarbinnen dit 
beroep moet worden ingesteld. 

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

h) De beroepscommissie neemt uiterlijk zestig dagen nadat het beroep is inge- 
steld, een bindende beslissing. De beroepscommissie kan aan deze beslissing 
voorwaarden verbinden. Zolang over een royement geen uitspraak is gedaan 
door de beroepscommissie, kan de betrokkene geen gebruik van zijn leden- 
rechten maken. De beroepscommissie 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 dagteke- 
ning van de brief, waarin hem het royement wordt medegedeeld c.q. door de 
beroepsinstantie wordt bekrachtigd, opnieuw als lid worden toegelaten. 

2. Voor het royement door het partijbestuu~ gelden de volgende bepalingen: 
a) Alvorens het partijbestuur besluit royement van een lid in overweging te 



nemen, wordt dit lid in de gelegenheid gesteld door ten minste drie leden van 
het partijbestuur te worden gehoord. 

b) Het partijbestuur stelt bij ieder voorstel tot royement een commissie van onder- 
zoek in, bestaande uit leden van de partij. Eén lid van die commissie wordt door 
het partijbestuur en één door het betrokken lid aangewezen. Deze commissie- 
leden wijzen tezamen het derde lid van de commissie aan. Indien het betrokken 
lid geen commissielid aanwijst, dan wijst het bestuur van het gewest in wiens 
gebied het betrokken lid woont, voor hem een commissielid aan. Deze aanwij- 
zingen dienen te geschieden uiterlijk dertig dagen nadat het partijbestuur het 
besluit tot royement in overweging nam. 

c) De commissie brengt binnen twee maanden na de aanwijzing schriftelijk ver- 
slag uit van haar bevindingen aan het partijbestuur. 

d) Het partijbestuur beslist binnen twee maanden nadat het lid is gehoord of, in 
geval een commissie van onderzoek is ingesteld, nadat de commissie verslag 
heeft uitgebracht. Het partijbestuur kan deze termijn met ten hoogste dertig 
dagen verlengen indien het voorstel in behandeling is, maar nog geen beslissing 
kon worden genomen. Het partijbestuur kan voorwaarden aan deze beslissing 
verbinden. 

e) Het partijbestuur stelt het betrokken lid bij aangetekende brief op de hoogte 
van zijn beslissing. In geval tot royement is besloten, worden hem tevens de 
mogelijkheid van beroep op de beroepscommissie en de termijn, waarbinnen 
dit beroep moet worden ingediend, medegedeeld. 
Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de 
brief waarbij het royement ter kennis van de betrokkene is gebracht. 

g) De beroepscommissie neemt uiterlijk zestig dagen nadat het beroep is inge- 
steld, een bindende beslissing. De beroepscommissie kan aan deze beslissing 
voorwaarden verbinden. Zolang over het royement geen uitspraak is gedaan 
door de beroepscommissie, kan de betrokkene geen gebruik van zijn leden- 
rechten maken. De beroepscommissie 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 periode van twee jaar na dagteke- 
ning van de brief, waarin hem het royement wordt medegedeeld c.q. door de 
beroepsinstantie wordt bekrachtigd, opnieuw als lid worden toegelaten. 

AFVOERING VAN DE LEDENLIJST 

Artikel 9. 
1. Indien een lid, ook na schriftelijke aanmaning -waarvan schriftelij k mededeling 

wordt gedaan aan het afdelingsbestuur- in gebreke blijft de verschuldigde contribu- 
tie 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 afgevoerd op grond van artikel 9 lid 
d van de statuten, draagt het afdelingsbestuur hiervoor zorg en stelt betrokkene 
hiervan per aangetekende brief onder opgave van redenen op de hoogte. Betrok- 



kene kan pas opnieuw als lid worden toegelaten twee jaar na de datum van de dag- 
tekening van de aangetekende brief, waarbij hij op de hoogte wordt gesteld van zijn 
afvoeren van de ledenlijst. 

3. Indien een lid op grond van artikel 76, lid 6 of artikel 77, lid 3, 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 afdelingsbe- 
stuur stelt betrokkene hiervan per aangetekende brief onder opgave van redenen 
op de hoogte. Betrokkene kan niet eerder dan na een periode van twee jaar na dag- 
tekening van deze brief opnieuw als lid worden toegelaten. 

4. Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond van artikel 9 lid f 
van de statuten, draagt het afdelingsbestuur hiervoor zorg en stelt betrokkene hier- 
van per aangetekende brief onder opgave van redenen op de hoogte. 

5. Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond van artikel 9 lid 
g van de statuten, draagt het partijbestuur hiervoor zorg: 
a) na afloop van de termijn, waarbinnen beroep op de beroepscommissie kan 

worden ingesteld. Het instellen van beroep schort de termijn op tot het tijdstip, 
waarop de beroepscommissie heeft beslist; 

b) na de uitspraak van de beroepscommissie. 
Het partijbestuur stelt betrokkene per aangetekende brief onder opgave van 
redenen op de hooge van zijn afvoering van de ledenlijst. 

GEWESTEN EN FEDERATIES 

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

gewest. 
2. Afdelingen, gelegen binnen een gemeente die niet tevens een kieskring voor de 

Tweede Kamer is, vormen een gemeentelijke federatie. 
3. Een of meer gewestelijke vergaderingen kunnen uit in hun gewesten gelegen afde- 

lingen streekfederaties vormen, met instemming van de betrokken afdelingen en 
onder goedkeuring van het partijbestuur. 
Onder streekfederatie wordt verstaan de vaste samenwerkingsvorm van afdelin- 
gen, die tot doel heeft de streekbelangen van de aangesloten afdelingen te beharti- 
gen en te coördineren. 

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 begren- 
zing van de kieskringen voor de Tweede Kamer, kunnen de daarbij betrokken 
gewesten, na een besluit van de gewestelijke vergaderingen, een da~r toe  strekkend 
gemotiveerd verzoek aan het partijbestuur zenden. 

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

3. Indien ook de partijraad het verzoek afwijst, kan niet binnen twee jaar een geli~k 
verzoek door het partijbestuur in behandeling worden genomen. 



4. Voor de kandidaatstellingsprocedures worden de grenzen geacht te lopen overeen- 
komstig artikel 10. 

5. In gewesten die uit meer dan één kamerkieskling bestaan, worden jaarlijks kies- 
kringbesturen gevormd, die de taak van het gewestelijk bestuur met betrekking tot 
de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer overnemen. De kandi- 
daatstelling, samenstelling en omvang van deze besturen worden in het huishoude- 
lijk reglement van de desbetreffende gewesten geregeld. 

Artikel l i a .  
1. Tot de taak van de kamerkieskring behoort de voorbereiding en uitvoering van de 

kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer, overeenkomstig de in het 
reglement kandidaatstelling gestelde regels. 

2. De overeenkomstig artikel 16h) gekozen leden van het kieskringbestuur vormen 
tezamen met de afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering uit de afdelingen 
gelegen in de desbetreffende kamerkieskring, de kieskringvergadering. 

GEWESTEN 

Artikel 12. 
Tot de taak van het gewest behoren: 
a) het voeren van de gemeenschappelijke propaganda en de bevordering van de vor- 

ming en scholing; 
b) de voorbereiding van de verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen over- 

eenkomstig de in de reglementen kandidaatstelling gestelde regels en de organisa- 
tie en leiding van de verkiezingsactie in die gewesten, welke een kamerkieskring 
c.q. een provincie c.q. een gemeente omvattten; 

c) het (doen) organiseren van activerende programma's om het deelnemen van vrou- 
wen aan de politiek te bevorderen; 

d) het bevorderen en onderhouden van de contacten met de fracties van de partij in 
vertegenwoordigende lichamen, waarvoor kandidaten door het gewest zijn aange- 
wezen; 

e) de bevordering van de werkzaamheden van de afdelingen en van de binnen de par- 
tij werkzame organisaties; 

f) het bevorderen en/of voeren van actie(s) met inachtneming van de prioriteiten 
door het congres vastgesteld, zo mogelijk door het scheppen van een gewestelijk 
steunpunt, dat de betrokkenheid bij en het deelnemen aan acties door de afdelin- 
gen en het gewest bevordert; 

g) het jaarlijks in oktober doen houden van de gewestelijke vrouwenvergadering, 
overeenkomstig de in het huishoudelijk reglement voor het gewestelijk vrou- 
wenwerk te stellen regels; 

h) de opstelling van het gewestelijk reglement, dat de goedkeuring van het partijbe- 
tuur behoeft; 

i) het vaststellen van een jaarlijkse begroting; 



j ) het bespreken van het jaarlijkse verslag van de kamerfracties in een gewestelijke 
vergadering; 

k) het in overleg met het districtskarnerlid instellen van het politieke team. 

Artikel 13. 
?bt de gewestelijke vergadering worden uitgenodigd: twee leden van het gewestelijk 
orgaan van de Jonge Socialisten, twee leden van het gewestelijk orgaan van de Rooie 
Vrouwen, de leden van de statenfractie, de leden van de Staten-Generaal, die door het 
gewest kandidaat gesteld zijn, de vertegenwoordiger van de Sectie Gemeente, Gewest 
en Provincie, de vertegenwoordiger van de Evert Vermeer Stichting en de door het 
gewest gekozen partijraadsleden. Indien het gewest het gebied van één gemeente 
omvat, de leden van de gemeenteraadsfractie. 

Artikel 14. 
1. De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de afgevaardigden van de afde- 

lingen en de leden van het gewestelijk bestuur. Het aantal afgevaardigden per afde- 
ling wordt berekend naar de volgende maatstaf: een afdeling van zes tot en met vijf- 
enzeventig leden heeft één afgevaardigde; afdelingen met meer dan vijfenzeventig 
leden hebben voor elke vijfenzeventig leden en resterend gedeelte daarvan één 
afgevaardigde. 

2. Als ledental van de afdeling geldt het aantal dat gemeld is aan het gewestelijk 
bestuur op de ledenlijst van de eerste week van oktober voorafgaande aan de 
gewestelijke jaarvergadering. Tussentijdse samenvoeging van afdelingen brengt 
geen verandering in het aantal afgevaardigden gedurende het lopende boekjaar. 
Voor afdelingen die ná 30 september worden opgericht of gesplitst, geldt het 
ledental per oprichtings- c.q. splitsingsdatum. 

3. De afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden worden door en uit de 
afdelingen gekozen in de jaarvergadering van de afdeling, voor de duur van de 
periode die aanvangt met vorenbedoelde jaarvergadering en eindigt op de dag van 
de volgende afdelingsjaarvergadering. Eerstgenoemde jaarvergadering kan even- 
wel besluiten dat het mandaat van een nieuw verkozen afgevaardigde op een later 
tijdstip, doch uiterlijk op 31 december van dat jaar ingaat, waarbij de in de voor- 
gaande jaarvergadering verkozen afgevaardigde tot genoemd tijdstip in functie 
blijft. In geval van een tussentijdse vacature of indien een afgevaardigde verhinderd 
is een gewestelijke vergadering bij te wonen, regelt de ledenvergadering van de 
afdeling zijn vervanging. 

4. In de eerstvolgende afdelingsvergadering na een gewestelijke vergadering legt de 
afdelingsafgevaardigde verantwoording af van de door hem op die gewestelijke 
vergadering ingenomen standpunten. 

5. Afdelingsafgevaardigden hebben drie stemmen en leden van het gewestelijk 
bestuur hebben één stem. 
Leden van het gewestelijk bestuur, de commissaris van de Koningin en de leden van 
de statenfractie kunnen geen afdelingsafgevaardigde zijn. Dit geldt tevens voor 
leden van de gemeenteraadsfractie en de burgemeester indien het gewest één 
gemeente omvat. 

6. De gewestelijke vergadering is openbaar, tenzij de vergadering anders besluit. 
7. Wanneer tien afdelingen in het gewest dan wel 25% van het totaal aantal afdelin- 
1985 25 



gen in het gewest dit onder opgave van redenen verlangt, is het gewestelijk bestuur 
verplicht binnen één maand na dagtekening van het gedane verzoek een geweste- 
lijke vergadering uit te schrijven. 

Artikel 15. 
1. Het gewestelijk bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, gekozen door de geweste- 

lijke jaarvergadering uit de leden van de afdelingen in het gewest. Het staat de 
gewestelijke vergadering vrij het bestuur te kiezen voor een periode van één of van 
twee jaar, waarbij er naar moet worden gestreefd dat ten minste een kwart van het 
aantal bestuursleden uit vrouwen bestaat. 

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekandideerd 
en als zodanig gekozen en zijn lid van het dagelijks bestuur. Eén bestuurslid wordt 
belast met het werk met de vrouwelijke leden voorzover dit tot de taak van het 
gewest behoort. Dit bestuurslid wordt gekozen uit de door de gewestelijke vrou- 
wenvergadering gekozen kandidaat en uit de door de afdelingen gestelde kandida- 
ten. 

3. De statenfractie is met ten minste één lid vertegenwoordigd in het bestuur van het 
gewest dat één province omvat. Dit lid heeft een adviserende stem. 

4. De gemeenteraadsfractie is met ten minste één lid vertegenwmrdigd in het bestuur 
van een gewest, dat slechts één gemeente omvat. Dit lid heeft een adviserende stem. 

5. De voorzitter van de gewestelijke jongerenorganisatie of een door die organisatie 
daartoe verkozen lid is adviserend lid van het gewestelijk bestuur. Dit adviserend 
lid dient partijlid te zijn. 

6. Het huishoudelijk reglement van het gewest bevat bepalingen omtrent de kandi- 
daatstelling en omtrent de samenstelling en omvang van het gewestelijk bestuur en 
het dagelijks bestuur, alsmede van de kieskringbesturen in die gewesten, welke uit 
meer dan één kamerkieskring bestaan. 

7. Het lidmaatschap van een gewestelijk bestuur is onverenigbaar met: 
a) het lidmaatschap van een kamerfractie en de Nederlandse delegatie van de 

socialistische fractie in het Europese Parlement; 
b) het lidmaatschap van een statenfractie en de functie van commissaris van de 

Koningin; 
c) het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van een territoriaal gewestelijk 

lichaam; 
d) het lidmaatschap van een gemeenteraadsfractie en het burgemeesterschap in 

het geval dat een gewest slechts één gemeente omvat; 
e) het lidmaatschap van het partijbestuur. 

8. In geval leden van het kieskringbestuur c.q. het gewestelijk bestuur een bereidver- 
klaring voor een kandidatuur voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale 
Staten of Gemeenteraad indien het gewest één gemeente omvat, hebben afgege- 
ven, wordt gedurende de verdere procedure hun plaats ingenomen door een plaats- 
vervangend lid van dit bestuur. 

Artikel 16. 
1. Het bestuur van het gewest roept in de maand december een gewestelijke jaarver- 

gadering bij een. 



2. In deze vergadering worden behandeld: 
a) naast de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester, het verslag van 

het bestuurslid, belast met het yerk met de vrouwelijke leden; 
b) de voorstellen ingediend door het bestuur van het gewest, de afdelingen en het 

bestuur van de gewestelijke jongerenorganisatie, ter behandeling in de jaarver- 
gadering; 

c) de voorstellen van het bestuur van het gewest en van de afdelingen ter behande- 
ling 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 Sectie Gemeente, 

Gewest en Provincie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 67 van dit regle- 
ment; 

f) de verkiezing van leden van de partijraad, overeenkomstig het bepaalde in arti- 
kel 39 van dit reglement; 

g) de benoeming van een commissie die de kas en de boeken van de penningmees- 
ter controleert en van haar bevindingen verslag uitbrengt; 

h) de verkiezing van de leden en plaatsvervangend leden van het gewestelijk 
bestuur en de verkiezing van de leden en plaatsvervangend leden van een of 
meer eventuele kieskringbesturen; voor de verkiezing en het in functie treden 
van de plaatsvervangend leden is artikel 48 lid 4 van overeenkomstige toepas- 
sing; 

i) het verslag van de fractie van de partij in de Provinciale Staten, indien het 
gewest een gehele provincie omvat; 

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

k) het verslag van de districtskamerleden 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 behandeld, bin- 
nen een termijn gelegen van twee maanden voor tot twee maanden na de geweste- 
lij ke vergadering. 

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

afdelingen, de gemeentelijke federaties, de streekfederaties die binnen één gewest 
zijn gelegen en de in artikel 6a bedoelde samenwerkingsverbanden en hun bestu- 
ren. Voor gewestgrensoverschrijdende streekfederaties wordt bedoeld toezicht 
onder verantwoordelijkheid van de betrokken gewestelijke besturen uitgeoefend. 
Elk betrokken gewestelijk bestuur wijst daartoe uit zijn midden ten minste één lid 
aan dat met het toezicht wordt belast. 

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



Artikel 18. 
De inkomsten van het gewest bestaan uit de door de partijraad vastgestelde uitkering 
uit de partijkas, een door de gewestelijke vergadering vast te stellen bijdrage 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 organisa- 

tie en de leiding van de verkiezingsactie 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. Een lid van de raadsfractie en de burgemeester kunnen geen lid zijn van het bestuur 
van een gemeentelijke federatie. 

5. De raadsfractie is in het bestuur van de federatie vertegenwoordigd met ten minste 
één lid. Dit lid heeft een adviserende stem. 

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

STREEKFEDERATIES 

Artikel 22. 
De taak van de streekfederatie wordt omschreven in het besluit waarin de instelling 
wordt geregeld, de taakomschrijving wordt opgenomen in het reglement van de federa- 
tie. 

Artikel 23. 
1. Wijziging in de taakomschrijving kan, met instemming van de betrokken afdelin- 

gen, worden aangebracht door de gewestelijke vergaderingjen), die tot instelling 
van de streekfederatie heeft (hebben) besloten, onder goedkeuring van het partij- 
bestuur. Indien een streekfederatie is belast met een taak bij de verkiezingen van 
een vertegenwoordigend lichaam, richt zij zich naar een reglement kanclidaatstel- 
ring, bedoelid in artikel 56. 
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2. De vaststelling van het huishoudelijk reglement van de streekfederatie geschiedt 
voor de eerste maal door een vergadering bestaande uit de besturen van de afdelin- 
gen, die van de federatie deel uitmaken. Het reglement regelt de wijze, waarop het 
kan worden gewijzigd. Het reglement behoeft de goedkeuring van het partijbe- 
stuur. 

Artikel 24. 
Indien het bestuur van een streekfederatie wijziging van de taakomschrijving wenselijk 
acht en één of meer van de hierbij betrokken gewestelijke vergaderingen weigert (wei- 
geren) daartoe mede te werken, of indien tussen het bestuur van de streekfederatie en 

i 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. 

ALGEIVENE BEPALINGEN VOOR GEWESTEN EN FEDERATIES 

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

Artikel 26. 
Een lid van het bestuur van een gewest of de federatie heeft de bevoegdheid elke ver- 
gadering van bestuur of leden van een tot dit gewest of deze federatie behorende afde- 
ling of federatie bij te wonen. Het heeft daarin een adviserende stem. 

MET PROVINCIAAL CONTACT 

Artikel 27. 
1. Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen wordt een provinciaal con- 

tact ingesteld, bestaande uit drie leden van het bestuur van ieder gewest en ten rnin- 
ste één vertegenwoordiger van de statenfractie. Dit lid heeft een adviserende stem. 
Het lidmaatschap van het provinciaal contact is niet verenigbaar met dat van de sta- 
tenfractie en de functie van commissaris van de Koningin. 

2. Het heeft tot taak ten minste éénmaal per jaar een provinciale vergadering te beleg- 
gen ter bespreking van het verslag van de fractie van de partij in de Provinciale Sta- 
ten. 
Het vervult de taak bij het reglement kandidaatstelling aan het provinciaal contact 
opgedragen 

3. De gewesten kunnen andere taken aan het provinciaal contact opdragen. 
4. Het provinciaal contact is bevoegd te bepalen, dat het verslag van de fractie van de 

partij in de Procinciale 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 de samengevoegde gewestelijke vergaderin- 
gen van de betrokken gewesten, onder overeenkomstige toepassing van artikel 14. 

6. Tot de taak van de provinciale vergadering behoort het gestelde onder artikel 69a, 
lid 6. 

HET CONGRES 

Artikel 28. 
1. Voorstellen ter behandeling op het congres, betrekking hebbende op de taak van 

het congres, omschreven in artikel 24 van de statuten, kunnen ingediend worden 
door de afdelingen, het landelijk bestuur van de jongerenorganisatie en het partij- 
bestuur. 

2. Een algemeen lid dat overeenkomstig artikel 2 bij een afdeling zijner keuze een 
voorstel voor het congres indient, heeft het recht dit voorstel mondeling toe te lich- 
ten in de ledenvergadering van deze afdeling. 

3. Het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten heeft spreekrecht op het congres. 

Artikel 29. 
i. De voorstellen van het partijbestuur worden ten minste negentien weken voor het 

congres ter kennis van de afdelingen gebracht, ter behandeling in de ledenvergade- 
ring. 

2. De afdelingen kunnen eigen voorstellen, moties en amendementen op de voorstel- 
len van het partijbestuur tot uiterlijk veertien weken voor het congres indienen bij 
het partijbestuur. 

Artikel 30. 
l. Door het partijbestuur worden alle ingediende voorstellen met de daarbij beho- 

rende amendementen, nadat de hierin ingevolge artikel 38 aangebrachte wijzigin- 
gen zijn venverkt, benevens alle andere punten die volgens de statuten of het huis- 
houdelijk reglement op het congres behandeld moeten worden, verenigd in een 
beschrijvingsbrief, waaraan wordt toegevoegd het tweejaarlijks verslag van de poli- 
tieke verrichtingen van het partijbestuur en de verslagen van de kamerfracties. Het 
congrespresidium voegt daaraan toe een voorlopig voorstel tot afhandeling van de 
agenda. 

2. Deze beschrijvingsbrief wordt ten minste vijf weken voor het congres toegezonden 
aan de afdelingen en aan allen wie, naar het oordeel van het partijbestuur, een 
exemplaar gezonden moet worden. 
Uiterlijk vier weken voor het congres bespreken de afdelingsvergaderingeí3.de 
beschrijvingsbrief, beslissen of en zo ja, welke punten naar hun mening aan het 
voorlopige voorstel tot afhandeling van de agenda moeten worden toegevoegd en 
geven deze door aan hun gewestelijke besturen. 

4. Uiterlijk drie weken voor het congres houden de gewesten een voorvergadering 
met hun congresafgevaardigden ter bespreking van de beschrijvingsbrief van het 
congres. Op die voorvergadering, waar alleen de congresafgevaardigden stemrecht 
hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, wordt tevens beslist welke van 
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de door de afdelingen aangemelde punten aan het door het congrespresidium 
gedane voorlopige voorstel tot afhandeling van de agenda worden toegevoegd. 
Deze punten dienen uiterlijk twee weken voor het congres in het bezit van het con- 
grespresiudium te zijn. 

5. Het partijbestuur draagt zorg, dat de gewesten tijdig voor de te houden voorverga- 
dering in kennis worden gesteld van de namen en adressen van de congresafgevaar- 
digden en van de namen van hun afdelingen. 

Artikel 31. 
1. In de eerstvolgende afdelingsvergadering na het congres leggen de afgevaardigden 

verantwoording af van de door hen op het congres ingenomen standpunten. 
2. De functie van afdelingsafgevaardigden naar het congres is niet verenigbaar met: 

a) het lidmaatschap van het partijbestuur 
b) het lidmaatschap van een kamerfractie 
c j het lidmaatschap van het congrespresidium; 
d) het lidmaatschap van de Nederlandse delegatie van de socialistische fractie in 

het Europese Parlement. 

Arfikei 32. 
1. Elke afdeling heeft het recht op vergoeding van de reiskosten voor het bezoeken 

van het tweejaarlijks congres en van buitengewone congressen voor het aantal 
afgevaardigden, dat volgens artikel 21 van de statuten is toegestaan, indien zij het 
congres hebben bijgewoond. Als basis voor deze vergoeding gelden de reiskosten 
tweede klas van de spoorwegen. 

2. Voor de kosten van het tweejaarlijkse congres wordt jaarlijks door het partijbestuur 
een bedrag gereserveerd uit de contributie-opbrengst. 

3. Met uitzondering van de reiskosten worden de kosten van het buitengewoon con- 
gres, met een door het partijbestuur voor ieder buitengewoon congres vast te stel- 
len maximum, naar een gelijk bedrag per lid, omgeslagen voor de afdelingen. 

Artikel 33. 
(is verplaatst naar de statuten, artikel 21). 

Artikel 34. 
i. Overeenkomstig artikel 23 van de statuten worden uitgenodigd om het congres bij 

te wonen: 
a) alle leden van de fracties van de partij in de Eerste en Tweede Kamer en alle 

Nederlandse leden van de socialistische fractie in het Europese Parlement; 
b) twee vertegenwoordigers van de landelijke kerngroep van de Rooie Vrouwen; 
c) twee vertegenwoordigers van de Jonge Socialisten; 
d) twee vertegenwoordigers van de bezinningsorganisaties; 
e) de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de gewesten; 
f) een vertegenwoordiger van elk der gewestelijke kerngroepen van de Rooie 

Vrouwen; 
g) de leden van de partijraad; 
h) de leden van het congrespresidium; 



i) de voorzitter van het curatorium en de directeur van de Wiardi Beckman Stich- 
ting; 

j) een vertegenwoordiger van de redactie van het wetenschappelijk maandblad 
van de Wiardi Beckman Stichting; 

k) een vertegenwoordiger van de partijpers; 
l) andere leden van de partij, van wie de aanwezigheid door het partijbestuur 

wenselij k wordt geacht. 
2. Het partijbestuur kan andere personen en delegaties van organisaties in de gele- 

genheid stellen in het congres aanwezig te zijn. 

Artikel 34a. 
1. De afgevaardigden van de afdelingen en het partijbestuur zijn bevoegd om op her 

congres een voorstel van orde in te dienen; 
2. Onder voorstel van orde wordt verstaan een voorstel tot het nemen van een besluit 

betreffende de wijze, het tijdstip of de duur van behandeling van een onderwerp dat 
aan de orde is, dan wel een wijziging van de volgorde van de agenda. 

3. Een voorstel van orde kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. 
4. Een voorstel van orde, anders dan een voorstel tot wijziging van de volgorde van de 

agenda, Komt in behandeling voor he-r: onderwerp waarop het betrekking heeft of, 
indien de behandeling reeds is aangevangen, na onderbreking van de behandeling 
van dat onderwerp. 

Artikel 35. 
l. De afgevaardigden van de afdelingen en het partijbestuur zijn bevoegd om op het 

congres op een in behandeling zijnd onderwerp amendementen en op een in 
behandeling zijnd amendementen subamendementen in te dienen, voorzover het 
congrespresidium van mening is, dat dit niet binnen de daarvoor gestelde termijnen 
had kunnen gebeuren. 

2. Onder (sub)amendementen wordt verstaan een voorstel tot wijziging van een in 
behandeling zijnd voorstel c.q. amendement, dat naar de vorm direct geschikt 
moet zijn om in het voorstel c.q. amendement te worden opgenomen. 

3. De (sub)amendementen worden niet in behandeling genomen als deze niet zijn 
ondertekend door ten minste zes congresleden. 
De indieners zijn bevoegd het (sub)amendement in te trekken, doch als de beraad- 
slaging is gesloten alleen met toestemming van de vergadering. Indieners var, 
(sub)arnsndementen kunnen hun (sub)amendementen toelichten. Een 
(sub)amendement is ontoelaatbaar, indien het een strekking heeft tegengesteld aan 
die van het voorstel/amendement of indien er tussen de materie van het 
(sub)amendement en die van het voorstel/amendement geen rechtstreeks verband 
bestaat. 

Artikel 36. 
1. Het congres is openbaar. 
2. Het partijbestuur zendt binnen drie weken na het congres een kennisgeving aan de 

afdelingen, waarin de besluiten van het congres zijn vervat. 



HET CONGRESPRESIDIUM 

Artikel 37. 
1. Het congrespresidium bestaat uit 8 leden. De secretaris van de partij is ambtshalve 

lid van het congrespresidium; de overige partij bestuursleden, de leden van de Eer- 
ste en Tweede Kamer, van het Europese Parlement en partijgenoot-bewindslieden 
kunnnen geen deel uitmaken van het congrespresidium. Ook is het lidmaatschap 
van het congrespresidium niet verenigbaar met het lidmaatschap van de partijraad 
en met de functie van afdelingsafgevaardigde naar het congres. 
Hst congres kiest zeven leden van het congrespresidium voor twee jaar. Zij worden 
gekozen nadat de verkiezing van het partijbestuur heeft plaatsgehad. 

2. Plaatsvervangende leden van het congrespresidium zijn, tot een gelijk aantal als de 
leden van het congrespresidium, de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de ver- 
kiezing van het congrespresidium in de eerste stemronde de meeste stemmen heb- 
ben behaald. 
Kandidaten worden gesteld overeenkomstig artikel 48 van dit reglement. 

3. Het partijbestuur zendt een lijst van kandidaten uiterlijk vijf weken voor het con- 
gres aan de afdelingen. Het partijbestuur kan uit de gestelde kandidaten een voor- 
dracht in alfabetische volgorde maken. 

4. In tussentijdse vacatures in het congrespresidium wordt zodra mogelijk door het 
partijbestuur voorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden, beginnende 
bij degene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkiezingen heeft behaald. 

Artikel 38. 
1. Het congrespresidium wordt door het partijbestuur geraadpleegd over de alge- 

mene voorbereiding van het congres en de presentatie van de congresstukken. 
2. Het congrespresidium heeft de bevoegdheid: 

a) voorstellen van gelijke strekking samen te voegen tot één vocrstel; 
b) voorstellen van nauwverwante strekking, in overleg met de betrokken afdelin- 

gen, samen te voegen tot één voorstel; 
c) voorstellen, die niet geheel duidelijk geformuleerd zijn, in overleg met de 

betrokken afdeling(enj, de juiste formulering te geven. 
3. Het congrespresidium stelt de dagorde van het congres vast en doet aan het congres 

een voorstel voor de afhandeling van de agenda. 
4. De niet door het congrespresidium genoemde en de niet door de in artikel 30 van 

dit reglement bedoelde voorvergadering aangemelde punten worden bij de aan- 
vang van het congres overeenkomstig het gegeven preadvies bij hamerslag door het 
congrespresidiurn afgedaan, 

5. Het congrespresidium voegt de tijdens het congres ingediende moties aan de 
agenda toe, indien het van oordeel is dat deze daarvoor voldoende actueel en 
belangrijk zijn en indien ze door ten minste zes congresleden zijn ondertekend. 

6. Het houdt voorbesprekingen met congresafgevaardigden, die voornemens zijn het 
woord te voeren en regelt de inrichting van deze voorbesprekingen. 

7. Het deelt de beschikbare spreektijd toe. In het belang van een goede beraadslaging 
kan deze toewijzing geschieden volgens andere maatstaven dan van strikte evenre- 
digheid . 



8. Het wijst uit zijn midden voorzitters aan voor de verschillende congreszittngen. Het 
is een voorzitter van een congreszitting niet toegestaan deel te nemen aan de 
beraadslagingen, die onder zijn leiding plaats hebben. 

DE PARTIJRAAD 

Artikel 39. 
1. De leden van de partijraad worden ieder jaar gekozen door de gewestelijke jaarver- 

gadering. 
2. 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, waarbij ernaar moet worden gestreefd, dat 
ten minste een kwart van het aantal partijraadsleden uit vrouwen bestaat. 

3. De secretaris van het gewest is gehouden de namen van de door de gewestelijke 
vergadering gekozenen binnen 6 dagen na de verkiezing te melden aan het partij- 
bestuur. 

4. Het lidmaatschap van de partijraad is niet verenigbaar met: 
a) het lidmaatschap van het partijbestuur; 
b) het lidmaatschap van het congrespresidium; 
c) het lidmaatschap van de kamerfractie; 
d) het lidmaatschap van de Nederlandse delegatie van de socialistische fractie in 

het Europese Parlement; 
e) het lidmaatschap van de financiële commissie. 

5. Plaatsvervangende leden van de partijraad zijn, tot een gelijk aantal als de partij- 
raadsleden, de niet tot partijraadslid 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 ver- 
vangen. Van hen treedt telkens één in functie, als een gekozen lid verhuist buiten 
het gewest, tussentijds aftreedt of ophoudt lid van de partij te zijn. 

6. Bij de vervanging of opvolging komt het plaatsvervangend lid, dat bij zijn verkie- 
zing het hoogste aantal stemmen kreeg, het eerste aan de beurt. 
Bij gelijk aantal stemmen of verkiezing zonder hoofdelijke stemming bepaalt het 
gewestelijk bestuur de volgorde door loting. 

7. In de eerstvolgende gewestelijke vergadering na een partijraad leggen de partij- 
raadsleden c.q. hun plaatsvervangers verantwoording af van de door hen op die 
partijraad ingenomen standpunten. 

8. Tot bijwoning van de vergadering van de partijraad worden uitgenodigd: 
a) de leden van het partijbestuur; 
b) de leden van het congrespresidiun; 
c) de leden van de fracties van de Eerste en Tweede Kamer en de Nederlandse 

leden van de socialistische fractie in het Europese Parlement; 
d) vijf vertegenwoordigers van de Rooie Vrouwen in de partij; 
e) vijf vertegenwoordigers van de Jonge Socialisten in de PvdA; 
f )  drie vertegenwoordigers van de bezinningsorga~isaties; 
g) een vertegenwoordiger van de Wiardi Beckman Stichting; 
h) de vertegenwoordiging van het personeel. 
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De onder a t/m h genoemden hebben een raadgevende stem. 
g. Voorts kan het partijbestuur leden van de partij of andere personen tot bijwoning 

van een vergadering uitnodigen, die daarvoor naar zijn mening in het bijzonder in 
aanmerking komen. 

Artikel 40. 
Voorstellen ter behandeling in de partijraad kunnen worden ingediend door het partij- 
bestuur, de gewestelijke vergadering en het landeljk bestuur van de jongerenorganisa- 
tie. Ten aanzien van de onderwerpen, te behandelen bij de agendapunten in artikel 41 
oenoemd, kunnen ook de afdelingen voorstellen indienen. Ten aanzien van het huis- 
b 

houdelijk reglement kunnen de afdelingen ook voorstellen indienen. 

Artikel 41. 
1. De jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de partij wordt uiterlijk in de 

maand juli vastgesteld. 
2. In de vergadering, waarin de begroting wordt vastgesteld komen tevens aan de 

orde: 
a) de jaarlijkse verslagen van het organisatorische, administratieve, propagandis- 

tische en financiële beleid van het partijbestuur, met uitzondering van de orga- 
nisatorische en financiële verslagen van de door de partij gesubsidieerde ne- 
veninstellingen, die uiterlijk in de maand september op een partijraad aan de 
orde komen; 

b) de financiële rekening en verantwoording van het partijbestuur en het verleneri 
van décharge aan de penningmeester; 

c) de ingediende voorstellen van organisatorische, administratieve, propagandis- 
tische en financiële aard. 

Artikel 41a. 
In het jaar voorafgaande aan de verkiezing van het partijbestuur beslist de  partijraad bij 
het vaststellen van de begroting welke functies in het partijbestuur bezoldigd zullen zijn 
gedurende de zittingsperiode van dat partijbestuur. 

Artikel 42. 
1. Het partijbestuur draagt zorg, dat de leden ten minste acht weken voor de datum 

waarop de partijraad bijeenkomt, daarvoor worden uitgenodigd onder gelijktijdige 
kennisgeving aan de afdelingen en onder mededeling van de datum, waarop in te 
dienen moties en amendementen in het bezit van het partijbestuur dienen te zijn. 
De te behandelen stukken dienen uiterlijk vier weken voor de bijeenkomst in het 
bezit van de leden van de partijraad en van de afdelingen te zijn en moties en amen- 
dementen uiterlijk één week tevoren in het bezit van de leden van de partijraad en 
van de gewestelijke besturen. 

2. Behoudens het gestelde in artikel 43 dienen voorstellen ter behandeling in de par- 
tijraad ten minste zes weken tevoren bij het partijbestuur te zijn ingezonden. Zij 
worden tenminste vier weken voor de vergadering toegezonden aan de leden van 
de partijraad en aan de gewestelijke besturen. 

3. Het bestuur van het belegt voor de vergadering van de partijraad een bijeen- 
komst met de afgevaardigden van het gewest naar de partijraad ter bespreking van 
de agenda. 35 
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4. In spoedeisende gevallen kan van de termijnen, genoemd in de eerste en tweede 
alinea van dit artikel, worden afgeweken. 

Artikel 43. 
1. De datum van de vergadering van de partijraad, waarin de in artikel 41 genoemde 

onderwerpen aan de orde zijn, wordt tijdig door het partijbestuur bekend gemaakt 
alsmede de datum, waarop in te dienen moties in het bezit van het partijbestuur die- 
nen te zijn, 

2. Voorstellen, betrekking hebbend op deze onderwerpen, moeten uiterlijk veertien 
weken voor de vergadering bij het partijbestuur zijn ingezonden. Zij worden ten 
minste twaalf weken voor de vergadering ter kennis van de afdelingen en de gewes- 
ten gebracht. 

3. Amendementen op deze voorstellen kunnen door de gewesten of door vijf partij- 
raadsleden ondertekend, worden ingediend. Zij moeten ten minste acht weken 
voor de vergadering bij het partijbestuur zijn ingezonden. 

4. De ontwerp-begroting, de voorstellen en alle andere stukken die in deze vergade- 
ring moeten worden behandeld, worden ten minste vier weken voor de vergadering 
door het partijbestuur toegezonden aan de leden van de partijraad. 

Artikel 43a. 
1. De partijraadsleden en het partijbestuur zijn bevoegd om op de partijraad een 

voorstel van orde in te dienen. 
2. Onder voorstel van orde wordt verstaan een voorstel tot het nemen van een besluit 

betreffende de wijze, het tijdstip of de duur van behandeling van een onderwerp dat 
aan de orde is, dan wel een wijziging van de volgorde van de agenda. 

3. Een voorstel van orde kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. 
4. Een voorstel van orde, anders dan een voorstel tot wijziging van de volgorde van de 

agenda, komt in behandeling vóór het onderwerp waarop het betrekking heeft, of 
indien de behandeling is aangevangen, na onderbreking van de behandeling van 
dat onderwerp. 

Artikel 44. 
1. Met de leiding van de vergadering van de partijraad is het congrespresidium belast. 

De voorzitter van de partijraad wordt door en uit het congrespresidium aangewe- 
zen. 

2. In de partijraad brengt ieder lid één stem uit. 
3. De partijraadsleden en het partijbestuur zijn bevoegd om op de partijraad op een in 

behandeling zijnd onderwerp amendementen en op een in behandeling zijnd 
amendement subamendementen in te dienen, voorzover het congrespresidium van 
mening is, dat dit niet binnen de daarvoor gestelde termijn had kunnen gebeuren. 

4. Onder (sub)amendement wordt verstaan een voordracht tot wijziging van een in 
behandeling zijnd voorstel c.q. amendement, dat naar de vorm direct geschikt 
moet zijn om in het voorstel c.q. amendement te worden opgenomen. 

5. De (sub)amendementen van de partijraadsleden worden niet in behandeling geno- 
men als deze niet zijn ondertekend door ten minste drie partijraadsleden. De indie- 
ners zijn bevoegd het (sub)amendement in te trekken doch, als de beraadslaging is 
gesloten, alleen met toestemming van de vergadering. Indieners van (sub)amende- 
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menten kunnen hun (sub)amendementen toelichten. Een (sub)amendement is 
ontoelaatbaar indien het een strekking heeft tegengesteld aan die van het voorstel/ 
amendement of indien er tussen de materie van het (sub)amendement en die van 
het voorstel/amendement geen rechtstreeks verband bestaat. 

6. Het partijbestuur draagt zorg dat de in dit artikel bedoelde (sub)amendementen in 
genoegzame aantallen worden vermenigvuldigd en gedistribueerd, zodat in ieder 
geval elk partijraadslid hierover kan beschikken, voordat de (sub)amendementen 
in bespreking komen. 

7 .  Het congrespresidium voegt tijdens de partijraad ingediende moties aan de agenda 
toe, indien het van oordeel is dat deze daarvoor voldoende actueel en belangrijk 
zijn en indien deze door ten minste drie partijraadsleden zijn ondertekend. Indien 
een motie ondertekend is door drie of meer partijraadsdelegaties wordt zonder 
meer aangenomen, dat die motie voldoende actueel en belangrijk is. 

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

Artikel 46. 
Het partijbestuur zendt binnen een week na de vergadering van de partijraad een over- 
zicht van de genomen besluiten aan de afdelingen en de leden van de partijraad. Deze 
termijn kan, bij bijzondere noodzaak, met een week worden verlengd. 
Deze beslultenlijst wordt goedgekeurd door de daarop volgende vergadering van de 
partijraad. 
Amendementen op deze besluitenlijst worden op de c.q. een volgende vergadering van 
de partijraad behandeld, indien zij schriftelijk en overeenkomstig het gestelde in artikel 
42, lid 2, zijn ingediend. In de tussenliggende periode wordt de besluitenlijst geacht te 
zijn goedgekeurd. 

HET PARTIJBESTUUR 

Artikel 47 
De leiding van de partij, het beheer van de geldmiddelen en eigendommen, de uitvoe- 
ring van besluiten van het congres en de partijraad en de handhaving der statuten en 
reglementen is opgedragen aan het partijbestuur. 

Artikel 48 
1. Uiterlijk acht weken voor het congres zenden de afdelingen namen van kandidaten 

voor het partijbestuur in. Voor iedere plaats in het partijbestuur kan slechts één 
kandidaat worden gesteld. 
Het tweejaarlijkse Rooie Vrouwencongres heeft eveneens het recht voor het 
bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke leden een kandidaat te stellen. 
Vijf weken voor het congres zendt het partijbestuur de lijst van namen van kandida- 
ten aan de afdelingen. 

2. Worden niet meer kandidaten gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn, dan zijn de 
gestelde kandidaten bij enkele kandidaatstelling gekozen, met uitsluiting van het 
bepaalde in artikel 54.5.a van dit reglement. Het partijbestuur is bevoegd een aan- 
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beveling op te maken voor de te verkiezen bestuursleden. 
3. Het personeel van het parti!secretariaat is bevoegd een aanbeveling op te maken 

voor de te verkiezen secretaris en penningmeester en heeft het recht deze aanbevs- 
ling op het congres nader toe te lichten. 
De medewerkers van het Rooie Vrouwenbureau hebben het recht van aanbeveling 
bij de verkiezing van het bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke leden 
en hebben het recht deze aanbeveling op het congres nader toe te lichten. 

4. Plaatsvervangende leden van het partijbestuur zijn de tien niet tot lid gekozen kan- 
didaten, die bij de verkiezing van het partijbestuur in de eerste stemronde de 
meeste stemmen hebben behaald. Zij treden in functie indien een der zittende 
leden geheel of voor lange tijd uitvalt, beginnende met degene die het hoogste aan- 
tal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald, behoudens het gestelde in artikel 50, 
derde lid. 
Zodra de uitgetredene te kennen geeft gedurende de lopende zittingsperiode zijn/ 
haar taak als partijbestuurslid weer volledig te kunnen hervatten, treedt het plaats- 
vervangend lid van het partijbestuur terug en herneemt zijdhaar plaats op de lijst 
van plaatsvervangende leden van het partijbestuur. 

5 .  Het lidmaatschap van het partijbestuur is onverenigbaar met het vervullen van een 
dienstbetrekking bij de partij, de Tweede Kamerfractie, de Wiardi Beckman Stich- 
ting, de Stichting Vormingswerk PvdA, de Jonge Socialisten in de PvdA, 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 
tweede secretaris, tweede penningmeester en tweede internationaal secretaris aan. 
Indien secretaris, penningmeester en/of internationaal secretaris voor lange tijd 
uitvalt en het niet mogelijk blijkt dat de tweede secretaris, tweede penningmeester 
of tweede internationaal secretaris gedurende die periode optreedt, heeft het par- 
tijbestuur de bevoegdheid tot aan het eerstvolgende congres dan wel tot aan het 
tijdstip, waarop betrokkene weer beschikbaar is voordat het eerstvolgende congres 
plaatsvindt, in de vervulling van de functie te voorzien door aantrekking van een 
waarnemer buiten de kring van het partijbestuur. In dat geval behoeft deze voorzie- 
ning de goedkeuring van de eerstvolgende partijraad. Deze plaatsvervanger heeft 
een adviserende stem. 

7. Indien het bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke leden voor lange tijd 
uitvalt wordt haar plaats in het partijbestuur met alle daaraan verbonden rechten en 
plichten ingenomen door de door het Rooie Vrouwencongres gekozen plaatsver- 
vangend landelijke contactvrouw. 

Artikel 49. 
l. Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid kan zijn van het partijbestuur, is 

ten hoogste zeven. 
Van onwaarde is het stembiljet, waarop bij de verkiezing van het partijbestuur meer 
namen van de leden van de Staten-Generaal zijn ingevuld dan er plaatsen door 
deze categorie partijgenoten kunnen worden bezet. 
Indien bij de verkiezing van het partijbestuur meer leden van de Staten-Generaal 
de volstrekte meerderheid hebben behaald dan er plaatsen door deze categorie 
partijgenoten kunnen worden bezet, worden gekozen verklaard diegenen die het 
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hoogst aantal stemmen op zich verenigden tot een maximum van het voor deze 
categorie beschikbare aantal plaatsen. 

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 kamerfractie. 
4. De secretaris van de partij kan geen lid zijn van de Staten-Generaal of het Europese 

Parlement. 
5. Het lidmaatschap van het partijbestuur is niet verenigbaar met: 

a) het lidmaatschap van de partijraad; 
b) her lidmaatschap van de beroepscommissie; 
c) het lidmaatschap van een gewestelijk bestuur; 
d) de functie van afdelingsafgevaardigde naar de gewestelijke vergadering; 
e) de functie van afdelingsafgevaardigde naar het congres; 
f )  het lidmaatschap van het congrespresidium, behoudens de partijsecretaris die 

daarvan q.q. lid is; 
g) het lidmaatschap van de financiële commissie. 

Artikel 50. 
1. Indien een lid van het partijbestuur het lidmaatschap van de Staten-Generaal is 

gaan uitoefenen en-daardoor het in artikel 49 eerste lid gestelde maximum wordt 
overschreden, houdt hij op lid van het partijbestuur te zijn. 

2. indien tengevolge van verkiezingen voor de Eerste of Tweede Kamer een aantal 
leden van het partijbestuur gelijktijdig tot lid van de Staten-Generaal verkozen ver- 
klaard wordt en daardoor het in artikel 49 eerste lid gestelde maximum wordt over- 
schreden, houden diegenen hunner, die bij hun verkiezing tot lid van het partijbe- 
stuur het laagste aantal stemmen op zich verenigden, op lid van het partijbestuur te 
zijn. Verkiezing bij eerste stemming gaat hierbij voor verkiezing bij herstemming. 

3. Degenen die ingevolge de twee vorige leden ophouden lid van het partijbestuur te 
zijn, worden bovenaan de lijst van plaatsvervangende partijbestuursleden geplaatst 
in de volgorde van het in het vorig lid bedoelde aantal stemmen. De lijst van plaats- 
vervangende leden wordt met dit aantal uitgebreid. 

4. Daalt het aantal leden van het partijbestuur dat tevens lid van de Tweede Kamer is 
beneden drie, dan wijst de Tweede Kamerfractie een delegatie van twee leden aan, 
die de vergaderingen van het partijbestuur bijwoont en aan de beraadslagingen kan 
deelnemen. De leden van deze delegatie hebben een raadgevende stem. 

5. Indien geen van de leden van het partijbestuur tevens lid van de Eerste Kamer is, 
wijst de Eerste Kamerfractie één lid aan, dat de vergaderingen van het partijbestuur 
bijwoont en aan de beraadslagingen kan deelnemen. Het heeft een raadgevende 
stem. 

6. De leden in het Europese Parlement wijzen uit hun midden één lid aan, dat de ver- 
gaderingen van het partijbestuur bijwoont en aan de beraadslagingen kan deelne- 
men met raadgevende stem. 

7. De directeur van de Wiardi Beckman Stichting woont de vergaderingen van het 
partijbestuur bij met raadgevende stem. 

8. Het landelijk bestuur van de jongerenorganisatie kiest uit zijn midden een advise- 
rend lid van het partijbestuur. Dit ad\~iserend lid dient partijlid te zijn. 



Artikel 51. 
De rechtspositie van de bezoldigde leden van het partijbestuur wordt door de partij- 
raad geregeld. 

Artikel 52. 
1. De voorzitter vertegenwoordigt het partijbestuur naar buiten op het terrein van de 

nationale en internationale politiek, voorzover daarvan niet in dit artikel of bij 
besluit van het partijbestuur wordt afgeweken. Hij draagt zorg voor de coördinatie 
van het werk van de leden van het partijbestuur. In geval van ontstentenis wordt de 
voorzitter vervangen door één van beide vice-voorzitters voigens nadere, door het 
partijbestuur te stellen regels. 

2. De secretaris is belast met de zorg voor de partijorganistie. Hij heeft de leiding van 
het bureau van de partij. 

3. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën en met het toezicht op 
de uitgaven. 

4. De internationaal secretaris behartigt de internationale betrekkingen en onder- 
houdt het contact met de Socialistische Internationale. 

5 .  Het bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke leden behartigt in het bij- 
zonder in de partij de belangen van de vrouw eri onderhoudt het c~ntact  met de 
Rooie Vrouwen. 

6. Het partijbestuur bepaalt welke van zijn leden belast worden met het onderhouden 
van het contact met de binnen de partij werkzame organisties. 

7. Een lid van het partijbestuur heeft de bevoegdheid elke vergadering van het 
bestuur of leden van een gewest, federatie of afdeling bij te wonen. Het heeft daarin 
een adviserende stem. 

DE INTERNATIONALE SAMENWERKING 

Artikel 53 
1. Over samenwerking of aansluiting van de partij met of bij de Socialistische Interna- 

tionale of andere internationale organisaties of over beëindiging van die samen- 
werking of aansluiting beslist het congres. 

2. Het partijbestuur benoemt de afgevaardigden naar internationale bijeenkomsten. 

WIJZE VAN STEMMEN 

Artikel 54. 
Overal, waar in de partij door stemming beslissingen worden genomen, gelden de vol- 
gende 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. 
Schrifteljk wordt met gesloten briefjes gestemd over: 
a) het voorstel om royement in overweging te nemen, overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 8a.l.a van dit reglement; 



b) het voorstel van orde de benoeming niet in behandeling te nemen, overeen- 
komstig het bepaalde in artikel 54, lid 5.a van dit reglement; 

c) het in overweging nemen van het opzeggen van het vertrouwen in een dagelijks 
bestuurder, overeenkomstig het bepaalde in artikel 76, lid 4, eerste alinea van 
dit reglement; 

d) het in overweging nemen vam het opzeggen van het vertrouwen in een lid van 
een vertegenwoordigend lichaam, overeenkomstig het bepaalde in artikel 77, 
lid 2; 

e) over personen. 
2. bij stemming over voorstellen van orde en over zaken beslist de eenvoudige meer- 

derheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee. 
3. Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen een voorstel van orde of bij beslissing 

over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 
4. Bij stemming over voorstellen van orde en over zaken wordt eerst gestemd over 

subamendementen, dan over amendementen, daarna over het voorstel. Een suba- 
mendement en amendement van de verste strekking heeft voorrang bij de stem- 
ming. Bij verschil hierover beslist de vergadering. De vergadering kan besluiten 
over onderdelen van een voorstel (amendement, subamendement) een afzonder- 
lijke stemming te houden. De vergadering kan besluiten dat amendementen en 
subamendementen door het aanbrengen van andere wijzigingen als vervallen moe- 
ten worden beschouwd. 

5. a) Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid van de uitge- 
brachte geldige stemmen, zijnde meer dan de helft der uitgebrachte geldige 
stemmen. Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, is deze zonder 
stemming voor die plaats aangewezen, tenzij bij voorstel van orde wordt beslo- 
ten de benoeming niet in behandeling te nemen. Over dit voorstel wordt schrif- 
telijk gestemd. Indien betreffend ordevoorstel wordt aangenomen volgt een 
hernieuwde kandidaatstellingsprocedure. 

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-gekozenen die de 
meeste stemmen op zich hebben verenigd en wel, zo mogelijk, tussen het dub- 
beltal van het aantal personen, dat gekozen moet worden. 

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

6. Bij herstemming zijn diegenen gekozen die de meeste stemmen op  zich verenigen. 
Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

7. Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen bij de stemming over een royement of 
terugroeping wordt het royement of de terugroeping geacht te zijn verworpen. 

8. Wanneer bij stemmen over personen meer personen de volstrekte meerderheid der 
geldige stemmen op zich verenigen dan voor het aantal beschikbare plaatsen geko- 
zen kunnen worden, zijn diegenen gekozen die het hoogste aantal geldige stemmen 
op zich hebben verenigd. 

9. Van onwaarde is het stembiljet waarop niet evenveel namen van kandidaten zijn 
vermeld als er plaatsen te vervullen zijn. In geval van twijfel beslist de vergadering 
waarin de stemming plaats vindt, over de geldigheid van het stembiljet. 



KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERTEGENWOORDIGENDE LICHA- 
MEN 

Artikel 55 
De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer, Eerste 
Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraden en van het Europese Parlement vindt 
plaats overeenkomstig de bepalingen van het reglement kadidaatstelling, dat deel uit- 
maakt van het huishoudelj k reglement. 

Artikel 56. 
Voor de kandidaatstelling der verkiezing van leden van andere vertegenwoordigende 
lichamen wordt door de afdeling, de gemeentelijke federatie, het gewest, de gewesten 
of de streekfederatie in welker gebied de verkiezingen plaatsvinden, een reglement 
vastgesteld dat zo veel mogelijk aansluit bij de bepalingen uit het bestaande reglement 
kandidaatstelling van de partij en dat de goedkeuring van het partijbestuur behoeft. 

DE GELDMIDDELEN 

Artikel 56a. 
1. De in artikel 27, lid h van de statuten bedoelde commissie heeft tot taak: 

Het dienen van advies zowel aan het partijbestuur als aan de partijraad inzake 
voorstellen c.q. besluiten betreffende partij-financiële aangelegenheden. 

2. De financiële commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, die 
worden gekozen door de partijraad. Het lidmaatschap van de commissie is onver- 
enigbaar met het lidmaatschap van partijraad en partijbestuur en met het vervullen 
van een dienstbetrekking bij de partij of bij een instelling van de partij. 

3. a) De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. 
b) Herverkiezing is mogelijk; men kan echter niet langer dan negen achtereenvol- 

gende jaren zitting hebben. 
c) In haar eerste vergadering na het in werking treden van artikel 56a stelt de com- 

missie een rooster van aftreden op, waarbij maximaal drie leden tegelijk aftre- 
dend kunnen zijn. 

4. Voor de vervulling van de in lid 1 genoemde taak: 
a) Houdt de commissie toezicht op de bewaking van de inkomsten en uitgaven. 

Het partijbestuur stelt de leden van de commissie in de gelegenheid kennis te 
nemen van alle relevante financiële gegevens. Indien de commissie ernstige 
redenen heeft overschrijding van de begroting te verwachten stelt zij d.m.v. een 
schriftelijk verslag over de toestand het partijbestuur zo spoedig mogelijk in 
kennis van haar mening. 

b) Geeft de commissie advies aan het partijbestuur betreffende voorstellen die 
betrekking hebben op de financiën van de partij, welke het partijbestuur van 
plan is ter besluitvorming voor te leggen aan de partijraad. De leden van de 
commissie worden in de vergadering van de partijraad, waar het betreffende 
voorstel aan de orde komt, in de gelegenheid gesteld het advies van de commis- 
sie toe te lichten. 



c) Geeft de commissie advies in alle gevallen, waarin het partijbestuur voorne- 
mens is besluiten te nemen betreffende de financiën van de partij voorzover de 
daarvoor vastgestelde begrotingsposten dreigen te worden overschreden. 

d) Wordt de commissie in ieder geval geraadpleegd met betrekking tot gehele of 
gedeeltelijke wijziging van de op de laatstvastgestelde balans voorkomende 
reserves, bestemmingsreserves of voorzieningen en financiële reorganisatie. 

e) Wordt tenminste 75 dagen voor de dag van de verkiezingen het toegestane 
totaalbedrag van uitgaven en inkomsten t.b.v. de verkiezingen door partijbe- 
stuur en commissie in gemeen overleg vastgesteld. Indien partijbestuur en 
commissie blijvend van mening verschillen, legt het partijbestuur de zaak ter 
beslissing voor aan de partijraad. 

5. Als een voorstel van het partijbestuur, zoals dat na een heroverweging uitgaat naar 
de leden van de partijraad, niet in overeenstemming is met het advies van de com- 
missie, wordt het betreffende advies van de commissie gelijk met het voorstel 
gezonden naar de leden van de partijraad. 

6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 40a van de statuten wordt het reglement 
van de commissie, evenals de wijzigingen daarin, vastgesteld door de partijraad. 

Artikel 57. 
1. De partijraad stelt de contributieregelingen vast. Het partijbestuur zorgt dat de 

leden van de partij van deze contributieregelingen op de hocgte worden gesteld. 
2. Indien een lid door bijzondere omstandigheden niet in staat is aan de in lid i 

genoemde verplichting te voldoen, bestaat de mogelijkheid gehele of gedeeltelijke 
ontheffing aan te vragen. Betrokkene kan hiertoe een verzoek doen aan de pen- 
ningmeester van de partij, die dit vertrouwelijk zal behandelen en hierop zo spoe- 
dig mogelijk na ontvangst van het verzoek beslist. 

Artikel 58. 
i. De partijraad stelt regels ten aanzien van de contributie-inning. Deze regels geven 

tevens aan welk deel van de contributiebedragen toekomt aan de afdelingen en 
gewesten. 

2. De geïnde contributie wordt regelmatig verrekend tussen de partijpenningmeester 
en deze partijorganen. 

Artikel 59. 
Het behoort tot de taak van afdelingen, gemeentelijke federaties en gewesten naar ver- 
mogen financiële steun te verlenen aan de bezinningsorganisties en de Jonge Socialis- 
ten, indien deze organisaties ter plaatse bestaan. Op de begroting van de afdelingen, de 
gemeentelijke federaties en de gewesten komt een post voor het werk met de vrouwe- 
lijke leden te staan. 

Artikel 60. 
De accountant, belast met het toezicht en de controle op de boekhouding en de admi- 
nistratie, brengt jaarlijks verslag uit van zijn bevindingen aan de partijraad. 



MET VERKIEZINGSFONDS 

Artikel 61. 
1. De middelen voor het verkiezingsfonds worden verkregen uit: 

a) een door de partijraad vast te stellen bedrag uit de contributie-opbrengst; 
b) een door de partijraad vast te stellen contributie te betalen door de leden der 

partij, gekozen tot lid van de Staten-Generaal en/of het Europese Parlement; 
c) bijdragen van donateurs; 
d) vrijwillige bijdragen, schenkingen en andere inkomsten. 

2. De in lid lb) bedoelde contributie wordt geacht een contributie te zijn in de zin van 
artikel 8 van de statuten der partij. 

3. Met inachtneming van het gestelde in artikel 62 worden uit het verkiezingsfonds de 
verkiezingen gefinancierd, waaraan de partij deelneemt. 

4. Het partijbestuur is belast met het beheer van het verkiezingsfonds. Het toezicht en 
de controle geschieden overeenkomstig artikel 41 van de statuten en artikel 60 van 
het huishoudelijk reglement. 

SPAARREGELING VOOR DE AFDELINGEN 

Artikel 62. 
1. De spaarregeling dient ter financiering van de actie voor de gemeenteraadsverkie- 

zingen. De partijraad bepaalt welk percentage van de bruto-contributieopbrengst 
bestemd is als bijdrage in de spaarregeling. 

2. Het partijbestuur is belast met het beheer van deze gelden. Het toezicht en de con- 
trole geschieden overeenkomstig artikel 41 van de statuten en artikel 60 van het 
huishoudelij k reglement. 

3. Ten minste zes weken voordat de verkiezingen voor de gemeenteraden worden 
gehouden vindt, aan de hand van een door de partijraad vast te stellen verdeelsleu- 
tel, uitkering uit het spaarfonds aan de afdelingen plaats van het tot en met de 30e 
september daaraan voorafgaande gespaarde bedrag. 

4. In geval van tussentijdse of vervroegde gemeenteraadsverkiezingen verstrekt het 
partijbestuur een uitkering aan de afdeling ten laste van de spaarregeling; dit na 
overleg met het gewestelijk bestuur. 

HET FONDS VOOR BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
e 

Artikel 62a. 
1. De middelen voor het fonds voor bijzondere activiteiten worden verkregen uit: 

a) bijdragen van leden die een andere functie in het openbaar bestuur bekleden 
dan genoemd in artikel 61 b en artikel 66 lid 1, tot het bereiken waarvan het lid- 
maatschap van de partij geacht mag worden te hebben bijgedragen en wier in- 
komenspositie een verzoek tot betaling toelaat; 

b) bijdragen van andere leden, wier inkomenspositie een verzoek tot betaling toe- 
laat, 

c) andere inkomsten. 
44 



2. De bijdragen van de in lid 1 onder a) en b) bedoelde leden kunnen, indien betrok- 
kene daartoe de wens te kennen geeft, in plaats van aan het fonds voor bijzondere 
activiteiten ook ten goede komen aan: Verkiezingsfonds, Actiefonds, Fonds Inter- 
nationale Solidariteit, Wiardi Beckman Stichting, Sectie Gemeente, Gewest en 
Provincie, Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid, Evert Vermeer Stichting, 
Rooie Vrouwen en Jonge Socialisten. Het vorenstaande laat het budgetrecht van de 
partijraad onverlet. 

3. Het fonds stelt de partij in staat incidentele acties te voeren en bijzondere activitei- 
ten op het gebied van voorlichting, scholing, vorming, wetenschappelijk werk e.d. 
te ontplooien. 

4. Het partijbestuur is belast met het beheer van het fonds. Het toezicht en de controle 
geschieden overeenkomstig artikel 41 van de statuten en artikel 60 van het huis- 
houdelij k reglement. 

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

DE LEDEN VAN WET EUROPESE PARLEMENT 

Artikel 62b. 
1. De leden der partij, gekozen tot lid van het Europese Parlement, maken deel uit van 

de socialistische fractie in het Europese Parlement. 
2. Elk jaar voor 1 oktober zenden de leden van het Europese Parlement een verslag 

van hun werkzaamheden aan het partijbestuur. Zij zijn gehouden dit verslag zoveel 
mogelijk in te richten aan de hand van het Europese verkiezingsprogramma van de 
partij. Het partijbestuur zorgt dat dit verslag wordt gepubliceerd en aan de afdelin- 
gen, gewesten en partijraadsleden wordt toegezonden. Nadat het jaarlijks verslag is 
gepubliceerd, nemen de leden in het Europese Parlement deel aan de bespreking 
van dit verslag in de partijraad. 

3. De leden in het Europese Parlement verplichten zich regelmatig contact te onder- 
houden met het bestuur, de kamerfracties, de partijraad en het congres van de par- 
tij. 

4. Het lidmaatschap van het Europese Parlement is niet verenigbaar met: 
a) het lidmaatschap van een kamerfractie; 
b) het lidmaatschap van het partijbestuur; 
c) het lidmaatschap van de partijraad; 
d) het lidmaatschap van het congrespresidium; 
e) het lidmaatschap van een gewestelijk bestuur; 
f )  de functie van afdelingsafgevaardigde naar het congres; 
g) de bnctie van afdelingsafgevaardigde naar de gewestelijke vergadering; 
h) het lidmaatschap van een statenfractie en de functie van commissaris van de 

Koningin; 
i) het lidmaatschap van een gemeenteraadsfractie en de functie van burgemees- 

ter; 
j) het lidmaatschap van het bestuur van een provincie, een gemeente of een terri- 

toriaal lichaam. 



DE KAMERFRACTIES 

Artikel 63. 
De leden der partij, gekozen tot lid der Staten-Generaal, vormen de kamerfracties van 
de partij. De Eerste Kamer- zowel als de Tweede Kamerfractie benoemt uit haar mid- 
den een voorzitter en een secretaris. 

Artikel 64. 
1. Elk jaar voor 1 oktober zenden de kamerfracties een verslag van hun werkzaamhe- 

den aan het partijbestuur. De kamerfracties zijn gehouden dit verslag zoveel moge- 
lijk in te richten aan de hand van het verkiezingsprogramma. 

2. Het partijbestuur zorgt dat deze verslagen elk jaar worden gepubliceerd en aan de 
afdelingen en gewesten worden toegezonden. 

Artikel 65. 
1. De leden van de Tweede Kamerfractie verplichten zich regelmatig contact te 

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

2. De leden van de Eerste Kamerfractie verplichten zich regelmatig contact te onder- 
houden met het bestuur van een nader vast te stellen gewest. Nadat het jaarlijks ver- 
slag van de kamerfracties is gepubliceerd, nemen de leden van de kamerfracties 
deel aan de bespreking van dit verslag in de gewestelijke vergadering. 

3. Het lidmaatschap van een kamerfractie is niet verenigbaar met: 
a) het lidmaatschap van het Europese Parlement; 
b) het lidmaatschap van de partijraad; 
c) het lidmaatschap van het congrespresidium; 
d) de functie van afdelingsafgevaardigde naar het congres; 
e) de functie van afdelingsafgevaardigde naar de gewestelijke vergadering; 
f) het lidmaatschap van een gewestelijk bestuur. 

Tevens is het lidmaatschap van de Tweede Kamerfractie niet verenigbaar met het lid- 
maatschap van het bestuur van een provincie, een gemeente of een territoriaal lichaam. 

SECTIE GEMEENTE, GEWEST EN. PROVINCIE 

Artikel 66. 
l. De leden van gemeenteraden, territoriaal gewestelijke lichamen en Provinciale 

Staten, de rechtstreeks gekozen leden van deelgemeenteraden of wijkraden die lid 
zijn van de partij, alsmede de commissarissen van de Koningin, burgemeesters en 
voorzitters van territoriaal gewestelijke lichamen die lid zijn van de partij betalen 
een door de partijraad vast te stellen contributie aan de sectie. Zij ontvangen daar- 
voor onder andere het periodiek van de sectie. 

2. De in lid 1 bedoelde contributie wordt geacht een contributie te zijn in de zin van 
artikel 8 van de statuten van de partij. 

3. De voorlichting en documentatie van deze leden, waaronder begrepen de uitgave 
van het in het eerste lid genoemde periodiek, worden verzorgd door de Sectie 



Gemeente, Gewest en Provincie van de Wiardi Beckman Stichting. 
4. Partijleden die geen van de in lid 1 genoemde functies bekleden, kunnen tegen 

betaling van de abonnementsprijs van het in het eerste lid genoemde periodiek deel 
uitmaken van de Sectie Gemeente, Gewest en Provincie. 

5.  De redactie van dit periodiek wordt, op voordracht van het sectiebestuur, door het 
partijbestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 

Artikel 67. 
1. Het bestuur van de Sectie Gemeente, Gewest en Provincie bestaat uit: 

a) een door ieder partijgewest te kiezen lid uit door de afdelingen van dat gewest 
gestelde kandidaten; de gekozene moet lid zijn van een gemeenteraad, temto- 
riaal gewestelijk lichaam of Provinciale Staten, of rechtstreeks gekozen lid van 
een deelgemeenteraad of wijkraad, of commissaris van de Koningin, burge- 
meester of voorzitter van een territoriaal gewestelijk lichaam. In die partijge- 
westen, waar een gewestelijke commissie van de Sectie Gemeente, Gewest of 
Provincie bestaat, kan deze een aanbeveling van drie personen doen. De ver- 
kiezing geschiedt door de gewestelijke jaarvergadering; 

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

c) twee leden aan te wijzen door het partijbestuur; 
d) een lid aan te wijzen door de landelijke kerngroep van de Rooie Vrouwen in de 

Partij van de Arbeid; 
e) er moet naar worden gestreefd dat ten minste een kwart van het aantal 

bestuursleden uit vrouwen bestaat. 
2. De leden van de Eerste en Tweede Kamerfractie die zich bezig houden met zaken 

betreffende gemeente, gewest en provincie kunnen de vergaderingen van het 
bestuur bijwonen en hebben in dat geval een adviserende stem. 

3. Het curatorium wijst in overleg met het partijbestuur de secretaris van de sectie 
aan. 

4. Het sectiebestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
S. Het bestuur treedt jaarlijks in de maand december af, doch is terstond herkiesbaar. 

Artikel 68. 
Ten behoeve van de raads-, gewest- en statenleden, als bedoeld in artikel 66, kunnen 
bijeenkomsten worden georganiseerd waarvoor een bijdrage van de deelnemers, even- 
tueel van de gewesten of de afdelingen, kan worden gevraagd. 

Artikel 69 
1. De leden van de partij, gekozen tot lid van Provinciale Staten, vormen de staten- 

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

2. Elke statenfractie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 
3. Het gewestelijk bestuur of het provinciale contact heeft met ten minste één lid toe- 

gang tot de vergaderingen van de statenfractie. Dit lid heeft een adviserende stem. 
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Artikel 69a. 
1. Het lidmaatschap van een statenfractie en de functie van commissaris der Koningin 

zijn onverenigbaar met: 
a) het lidmaatschap van het gewestelijk bestuur; 
b) het lidmaatschap van de Tweede Kamer; 
c) het lidmaatschap van de Eerste Kamer, met inachtneming van het bepaalde in 

lid 2, 3 en 4 van dit artikel; 
d) het lidmaatschap van de Nederlandse delegatie van de socialistische fractie in 

het Europese Parlement; 
e) het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders; 
f) het lidmaatschap van een gemeenteraad, met inachtneming van het bepaalde in 

lid 2, 3 en 4 van dit artikel; 
g) het lidmaatschap van een fractie van een territoriaal gewestelijk lichaam, met 

inachtneming van het bepaalde in lid 2, 3 en 4 van dit artikel; 
h) de functie van afgevaardigde naar de gewestelijke vergadering of de provinciale 

vergadering. 
2. Het in lid 1 onder c, f en g bepaalde is niet van toepassing gedurende een termijn 

van zeven maanden, beginnende met de dag waarop één der in lid 1 onder c, f en g 
bedoelde combinaties van functies tot stand komt. 

3. Dispensatie (voor een periode langer dan in lid 2 bedoeld) van het in lid 1 onder c, f 
en g bepaalde kan worden verleend door een gewestelijke vergadering op schrifte- 
lijk, met redenen omkleed verzoek van de statenfractie enerzijds en anderzijds het 
gewestelijk bestuur en/of de afdelings- of gemeentelijke federatievergadering, 
waartoe het betrokken statenlid behoort. 

4. Voorts kan dispensatie van het in lid 1 onder c, f en g bepaalde worden verleend 
door een gewestelijke vergadering, wanneer tien afdelingen in het gewest dan wel 
25 Oh van het totaal aantal afdelingen in het gewest daartoe het voorstel indienen op 
de in artikel 14 van dit reglement omschreven wijze. 

5. Indien het gewestelijk bestuur het voornemen heeft de in het ?e lid bedoelde dis- 
pensatie aan te vragen, belegt het binnen de in het 2e lid bedoelde termijn een 
gewestelijke vergadering. 

6. De dispensaties bedoeld in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel worden verleend 
door de provinciale vergadering, indien er meer gewesten binnen de betrokken 
provincie liggen. 

7. Een eenmaal verleende dispensatie geldt voor de gehele zittingsperiode van de 
Provinciale Staten. 

8. Dit artikel wordt van kracht m.i.v. de zittingsperiode die in 1982 aanvangt. 

Artikel 70. 
1. De statenfracties brengen elk jaar schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden 

en leggen verantwoording af van het door hen gevoerde beleid. Dit verslag wordt zo 
tijdig toegezonden aan het bestuur van het gewest c.q. het provinciaal contact, dat 
het voor de vergadering van het gewest c.q. de provinciale vergadering tegelijk met 
andere in deze vergadering te behandelen verslagen kan worden gepubliceerd. 

2. Indien de leden van de partij, die gekozen zijn tot lid van de Provinciale Staten één 
fractie vormen met de leden van andere partijen, dragen zij zorg dat deze fractie 
jaarlijks verslag uitbrengt en dit zo tijdig toezendt aan het bestuur van hei gewest 
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c.q. het provinciaal contact, dat het voor de vergadering van het gewest c.q. de pro- 
vinciale vergadering tegelijk met andere in deze vergadering te behandelen versla- 
gen kan worden gepubliceerd. Bij gebreke van een zodanig verslag brengen de 
leden van de partij die tot een dergelijke fractie behoren, verslag uit aan de vergade- 
ring. 

3. De behandeling van een verslag van de statenfractie, waartoe leden van de partij 
behoren naast leden van andere partijen, kan plaatsvinden in een vergadering van 
de partijen gezamenlijk, indien het gewestelijk bestuur c.q. het provinciaal contact 
met de besturen van die andere partijen een regeling treft t.a.v. de samenstelling van 
en het stemrecht in die vergadering en die regeling de goedkeuring van het partijbe- 
stuur heeft ontvangen. 

4. De ieden van de statenfractie verplichten zich regelmatig contact te onderhouden 
met de gewestelijke vergadering die hen heeft kandidaat gesteld en met de tot het 
gewest behorende afdelingen. 

Artikel 71. 
i. Zo dikwijls een gewest, dat één provincie omvat, of een provinciaal contact het 

noodzakelijk oordeelt, wordt een gewestelijke vergadering c.q. buitengewone pro- 
vinciale vergadering belegd, waarin het werk van de statenfractie wordt besproken. 
De leden van de statenfractie worden tot bijwoning van deze vergadering uitgeno- 
digd. Zij hebben een raadgevende stem. 

2. Indien leden van de partij tezamen met leden van andere partijen één statenfractie 
vormen, worden deze leden van de partij tot de gewestelijke c.q. buitengewo~e 
provinciale vergadering uitgenodigd. Zij hebben een raadgevende stem. 

Artikel 72. 
1. De leden van de partij, gekozen tot lid van een gemeenteraad op een lijst, waartoe 

de desbetreffende vergadering van de afdeling c.q. gemeentelijke federatie c.q. het 
gewest dat één gemeente omvat heeft besloten, vormen de gemeenteraadsfractie 
van de partij, tenzij zij krachtens een door de afdeling of gemeentelijke federatie of 
gewest dat één gemeente omvat genomen besluit één fractie vormen met leden van 
een of meer andere partijen. 

2. Elke raadsfractie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 
3. De leden van de gemeenteraadsfractie verplichten zich regelmatig contact te 

onderhouden met het bestuur van de afdeling en de afdelingsvergadering c.q. het 
bestuur van de gemeentelijke federatie en de afdelingen die daartoe behoren, c.q. 
het bestuur van het gewest en de tot dat gewest behorende afdelingen indien dit één 
gemeente omvat, dat/die hen kandidaat heeft gesteld. 

4. Het afdelings-, of federatie- of gewestelijk bestuur indien het gewest één gemeente 
omvat, heeft met ten minste één lid toegang tot de vergaderingen van de gemeente- 
raadsfractie. Dit lid heeft een adviserende stem. 

5. De gemeenteraadsfractie heeft met ten minste één lid toegang tot de vergadering 
van het bestuur van de afdeling c.q het gewest, indien de afdeling c.q. h,et gewest 
één gemeente omvat en anders tot het bestuur van de gemeentelijke federatie. Dit 
lid heeft een adviserende stem. 49 
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6. Het lidmaatschap van de gemeenteraad en de functie van burgemeester zijn niet 
verenigbaar met het lidmaatschap van een bestuur van een afdeling c.q. een gewest, 
indien de afdeling c.q. het gewest één gemeente omvat en van het bestuur van een 
gemeentelijke federatie. In dringende gevallen kan het gewestelijk bestuur hiervan 
van jaar tot jaar van de afdeling die één gemeente omvat, ontheffing verlenen. 

7. Indien het gewest één gemeente omvat zijn het lidmaatschap van de gemeenteraad 
en de functie van burgemeester niet verenigbaar met de functie van afdelingsafge- 
vaardigde naar de gewestelijke vergadering. 

8. Het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders is niet verenig- 
baar met het lidmaatschap van Provinciale Staten en de functie van commissaris 
van de Koningin. 

Artikel 73. 
1. De gemeenteraadsfracties brengen elk jaar schriftelijk verslag uit van hun werk- 

zaamheden in een vergadering van de afdeling of de gemeentelijke federatie en leg- 
gen verantwoording af van het door hen gevoerde beleid. 

2. Indien de leden van de partij, die gekozen zijn tot lid van de gemeenteraad één frac- 
tie vormen met leden van andere partijen, dragen zij zorg dat deze fractie jaarlijks 
verslag uitbrengt in een vergadering, waartoe alle leden van de in de fractie samen- 
werkende partijen worden uitgenodigd. Bij gebreke van zodanige vergadering 
brengen de leden van de partij die tot de fractie behoren verslag uit aan de ledenver- 
gadering van de afdeling of de gemeentelijke federatie. 

Artikel 74. 
In de gewesten die één gemeente omvatten, brengt de gemeenteraadsfractie verslag uit 
van haar werkzaamheden aan de daartoe door het reglement van die gewesten aange- 
wezen instantie. 

Artikel 75. 
1. Zo dikwijls de vergadering of het bestuur van een afdeling, een gemeentelijke fede- 

ratie of één der in artikel 74 genoemde gewesten het noodzakelijk oordeelt, wordt 
het werk van een gemeenteraadsfractie in een vergadering van de afdeling, de 
gemeentelijke .federatie of het in artikel 74 bedoelde gewest besproken. De 
gemeenteraadsfractie wordt tot bijwoning van deze vergadering uitgenodigd. 

2. Indien leden van de partij tezamen met leden van andere partijen één fractie vor- 
men, worden deze leden van de partij tot de vergadering van de afdeling of de 
gemeentelijke federatie uitgenodigd. 

OPZEGGEN VERTROUWEN IN DAGELIJKSE BESTUURDERS 

Artikel 76. 
Voor het deelnemen aan besluiten die zich uitstrekken tot het bedoelde in onderstaand 
artikel, worden uitgesloten die leden van de afdeling (c.q. gemeentelijke federatie), in 
wier woonplaats geen afdeling bestaat (c.q. en/of wier woonplaats geen deel uitmaakt 
van de gemeentelijke federatie) en die door het partijbestuur bij een door het desbe- 
treffende gewestelijk bestuur daartoe aangewezen afdeling zijn ingedeeld. 
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In afdelingen die meer dan één gemeente omvatten, neemt het orgaan dat de kandida- 
tenlijst heeft vastgesteld in onderstaand artikel de plaats van de afdeling c.q. het afde- 
lingsbestuur in voor zover het gaat om de besluitvorming. De administratieve en orga- 
nisatorische handelingen die aan de procedure verbonden zijn, worden door het afde- 
lingsbestuur verricht. 
l. Een wethouder dient af te treden indien zijn fractie, gehoord het hiermee instem- 

mend oordeel van zijn afdeling c.q. gemeentelijke federatie c.q. gemeentelijk 
gewest, het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Het initiatief tot deze procedure 
kan zowei van de fractie als van de afdeling c.q. gemeentelijke federatie c.q. 
gemeentelijk gewest, uitgaan. 

2. De fractie 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 fractievergadering, uitgeschreven met dit te kennen 
gegeven doel, waarbij betrokkene aanwezig moet kunnen zijn. 

3. Heeft de fractie een besluit, als bedoeld in lid 1 in ernstige overweging genomen, 
dan deelt zij dit met de motivering aan het afdelings- c.q. gemeentelijke federatie- 
c.q. gewestelijk bestuur mee. Deelt het afdelings- c.q. gemeenteljke federatie- c.q. 
gewestelijk bestuur -beide partijen gehoord- de mening van de fractie, dan doet het 
een voorstel aan de afdeling c.q. federatie c.q gewest. Deelt het bestuur -beide par- 
tijen gehoord- niet de mening van de fractie, dan kan de fractie vorderen dat deze 
aangelegenheid op de agenda van de afdeling c.q. federatie c.q. het 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 dagen 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 gewest is verplicht een commissie 
van onderzoek in te stellen bestaande uit drie leden, één door het betrokken lid, één 
door de fractie en één door het gewestelijk bestuur, zijnde een niet gewestelijk 
bestuurder, aan te wijzen. Indien het betrokken lid binnen veertien dagen geen 
commissielid aanwijst, wijzen de twee overige commissieleden tezamen het derde 
lid aan. De aanwijzing van de leden der commissie moet geschieden uiterlijk dertig 
dagen na de datum, waarop de afdelings- c.q. federatie- c.q. gewestelijke vergade- 
ring bedoeld in lid 3 van dit artikel, bijeen is geweest. 
De kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de commissie van onderzoek, 
worden gedragen door het orgaan dat de procedure in werking stelt. 
De commissie dient uiterlijk twee maanden nadat zij is ingesteld, rapport uit te 
brengen. 

5. Het oordeel dat de fractie het vertrouwen in de wethouder kan opzeggen, kan eerst 
door de afdelings- c.q. federatie- c.q. gewestelijke vergadering worden gegeven 
gehoord het rapport van de commissie van onderzoek en gehoord het verweer van 
de wethouder. 

6. Zowel het door de afdelings- c.q. federatie- c.q. gewestelijke vergadering als het 
door de fractievergadering genomen besluit, bij welks vaststelling het betrokken lid 
normaal stemrecht heeft, wordt met de motivering schriftelijk aan de betrokkene 
medegedeeld. 
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7. Geen enkel geldig besluit als bedoeld in voorgaande leden kan worden genomen in 
een vergadering, waarvoor de uitnodigingen niet uiterljk zes dagen tevoren door de 
leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen nadrukkelijk te vermelden dat 
aan de orde wordt gesteld het in ernstige overweging nemen van het opzeggen van 
het vertrouwen, een oordeel over het opzeggen van het vertrouwen door de fractie 
dan wel het opzeggen van het vertrouwen in de wethouder. De tijdstippen van de 
vergaderingen worden in overleg met de betrokken wethouder zodanig vastge- 
steld, dat deze geacht kan worden in de gelegenheid te zijn de vergaderingen bij te 
wonen. 

8. Deze bepalingen worden op overeenkomstige wijze toegepast op de dagelijkse 
bestuurders van de provincies, de territoriaal gewestelijke lichamen, de deelge- 
meenten of wijkraden,waarvan de raad rechtstreeks wordt gekozen. In die geval- 
len, waar het niet om een wethouder gaat, moet voor de afdeling c.q. federatie c.q, 
gewest, worden gelezen: Het orgaan, waaraan de betrokken fractie verantwoor- 
ding schuldig is. Indien het een dagelijks bestuurder betreft van een provincie, 
waarbinnen meer gewesten zijn gelegen, is dit orgaan de provinciale vergadering. 
Voor gewestelijk bestuur in lid 4 dient te worden gelezen: partijbestuur, indien het 
orgaan waaraan de betrokken fractie verantwoording schuldig is, is de gewestelijke 
vergadering, de provinciale vergadering of de kieskringvergadering Rijnmond. 

OPZEGGEN VERTROU%7/'EN jlN LEDEN VER'TEGENWO(09U)1[GENDE 
LICHAMEN 

Artikel 77. 
Voor het deelnemen aan besluiten die zich uitstrekken tot het bepaalde in onderstaand 
artikel, worden uitgesloten die leden van de afdeling (c.q. gemeentelijke federatie), in 
wier woonplaats geen afdeling bestaat (c.q. eniof wier woonplaats geen deel uitmaakt 
van de gemeentelijke federatie) en die door het partijbestuur bij een door het desbe- 
treffende gewestelijk bestuur daartoe aangewezen afdeling zijn ingedeeld. 
In afdelingen, die meer dan één gemeente omvatten, neemt het orgaan dat de kandida- 
tenlijst heeft vastgesteld in onderstaand artikel de plaats van de afdeling c.q. het afde- 
lingsbestuur in voor zover het gaat om de besluitvorming. De administratieve en orga- 
nisatorische handelingen die aan de procedure verbonden zijn, worden door het afde- 
lingsbestuur verricht. 
1. Een raadslid stelt zijn zetel ter beschikking, indien de afdelings- c.q. federatie- c.q. 

gewestelijke vergadering met inachtneming van de navolgende procedure, het ver- 
trouwen 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 afdelings- c.q. federatie- c.q. 
gewestelijke vergadering, dat het opzeggen van het vertrouwen in het betrokken 
raadslid ernstige overweging verdient. Hierover stemt de vergadering scbrifteljk 
met gesloten briefjes. 
Bij dit besluit wordt aangegeven op welke gedragingen van het raadslid dit berust, 
in hoeverre deze gedragingen in strijd zijn met het program, waarop het betrokken 
raadslid is gekozen en waarom op grond hiervan de opzegging van het veïtrouwen 
overweging verdient. 
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De afdeling c.q. federatie c.q. het gewest is verplicht een commissie van onderzoek 
in te stellen, bestaande uit drie leden, één door het betrokken lid, één door de afde- 
lings- c.q. federatievergadering en één door het gewestelijk bestuur, zijnde niet een 
gewestelijk bestuurder, aan te wijzen. Indien het betrokken lid binnen veertien 
dagen geen commissielid aanwijst, wijzen de twee overige commissieleden te 
zamen het derde lid aan. De aanwijzing van de leden der commissie moet geschie- 
den uiterlijk dertig dagen na de datum, waarop de afdelings- c.q. federatie- c.q. 
gewestelijke vergadering, bedoeld in de eerste zin van dit lid, bijeen is geweest. 
De kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de commissie van onderzoek, 
worden gedragen door het orgaan dat de procedure in werking stelt. 
De commissie dient uiterlijk twee maanden nadat zij is ingesteld, rapport uit te 
brengen. 

3. In een volgende afdelings- c.q. federatie- c.q. gewestelijke vergadering, die niet 
eerder dan veertien dagen na de in lid 2 genoemde vergadering mag worden gehou- 
den, kan een gemotiveerd besluit worden genomen tot het opzeggen van het ver- 
trouwen in het raadslid. Het besluit kan eerst worden genomen gehoord het oor- 
deel van de fractie, gehoord het rapport van de commissie van onderzoek 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 dan wordt dit met de motivering schrifteljk aan de betrokkene meege- 
deeld. 

4. Geen enkel geldig besluit als bedoeld in de voorgaande leden kan worden genomen 
in een ~ergadering~waarvoor de uitnodigingen niet uiterlijk zes dagen tevoren door 
de leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen uitdrukkelijk te vermelden dat 
aan de orde wordt gesteld het in ernstige overweging nemen van het opzeggen van 
het vertrouwen, dan wel het opzeggen van het vertrouwen in het raadslid. De tijd- 
stippen van de vergadering worden in overleg met het betrokken raadslid zodanig 
vastgesteld, dat dit geacht kan worden in de gelegenheid te zijn de vergadering bij te 
wonen. 

5. Deze bepalingen worden op overeenkomstige wijze toegepast op de leden van de 
provincies, de territoriaal gewestelijke lichamen, de deelgemeenten of wijkraden, 
waarvan de raad rechtstreeks wordt gekozen. In die gevallen, waarin het niet om 
een raadslid gaat, moet voor afdeling c.q. federatie c.q. het gewest worden gelezen: 
het orgaan waaraan de betrokken fractie 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 wor- 
den gelezen: partijbestuur, indien het orgaan waaraan de betrokken fractie verant- 
woording schuldig is, is de gewestelijke vergadering, de provinciale vergadering of 
de kieskringvergadering Rijnmond. 



BEROEP 

Artikel 78. 
1. Tegen de besluiten, bedoeld in de artikelen 76 en 77, staat binnen dertig dagen na 

ontvangst van de brief waarin 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 procedures; 
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 betrokkene met het program 

waarop hij of zij is gekozen; 
d) het zijn afgeweken van het program door betrokkene op basis van een uit- 

drukkelij k voorbehoud bij de kandidaatstelling dan wel bij de programvast- 
stelling, hetzij in overeenstemming met de daartoe overeengekomen bijstel- 
lingsprocedure. 

2. Het partijbestuur neemt uiterlijk zestig dagen na ontvangst van het beroep na hoor 
en wederhoor een voor alle betrokkenen bindende beslissing. Het kan deze termijn 
met ten hoogste dertig dagen verlengen indien het beroep in behandeling 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 betrokkene heeft meegedeeld. 

4. Indien betrokkene binnen dertig dagen geen vervolg geeft aan de door het 
bevoegde orgaan uitgesproken terugroeping is het afdelingsbestuur verplicht hem 
van de ledenlijst af te voeren. Het afdelingsbestuur stelt betrokkene hiervan per 
aangetekende brief onder opgave van redenen op de hoogte. 

5 .  Betrokkene kan niet eerder dan na 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 toegelaten. 

OPZEGGEN VERTROUWEN BW 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 fractie vormen met leden van één of meer andere partijen, blijven de bepalingen 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 verbin- 
den. 

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. 
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DE JONGERENORGANISATIE 

Artikel 81. 
De jongerenorganisatie dient ieder jaar een organisatorisch verslag van haar werk- 
zaamheden in bij het partijbestuur. Tweejaarlijks dient zij een beleidsverslag in, dat bij 
het verslag van het partijbestuur wordt gepubliceerd. 

DE BEZINNINGSORGANISATIES 

Artikel 82. 
De bezinningsorganisaties dienen elk jaar een verslag van hun werkzaamheden in bij 
het partijbestuur. Dit verslag wordt bij het verslag van de partij gepubliceerd. 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikei 83. 
In alle geschillen die uit de toepassing van de voorschriften in dit reglement en in de sta- 
tuten mochten voortvloeien beslist het partijbestuur, behoudens beroep op het con- 
gres. 

Artikel 84. 
Het partijbestuur is gemachtigd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de 
partij te handelen, onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan het congres en met 
dien verstande dat het zo snel mogelijk aan het bevoegde partijorgaan voorstellen 
voorlegt ter voorziening in de gebleken leemten. 

Artikel 85. 
1. Dit reglement treedt in werking op de eerste van de maand volgende op die, waarin 

de partijraad het heeft aangenomen. 
2. Wijzigingen op dit reglement treden in werking twee maanden 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, vastge- 
steld 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 k van de statuten, vastgesteld door de 
partijraad d.d. 16 september 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. 
11. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de statuten, vastgesteld door de 

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

partijraad d.d. 16 juni 1978. 
13. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de statuten, vastgesteld door de 

partijraad d.d. 15 juni 1979. 
14. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid k van de statuten, vastgesteld door de 

partijraad van 13 en 14 juni 1980. 
15. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid k van de statuten, vastgesteld door de 

partijraad van 19 en 20 juni 1981. 
16. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid k van de statuten, vastgesteld door het 

congres van 22, 23 en 24 oktober 1981. 
17. Wijzigingen zijn, op grond van aflikel27 lid I van de statuten, vastgesteld door de 

partijraad van 18 en 19 juni 1982. 
18. Wijzigingen zijn op grond van artikel 24 lid g en artikel 27 lid l van de statuten, vast- 

gesteld door het congres van 21,22 en 23 april 1983 en door de partijraad van 17 en 
18 juni 1383. 

l?. Wijzigingen zijn op grond van artikel 27 lid m van de statuten vastgesteld door de 
partijraad van 15 en 16 juni 1984. 

20. Wijzigingen zijn op grond van artikel 27 lid m van de statuten vastgesteld door de 
partijraad van 15 juni 1985. 



BIJLAGE BIJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Gedragsregels voor de instelling en werkwijze van Landelijke functionele werkgroe- 
pen L. 

1. Ter voorbereiding en/of ter ondersteuning van bepaalde delen van het landelijk 
beleid van de partij kunnen functionele werkgroepen worden ingesteld. 
Het congres bepaalt bobr welke delen van het beleid bedoelde werkgroepen moe- 
ten worden ingesteld. 
Het congres beslist over het opheffen van deze werkgroepen. 

2. De landelijke functionele werkgroepen worden ingesteld door het partijbestuur en 
functioneren onder zijn verantwoordelijkheid. 
Het partijbestuur en de gewestelijke besturen worden in de gelegenheid gesteld 
personen voor her lidmaatschap van deze werkgroepen voor te dragen. Ook perso- 
nen. die geen lid van enige politieke partij zijn, mogen worden voorgedragen. 
Het partijbestuur heeft de bevoegdheid de werkzaamheden van een iacdelijke 
hnctionele werkgroep op te schorten. 

3. Het initiatief tot het instellen var, een landelijke functionele werkgroep kan ook 
worden genomen door individuele leden. Zij doen daartoe een voorstel bij het par- 
tijbestuur. Het partijbestuur beslist in dat geval op grond van de vcfgende -, criteria 
over de erkenning van zulk een functionele werkgroep: 
- welke aetiepunten heeft het congres vastgesteld; 
- hoe verhouden de doelstellingen van de partij zich rot de in te stellen werkgroep; 
- de bewustwordingsfunctie van die werkgroep voor de partij; 
- de te bereiken doelgoepen zowel binnen als buiter, de partij; 
- de aansluiting bij de belangen van de mensen; 
- de concrete veranderingsmogelijkheden; 
- de mogelijkheid van terugkoppeling naar de politiek (wetgeving e,d.j: 
- het braak liggen van het terrein, dat de werkgroep wil gaan Ireslaan; 
- de participatieverhogende werking; 
- de politiseringsmogeiij kheden. 
Izdien het partijbestuur geen gehoor geefr, aan het ~vrzcek is beroep >p de ?artij- 
raad mogelijk. De partijraad kan de beslissing aan het eerstvolgende congres over- 
dragen. 

4. Het partijbestuur bepaalt in overleg met de landelijke functionele werkgroepen het 
aantal leden van de werkgroep, benoemt, schorst en ontslaa.'i hen. 
Het partij bestuur draagt daarbij, geler: op de doelste!ling, zoveei nogelijk zong voor 
een evenwichtige sameoistelling uit de door de verschiLienQe organen voorgedragen 
personen, waarbij zowel naar kundigheid als naar regio wordt gekeken. Er dient 
naar k6 wb~srden gestreefd dat her aantal vrouwelijke leden ten minste een kwart van 
het totaai aantal leden van een werkgroep is. Na overleg met de landeliij ke functio- 
nele werkgroep benoemt het partijbestuur de voorzitter. 

5 De taakomschrijving kan, hetzij door het partijbestuur na everleg met de landelijks 
functionele werkgroep hetzij door deze zelf worden opgesteld, in welk geval de 
taakomschrijving de goedkeuring van het partijbestuur behoeft. De beleidsbepa- 
ling op onderscheidene beleidsterreinen blijft berusten bij de daartoe nu bevoegde 
pantijorganen op basis van overleg met de desbetreffende functionele werkgroep. 
Her partijbestuur stelt tevens snelregels op betreffende de relatie a e t  de geweste- 
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lijke en plaatselijke bestuursorganen van de partij en met de partijgenoot-bestuur- 
ders op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, die op dezelfde beleidsterrei- 
nen werkzaam zijn. 
In de taakomschrijving worden ook de relaties met de regionale en plaatselijke 
groepen opgenomen, 

6. Het jaarverslag van de landelijke functionele werkgroepen maakt deel uit van het 
organisatorische verslag van de partij. Zij zijn verplicht o.a. door gebruik te maken 
van de mogelijkheden die de partijpers biedt, de partij te informeren over hun 
werkzaamheden. 

7. De landelijke functionele werkgroepen kunnen bij het partijbestuur voorstellen 
voor het congres indienen binnen de daarvoor gestelde termijn. 
Een vertegenwoordiger van hen heeft het recht het voorstel op het congres te ver- 
dedigen. 

8. Indien op het congres of de partijraad onderwerpen aan de orde zijn die een direct 
verband hebben met het terrein waarop de functionele werkgroep actief is, dan 
heeft de desbetreffende functionele werkgroep desgewenst spreekrecht. 



BIJLAGE BIJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Reglement van de financiële commissie van de Partij van de Arbeid als bedoeld in 
artikel 56.a. van het huishoudelijk reglement van de partij 

Artikel 1. 
De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan. 

Artikel 2. 
De commissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het uitbrengen van het advies geeft 
de commissie aan op welke wijze het advies tot stand is gekomen en wie aan de advise- 
ring hebben deelgenomen. 

Artikel 3. 
De commissie is bevoegd anderen dan leden van de commissie uit te nodigen tot het 
bijwonen van een vergadering, teneinde hun zienswijze t.a.v. bepaalde onderdelen te 
geven en/of bepaalde inlichtingen te verstrekken. 
De leden van de personeelscommissie Werkgroep Financiën ontvangen alle stukken 
m.b.t. financiën en hebben toegang tot de vergaderingen van de commissie. 

Artikel 4. 
Van elke vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt met daarin vermeld de 
namen van de aanwezige leden, de genomen besluiten en/of de uitgebrachte adviezen. 

Artikel 5 
1. De commissie draagt zorg ervoor dat het partij bestuur in de vergadering waarin het 

de ontwerp-begroting vaststelt, beschikt over het advies van de commissie. 
2. Dit advies gaat vergezeld van een korte toelichting. De leden van de commissie 

worden desgewenst in de gelegenheid gesteld om hun advies toe te lichten in de ver- 
gadering van het partijbestuur. 

3. De commissie bericht binnen uiterlijk vier weken na binnenkomst van het verzoek 
van het partijbestuur om raadpleging m. b. t. gehele of gedeeltelijke wijziging van de 
op de laatstvastgestelde balans voorkomende reserves, bestemmingsreserves of 
voorzieningen, haar standpunt aan het partijbestuur. 

Artikel 6. 
Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de partijraad van 14 juni 1980. Wijzigingen 
op dit reglement worden eveneens vastgesteld door de partijraad. Dit reglement treedt 
in werking twee maanden nadat de partijraad het heeft vastgesteld, tenzij bij de vast- 
stelling anders is bepaald. Voor wijzigingen geldt dezelfde termijn. 



Reglement kandidaatstelling van de Partij van de Arbeid 

VOOR DE TWEEDE KAMER DER SIATEN-GENERAAL 

Artikel 1 
1. De in artikel 24, lid e, van de statuten bedoelde onafhankelijke commissie is 

belast met de voorbereiding en coördinatie op landelijk niveau van de in de 
kamerkieskringen op te stellen kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij wordt in dit reglement 
genoemd: de commissie. 
Voor de kandidaatstelling voor deze commissie geldt de procedure overeen- 
komstig artikel 48 van het huishoudelijk reglement van de partij. 
Het partijbestuur maakt een voordracht op. 

2. De commissie telt zeven leden, t.w. zes ieden gekozen door het tweejaarlijks 
congres èn de partijsecretaris, die ambtshalve lid van de commissie is, tenzij hij- 
zelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het 
partijbestuur iemand anders uit zijn midden aan. 
Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van 
het partijbestuur met uitzondering van de partijsecretaris, de partijraad, een 
gewestelijk c.q. kieskringbestuur of met het kandidaat zijn voor de op handen 
zijnde Tweede Kamerverkiezingen. 

3. Plaatsvervangende leden zijn, tot een gelijk aantal ais de leden van de commis- 
sie, de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de verkiezing van de commissie in 
de eerste ronde de meeste stemmen hebben behaald. 

4. De leden en plaatsvervangend lecien van de commissie worden gekozen voor 
een periode van vier jaar. 

5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van de statuten wordt het reglement 
van de commissie, evenals de wijzigingen daarin, vastgesteld door de  partij- 
raad. 

Artikel 2 
i. Uiterlijk I september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal ver- 

kiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden, stelt de commissie in 
nauw overleg met de Tweede Kamerfractie een ontwerp-advies op  over de 
meest gewenste samenstelling van de Eractie, zonder daarbij namen te noemen. 
Dit onrwerp-advies bevat de maatstaven, waaraan mogelijke kandidaten wur- 
den getoetst. 

2. Uitcriijk 7 september daaraanvolgend wordt dit ontwerp-advies roegezonden 
aan de ieden van de partijraad en van de gewestelijke c.q. kieskringbesturen. 

Artilrel 3 
1. In een uiterlijk op 29 september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin nor- 

maal verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden, te houden par- 
[ijraad stelt deze het advies, bedoeld in artikel 2, lid 1, vast. 

2. Dit advies wordt uiterlijk 8 oktober daaraanvolgend toegezonden aan de bestu- 
ren van de afdelingen in zoveel exemplaren als het aantal afgevaardigden Raar 



de gewestelijke vergadering, waarop zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 
14 van het huishoudelijk reglement recht hebben, aan de leden van de geweste- 
lijke c.q. kieskringbesturen en van de partijraad. 

Artikel 4 
1. Uiterlijk 1 september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal ver- 

kiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden, maakt het afdelingsbe- 
stuur bekend, dat de leden van de partij schriftelijk bij het afdelingsbestuur de 
namen en adressen alsmede de nodige informatie kunnen indienen van leden, 
die naar hun oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen. Deze leden 
behoeven niet tot de eigen afdeling of het eigen gewest c.q. de kieskring te 
behoren. De leden kunnen ook zichzelf aanmelden. De gegevens dienen uiter- 
lijk 15 september van dat jaar in het bezit van het afdelingsbestuur te zijn. 

2. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient te worden in de 
periode 17 t/m 30 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal 
verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden, beslist naam voor 
naam, mede gelet op het advies genoemd in artikel 3, lid 1, welke personen 
bedoeld in artikel 4, lid 1, aan het bestuur van het gewest c.q. de kieskring waar- 
toe de afdeling behoort als mogelijke kandidaten worden opgegeven. Tijdens 
deze vergadering mogen geen nieuwe namen aan de reeds ingevolge lid 1 inge- 
diende worden toegevoegd. 

3. Het gewestelijk c.q. kieskringbestuur kan over de op de afdelingsvergadering 
gehouden besprekingen en genomen besluiten een rapport van het afdelings- 
bestuur vragen. 

4. Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor, dat uiterlijk 2 november van dat jaar 
de namen en adressen van de door de ledenvergadering gestelde kandidaten en 
de omtrent hen beschikbare informatie in het bezit van het gewestelijk c.q. kies- 
kringbestuur zijn. 

Artikel 5 
1. Uiterlijk 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkie- 

zingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden, noemt de commissie ten 
getale van de helft van het aantal bij de vorige verkiezingen aan de partij toege- 
kende plaatsen de namen van op dat moment niet als kamerlid zittende leden, 
die naar haar oordeel voor een kandidatuur in aanmerking zouden kunnen 
komen en die instemmen met het noemen van hun naam. Hierbij wordt de 
nodige schriftelijke informatie verstrekt, o.a. voor welke gewesten deze kandi- 
daten in de kamer zitting willen nemen, hun deskundigheid en ervaring, als- 
mede de beleidsterreinen waarnaar hun voorkeur uitgaat. 

2. Uiterlijk 15 oktober van dat jaar noemt het partijbestuur de namen van de zit- 
tende kamerleden, die een nieuwe kandidatuur aanvaarden. 

3. De commissie draagt er zorg voor, dat uiterlijk 2 november van dat jaar de 
namen en adressen van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde leden en de 
omtrent hen beschikbare informatie in het bezit van alle gewestelijke c.q. kies- 
kringbesturen zijn. 
Deze leden hebben dezelfde status als de kandidaten, die overeenkomstig arti- 



ke14 lid 2 door de afdelingen worden opgegeven. 

Artikel 6 
1. Het gewestelijk c.q. kieskringbestuur vraagt schriftelijk aan de personen die 

door de afdelingen, door de commissie en door het partijbestuur kandidaat zijn 
gesteld of zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de 
plaats op de kandidatenlijst, die hun door de gewestelijke c.q. kieskringverga- 
dering zal worden toegewezen. 
De verklaring luidt als is opgenomen in bijgevoegde bijlage, behorende bij dit 
reglement. 
De gekandideerden dienen zich bereid te verklaren om: 
a) hun zetel ter beschikking te stellen zodra zij het lidmaatschap van de partij 

hebben beëindigd, dan wel hun lidmaatschap van de partij is geëindigd; 
b) bij verkiezing tot kamerlid in of in de onmiddellijke nabijheid van het 

gewest te gaan wonen; 
c) het bepaalde in lid l. b) van artikel 6 1 van het huishoudelij k reglement na te 

komen; 
2. Alle kandidaten tekenen een verklaring dat zij, indien verkozen op de laatste 

restzetel welke aan de partij is toegewezen, hiervoor zullen bedanken ten einde 
de benoeming van deingevolgde artikel 10 lid 2 aangewezen landelijke lijstaan- 
voerder mogelijk te maken. 
Indien de kandidaat, verkozen op de laatste aan de partij toegewezen restzetel, 
met voorkeurstemmen is gekozen, dan wordt de voorlaatste aan de partij toe- 
gewezen restzetel beschouwd als laatste aan de partij toegewezen restzetel. 
Mocht er geen voorlaatste restzetel zijn, dan wordt de zetel, verkregen met het 
kleinste aantal stemmen, als zodanig beschouwd. 

3. De bereidverklaring bevat tevens bepalingen uit het huishoudelijk reglement 
de kamerfracties betreffende. Deze bereidverklaring dient door de kandidaten 
aan het bestuur van het gewest c.q. de kieskring te worden toegezonden op een 
zodanig tijdstip, dat zij uiterlijk 21 november in het bezit van het gewestelijk 
c.q. kieskringbestuur is. 

Artikel 7 
1. Zodra de in artikel 6 bedoelde bereidverklaringen zijn ontvangen, zendt het 

gewestelijk c.q. kieskringbestuur een alfabetische lijst van de kandidaten, als- 
mede de beschikbare informatie over hen, aan de commissie en de besturen van 
de overige gewesten c.q. kieskringen. Deze stukken dienen uiterlijk 1 decem- 
ber van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zullen plaatsvinden, in het bezit van de besturen van de overige 
gewesten c.q. kieskringen en in tienvoud in het bezit van de commissie te zijn. 

2. De gewestelijke c.q. kieskringbesturen zorgen ervoor, dat zij in de periode 21 
november t/m 19 januari een gesprek hebben gevoerd met de kandidaten die 
een bereidverklaring bij het betreffende gewestelijk c.q.kieskringbestuur heb- 
ben ingediend. 

3. De commissie nodigt de gewestelijke c.q. kieskringbesturen tot een bespreking 
op uiterlijk 21 januari daaraanvolgend uit over de beschikbare kandidaten. Het 



in artikel 3, lid 1, genoemde advies ligt aan deze bespreking ten grondslag. 
4. Uiterlijk 31 januari daaraanvolgend kan de commissie een met redenen 

omklede aanbeveling voor ten hoogste één kandidaat per kieskring toezenden 
aan de besturen van de afdelingen, gewesten c.q. kieskringen en aan de afge- 
vaardigden naar de gewestelijke c.q. kieskringvergadering. 

Artikel 8 
1. In geval leden van het gewestelijk c.q. kieskringbestuur een bereidverklaring 

voor een kandidatuur hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere proce- 
dure hun plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid van dit bestuur. 

2. Het bestuur van het gewest c.q. de kieskring stelt uit de namen van de kandida- 
ten, die de in artikel 6, lid 1, bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, een 
ontwerp-kandidatenlijst op. Het bestuur neemt tevens in aanmerking het 
advies bedoeld in artikel 3, lid 1, de uitslag van de bespreking bedoeld in artikel 
7, lid 3 en de aanbeveling in artikel 7, lid 4. 

3. Van de niet op de in lid 2 bedoelde lijst voorkomende namen van kandidaten 
die de in artikel 6, lid 1, bedoelbe.bereidverk1aring hebben ingezonden, maakt 
het bestuur van het gewest c.q. de kieskring een alfabetische lijst. 

4. Het bestuur van het gewest c.q. de kieskring maakt een samenvattend rapport 
onder vermelding van de motieven. die tot de in lid 2 genoemde lijst hebben 
geleid. 

5-  Uiterlijk 28 februari, doch niet eerder dan 25 februari van het jaar, waarin nor- 
maal verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvinden, zenden de 
besturen van de gewesten c.q. kieskringen de in lid 2 en 3 genoemde lijsten met 
de daarbij beschikbare informatie en het in lid 4 genoemde rapport toe aan de 
besturen van de afdelingen, de afdelingsafgevaardigden naar de gewestelijke 
c.q. kieskringvergadering en in tienvoud aan de commissie, onder vermelding 
van plaats en tijd van de vergadering waarin de kandidatenlijst definitief zal 
worden vastgesteld. 

Artikel 9 
l. Indien de verkiezing - gemeten naar de laatste karnerverkiezingsuitslag - van de 

eerste na de landelijke lijstaanvoerder aangewezen kandidaat van een gewest 
c.q. kieskring onzeker is, dient het gewestelijk c.q. kieskringbestuur in overleg 
te treden met de besturen van andere gewesten c.q. kieskringen, ten einde die 
verkiezing zeker te stellen door plaatsing van deze kandidaat op een verkies- 
bare plaats op de ontwerg-kandidatenlijst van een ander gewest c.q. kieskring. 
Het gewestelijk c.q. kieskringbestuur geeft hiervan zo spoedig mogelijk bericht 
aan de commissie. 

2. Indien het overleg als bedoeld in lid 1 niet tot resultaat heeft geleid, heeft de 
commissie de bevoegdheid deze kandidaat op een verkiesbare plaats op de ont- 
werp-kandidatei~lijst van een daarvoor in aanmerking komend ander gewest 
c.q. kieskring te plaatsen. 

3. Indien twee of meer gewesten c.q. kieskringen het, met inachtneming van her 
gestelde in artikel 10, lid 1 onder a, wenselijk achten een gelijkluidende lijst van 
kandidaten samen te stellen, hebben zij daartoe de bevoegdheid. De geweste- 



lijke c.q. kieskringvergaderingen van de betrokken gewesten c.q. kieskringen 
nemen dan een daartoe strekkend besluit. 

4. Indien het congres het besluit als bedoeld in artikel 10, lid 2, heeft genomen, 
heeft het in lid 1 bepaalde betrekking op de kandidaat, die de tweede plaats op 
de ontwerp-kandidatenlijst inneemt. 

Artikel 10 
1. a) Uiterlijk 16 februari van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de 

Tweede Kamer zullen plaatsvinden, beslist het congres, nadat het verkie- 
zingsprogramma is vastgesteld, of op de kandidatenlijsten in alle gewesten 
c.q. kamerkieskringen de eerste plaats door één en dezelfde kandidaat zal 
worden ingenomen. 

b) Hiertoe zendt het partijbestuur tegelijk met de beschrijvingsbrief een voor- 
stel aan de afdelingen, de gewestelijke besturen en de congresafgevaardig- 
den. 

2. Indien het congres het in lid 1 genoemde besluit in positieve zin heeft genomen, 
wijst het direkt daarna deze kandidaat aan. 

3. Indien een besluit is genomen als omschreven in lid 2, geeft de daarin bedoelde 
kandidaat aan het partijbestuur de schriftelijke verklaring af, dat hij/zij zich zal 
laten verkiezen op die kandidatenlijst, waaraan na vaststelling van de verkie- 
zingsuitslag door het centrale stembureau de laatste restzetel aan de partij blijkt 
te zijn toegewezen en dat hij /zij voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
zal bedanken voor het geval hem/haar, na loting door het centrale stembureau, 
een kamerzetel mocht toevallen in een andere kamerkieskring. 

4. a) Het congres genoemd in lid 1 beslist tevens over het al dan niet aangaan van 
een lijstencombinatie met andere partijen. 

b) Hiertoe zendt het partijbestuur tegelijk met de beschrijvingsbrief een voor- 
stel aan de afdelingen, de gewestelijke besturen en de congresafgevaardig- 
den. 

Artikel l1  
Indien een kandidaat een zwaarwegend persoonlij k voorbehoud m. b. t. het in arti- 
kel 10, lid 1, bedoelde verkiezingsprogramma heeft, dient hij/zij dit schriftelijk 
kenbaar te maken aan de besturen van de gewesten c.q kieskringen, op wier ont- 
werp-kandidatenlijst hij/zij is geplaatst. Dit voorbehoud dient uiterlijk 23 februari 
van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer zullen plaatsvin- 
den, in het bezit van de secretaris van het desbetreffende gewest c.q. de desbetref- 
fende kieskring te zijn, die ervoor zorg draagt dat alle afdelingen in het betrokken 
gewest c.q. de betrokken kieskring hiervan op de hoogte worden gesteld voor de in 
artikel 12, lid 1, bedoelde vergadering. 

Artikel 12 
1. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient te worden in de 

periode van 8 t/m 14 maart van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zullen worden gehouden, behandelt: 
a) de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door het gewestelijk c.q. kies- 





akkoord gaat met de inhoud van het programma, voor zover hij/zij geen gebruik 
heeft gemaakt van de in artikel 11 geboden mogelijkheid, waarop de partij hem/ 
haar dan als kandidaat aan de kiezer presenteert. 
Het gewestelijk c.q. kieskringbestuur regelt onverwijld de voorbereiding 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. 
Het partijbestuur is belast met de verbinding van de kandidatenlijsten in de kamer- 
kieskringen en met de verbinding van deze met die van andere partijen, indien 
daartoe het in artikel 10, lid 4.a) bedoelde besluit is genomen. 

Artikel 16 
1. In afwijking van het gestelde in artikel 8, lid 2, kan de gewestelijke c.q. kies- 

kringvergadering het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst opdragen aan 
een gewestelijke onafhankelijke commissie. De beslissing hierover wordt geno- 
men in een gewestelijke c.q. kieskringvergadering, voorafgaande aan de in arti- 
kel 4, lid 2, bedoelde afdelingsvergadering. 

2. Deze gewestelijke onafhankelijke commissie bestaat uit ten minste drie en ten 
hoogste negen leden, te benoemen door de gewestelijke c.q. kieskringvergade- 
ring. 
Het bestuur van het gewest c.q. de kieskring stelt daartoe uit de door de afdelin- 
gen gestelde kandidaten een voordracht op, bij voorkeur bestaande uit dubbel- 
tallen. De secretaris van het gewest c.q. de kieskring maakt deel uit van deze 
commissie, tenzij hij/zijzelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezin- 
gen; in dat geval wijst het bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De ove- 
rige leden van deze commissie mogen niet behoren tot het bestuur van het 
gewest c.q. de kieskring of de Tweede Kamerfractie, tenzij vaststaat dat betrok- ' 
kene niet in de Tweede Kamer zal terugkeren. Zij mogen geen kandidaat zijn 
voor de op handen zijnde Tweede Kamerverkiezingen. 

Artikel 17 
Het in de artikelen 1 t/m 16 bepaalde vindt, voorzover mogelijk, overeenkomstige 
toepassing in geval van ontbinding van de Tweede Kamer, anders dan wegens 
periodieke aftreding. In dit geval heeft het partijbestuur de bevoegdheid alle in dit 
reglement genoemde data en termijnen naar noodzaak vast te stellen en de proce- 
dures te versneuen. 



BIJLAGE BIJ REGLEMENT KANDIDAATSTELLING TWEEDE KAMER 
Reglement van de onafhankelijke commissie van de Partij van de Arbeid, als 
bedoeld in artikel i van het reglement kandidaatstelling van de partij voor de 
Tweede Kamer 

Artikel 1 
De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter aan. Secretaris is 
de partijsecretaris of indien deze zelf kandidaat is, zijn door het partijbestuur aangewe- 
zen vervanger. 

Artikel 2 
De commissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het uitbrengen van het ontwerp- 
advies bedoeld in artikel 2, lid 1, van het reglement kandidaatstelling Tweede Kamer 
en het noemen van de namen bedoeld in artikel 5, lid 1, van dat reglement geeft de 
commissie aan op welke wijze een en ander tot stand is gekomen en wie aan de advise- 
ring hebben deelgenomen. 

Artikel 3 
De commissie is bevoegd anderen dan leden van de commissie uit te nodigen tot het 
bijwonen van een vergadering ten einde hun zienswijze t.a.v. bepaalde onderdelen te 
geven en/of bepaalde inlichtingen te verstrekken. 

Artikel 4 
Van elke vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt met daarin vermeld de 
namen van de aanwezige leden, de genomen besluiten en/of de uitgebrachte adviezen. 

Artikel 5 
Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de partijraad van 19 juni 1982. Wijzigingen 
op dit reglement worden eveneens vastgesteld door de partijraad. Dit reglement treedt 
in werking twee maanden nadat de partijraad het heeft vastgesteld, tenzij bij de vast- 
stelling anders is bepaald. 
Voor wijzigingen geldt dezelfde termijn. 



BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING TWEEDE KAMER, zoals 
bedoeld in artikel 6 lid 3 van het reglement kandidaatstelling voor de Tweede Kamer 
van de Partij van de Arbeid. 

De ONDERGETEKENDE enz. 
VERKLAART hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer te aanvaarden, ongeacht de plaats die hem/haar7) 
op de kandidatenlijst door de gewestelijke c.q. kieskringvergadering zal worden toege- 
wezen. 

Hij /Zij * VERKLAART: 
- geen benoeming te zullen aanvaarden, indien hij/zij') gekozen is op de laatste rest- 

zetel, welke door het centraal stembureau aan de partij is toegewezen ten einde de 
benoeming van de ingevolge artikel 10 lid 1 en 2 gekozen landelijke lijsttrekker op 
die lijst mogelijk te maken. 
Indien de kandidaat gekozen op de laatste aan de partij toegewezen restzetel met 
voorkeurstemmen (=meer rechtstreekse stemmen dan de halve lijstkiesdeler) is 
gekozen, dan wordt de voorlaatste aan de partij toegewezen restzetel beschouwd 
als de laatste aan de partij toegewezen restzetel. 

Hij/Zij* VERKLAART zich bereid bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de 
Tweede Kamer: 
- in of in de onmiddellijke nabijheid van het gewest te gaan wonen; 
- zich te verplichten regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van het 

gewest dat hem/haar') kandidaat heeft gesteld en met de tot dat gewest behorende 
afdelingen, 

- deel te nemen aan de bespreking van het jaarlijks verslag van de kamerfractie in de 
gewestelijke vergadering. 

Hij /Zij * VERKLAART voorts: 
- kennis te dragen van de bepalingen van het huishoudelijk reglement de kamerfrac- 

ties betreffende (artikelen 63 t/m 651, alsmede van artikel 61 en van artikel 6 lid 1 
van het reglement kandidaatstelling Tweede Kamer; 

- zich voorzover voor hem/haar') van toepassing door ondertekening van deze 
bereidverklaring te verplichten tot het betalen van de contributie als bedoeld in 
artikel 61 lid 1 sub b van het huishoudelijk reglement; 

- bij c.q. na beëindiging van zijdhaar') lidmaatschap van de Partij van de Arbeid 
zijnihaar') zetel ter beschikking te stellen. 

"Doorhalen wat niet van toepassing is 

Deze verklaring dient: 21 november 19.. Handtekening: 
in het bezit te zijn van: 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................... Ook ommezijde invullen 



Verrichte betaalde en niet-betaalde arbeid binnens of  buitenshuis: 

Functiedactiviteiten binnen de partij:. ................................................................ 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Functiedactiviteiten buiten de partij: ................................................................ 
................................................................................................................... 
..................................................................................................*.......... ........ 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Voorkeur voor door de kandida(a)t(e) in de Tweede Kamer te behandelen beleidsgebie- 
den: 



VOOR DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Artikel 1 
1. Uiterrijk 1 juli van het jaar, voorgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor 

de Eerste Kamer der Staten-Generaal zullen plaatsvinden, kan de gewestelijke 
vergadering beslissen of het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst aan een 
onafhankelijke commissie wordt opgedragen. 

2. Indien de gewestelijke vergadering besluit tot het instellen van een onafhankelijke 
commissie, deelt het gewestelijk bestuur uiterlijk 1 september van dat jaar aan de 
afdelingen mee, dat zij kandidaten kunnen stellen voor de onafhankelijke commis- 
sie. 
Deze namen dienen uiterlij k 15 oktober daaraanvolgend in het bezit van het gewes- 
telijk bestuur te zijn. 

3. Het gewestelijk bestuur stelt uit de in lid 2 bedoelde namen een voordracht op. 
4. De onafhankelijke commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen 

leden, te verkiezen door de gewestelijke vergadering. De secretaris van het gewest 
maakt deel uit van deze commissie, tenzij hij/zij zelf kandidaat is voor de op han- 
den zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het bestuur iemand anders uit zijn mid- 
den aan. De overige leden van de onafhankelijke commissie mogen geen afdelings- 
afgevaardigde naar de gewestelijke vergadering zijn waarop de lijst wordt vastge- 
steld, noch behoren tot het bestuur van het gewest of tot de Eerste Kamerfractie, 
tenzij vaststaat dat betrokkene niet in de Eerste Kamer zal terugkeren. 
Zij mogen geen kandidaat zijn voor de op handen zijnde Eerste Kamerverkiezin- 
gen. 

5. Plaatsvervangende leden zijn, tot een gelijk aantal als de leden van de commissie, 
de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de verkiezing van de commissie in de eer- 
ste ronde de meeste stemmen hebben behaald. 

6. De verkiezing van de commissie vindt plaats in een gewestelijke vergadering, welke 
uiterlijk 30 november van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkie- 
zingen voor de Eerste Kamer zullen plaatsvinden, wordt gehouden. 

7. Aan het eind van de gewestelijke vergadering waarin de lijst wordt vastgesteld, 
houdt de commissie op te bestaan. 

Artikel 2 
1. Uiterlijk 1 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezin- 

gen voor de Eerste Kamer zullen plaatsvinden, stelt het partijbestuur in nauw over- 
leg met de Eerste Kamerfractie van de partij een advies op over de meest gewenste 
samenstelling van de fractie, zonder daarbij namen te noemen. Dit advies bevat de 
maatstaven, waaraan mogelijke kandidaten worden getoetst. 

2. Uiterlijk 7 oktober daaraanvolgend wordt dit advies ter kennis gebracht van de 
afdelingen in zoveel exemplaren als het aantal afgevaardigden naar de gewestelijke 
vergadering, waarop zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van het huishou- 
deIijk reglement recht hebben en aan de gewestelijke besturen. 

Artikel 3 
1. Uiterlijk 1 november van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezin- 



gen voor de Eerste Kamer zullen plaatsvinden, noemt het partijbestuur ten hoogste 
zes namen -zoveel mogelijk gespreid over het land- van op dat moment niet als 
kamerlid zittende leden, die naar zijn oordeel voor een kandidatuur in aanmerking 
zouden kunnen komen en die instemmen met het noemen van hun naam. Hierbij 
wordt de nodige schriftelijke informatie verstrekt, o.a. voor welke gewesten deze 
kandidaten in de kamer zitting willen nemen, hun deskundigheid en ervaring, als- 
mede de beleidsterreinen waarnaar hun voorkeur uitgaat. 

2. Uiterlijk 1 november van dat jaar noemt het partijbestuur de namen van de zittende 
kamerleden, die een nieuwe kandidatuur aanvaarden. 

3. Het partijbestuur draagt er zorg voor, dat uiterlijk 1 december van dat jaar de 
namen en adressen van de in lid 1 en 2 genoemde leden en de omtrent hen beschik- 
bare informatie in het bezit van de gewestelijke besturen zijn. 
Deze leden hebben dezelfde status als de kandidaten, die overeenkomstig artikel 4 
lid 2 door de afdelingen worden opgegeven. 

Artikel 4 
1. Uiterlijk 1 november van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezin- 

gen voor de Eerste Kamer zullen plaatsvinden, maakt het afdelingsbestuur bekend 
dat de leden van de partij schriftelijk bij het afdelingsbestuur de namen en adressen 
alsmede de nodige informatie kunnen indienen van leden, die naar hun oordeel 
voor een kandidatuur in aanmerking komen. Deze leden behoeven niet tot de 
eigen afdeling of het eigen gewest te behoren. De leden kunnen ook zichzelf aan- 
melden. De gegevens dienen uiterlijk 22 november van dat jaar in het bezit van het 
afdelingsbestuur te zijn. 

2. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient te worden in de periode 
van 10 t/m 17 december van dat jaar, beslist naam voor naam, mede gelet op het 
advies genoemd in artikel 2, lid 1, welke personen bedoeld in artikel 4, lid 1, aan het 
bestuur van het gewest waartoe de afdeling behoort als kandidaten worden opge- 
geven. Tijdens deze vergadering mogen geen nieuwe namen aan de reeds ingevolge 
lid 1 ingediende worden toegevoegd. 

3. Het gewestelijk bestuur kan over de op de afdelingsvergadering gehouden bespre- 
kingen en genomen besluiten een rapport van het afdelingsbestuur vragen. 

4. Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor, dat de namen en adressen van de door de 
ledenvergadering gestelde kandidaten en de omtrent hen beschikbare informatie 
uiterlijk 19 december van dat jaar in het bezit van het gewestelijk bestuur zijn. 

Artikel 5 
1. Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de personen die door de afdelingen 

en door het partijbestuur kandidaat zijn gesteld of zij een eventuele definitieve kan- 
didatuur aanvaarden, ongeacht de plaats op de kandidatenlijst die hun door de 
gewestelijke vergadering zal worden toegewezen. 
De verklaring luidt als is opgenomen in bijgevoegde bijlage, behorende bij dit 
reglement. 
De gekandideerden dienen zich bereid te verklaren om: 
a) hun zetel ter beschikking te stellen zodra zij het lidmaatschap van de partij heb- 

ben beëindigd, dan wel hun lidmaatschap van de partij is geëindigd; 
b) reglement na te komen. 
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2. De bereidverklaring bevat tevens de bepalingen uit het huishoudelijk reglement, de 
kamerfracties betreffende. Deze bereidverklaring dient door de kandidaten aan 
het gewestelijk bestuur te worden toegezonden op een zodanig tijdstip, dat zij uiter- 
lijk 9 januari in het bezit van het gewestelijk bestuur is. 

Artikel 6 
1. Zodra de in artikel 5 bedoelde bereidverklaringen zijn ontvangen, zendt het gewes- 

telijk bestuur een alfabetische lijst van kandidaten, alsmede de beschikbare infor- 
matie over hen aan het partijbestuur en de besturen van de overige gewesten. Deze 
stukken dienen uiterlijk 15 januari van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor 
de Eerste Kamer zullen plaatsvinden, in het bezit van de overige gewesten en in 
tienvoud in bet bezit van het partijbestuur te zijn. 

2. Het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie zorgt ervoor, dat het,'zij 
vóór de in lid 3 genoemde datum een gesprek heeft gevoerd met de kandidaten, die 
een bereidverklaring bij het gewestelijk bestuur hebben ingediend voorzover dit 
nodig is voor een verantwoorde oordeelvorming van het gewestelijk bestuur c.q. de 
onafhankelijke commissie. 

3. Het partijbestuur nodigt de gewestelijke besturen c.q. onafhankelijke commissies 
uit tot een bespreking over de beschikbare kandidaten op uiterlijk 3 1 januari. Het in 
artikel 2 genoemde advies ligt aan deze bespreking ten grondslag. 

Artikel 7 
Uiterlijk 15 februari van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer 
zullen plaatsvinden, kan het partijbestuur een met redenen omklede aanbeveling van 
ten hoogste vier kandidaten doen en deze aan de afdelingen in zoveel exemplaren als 
het aantal afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering, waarop zij overeenkom- 
stig het bepaalde in artikel 14 van het huishoudelijk reglement recht hebben, en aan de 
gewestelijke besturen toezenden. 

Artikel 8 
Indien een kandidaat een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud met betrekking tot 
het laatstvastgestelde verkiezingsprogramma van de partij voor de Tweede Kamer 
heeft, dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de gewestelijke besturen c.q. de 
onafhankelijke commissies, op wier ontwerp-kandidatenlijst hij/zij is geplaatst. Dit 
voorbehoud dient uiterlijk 1 maart van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de 
Eerste Kamer zullen plaatsvinden, in het bezit van de secretaris van het desbetreffende 
gewest c.q. de onafhankelijke commissie te zijn, die ervoor zorgdraagt dat alle afdelin- 
gen in het betrokken gewest hiervan op de hoogte worden gesteld vóór de in artikel 11, 
lid 1, bedoelde vergadering. 

Artikel 9 
1. De gewestelijke besturen maken geen afspraken, die leiden tot een andere verde- 

ling van het aantal plaatsen waarop ieder gewest recht heeft dan overeenkomt met 
de uitslag die de laatste verkiezingen van de Provinciale Staten voor de  partij aan- 
geeft. 

2. De gewestelijke besturen c.q. onafhankelijke commissies binnen de provincie die 
meer dan één gewest omvat, overleggen of zij ieder rnet een eigen lijst zullen uitko- 
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men dan wel met één gezamenlijke lijst. In dat laatste geval maken zij afspraken 
over de verdeling van dc plaatsen over de gewesten en regelen zij de opvolging van 
de kandidaten uit de verschillende gewesten bij tussentijds vertrek. 
Zij delen het resultaat van dit overleg uiterlijk 11 maart schriftelijk mee aan het par- 
tijbestuur, de besturen van de afdelingen en de afdelingsafgevaardigden naar de 
gewestelijke vergadering. 

Artikel 10 
1. In geval de opstelling van de ontwerp-kandidatenlijst is opgedragen aan het gewes- 

telijk bestuur en leden van het gewestelijk bestuur een bereidverklaring voor een 
kandidatuur hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere procedure hun plaats 
ingenomen door een plaatsvervangend lid van het gewestelijk bestuur. 

2. Het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie stelt uit de namen van de 
kandidaten, die de in artikel 5, lid 1, bedoelde bereidverklaring hebben ingezon- 
den, een ontwerp-kandidatenlijst op. Het bestuur c.q. de onafhankelijke commis- 
sie neemt tevens in aanmerking het advies bedoeld in artikel 2, lid 1, de uitslag van 
de bespreking bedoeld in artikel 6, lid 3 en de aanbeveling genoemd in artikel 7. 

3. Van de niet op de in lid 2 bedoelde lijst voorkomende namen van kandidaten, die 
de in artikel 5 ,  lid 1, bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, maakt het 
gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie een alfabetische lijst. 

4. Het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie maakt een samenvattend 
rapport onder vermelding van de motieven die tot de in lid 2 genoemde lijst hebben 
geleid. 

5. Uiterlijk 11 maart van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer 
zullen plaatsvinden, zenden de gewestelijke besturen c.q. onafhankelijke commis- 
sies de in lid 2 en 3 genoemde lijsten met de daarbij beschikbare informatie en het in 
lid 4 genoemde rapport toe aan de besturen van de afdelingen, de afdefingsafge- 
vaardigden naar de gewestelijke vergadering en het partijbestuur. 

6. Indien de in lid 2 en 3 bedoelde lijsten worden opgesteld door de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde onafhankelijke commissie, kan het gewestelijk bestuur besluiten zijn 
mening ten aanzien van de ontwerp-kandidatenlijst kenbaar te maken. 

Artikel 11 

1. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient te worden in de periode 
tussen 23 maart en 3 april van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Eerste 
Kamer zullen plaatsvinden, behandelt: 
a) de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door het gewestelijk bestuur c.q. 

de onafhankelijke commissie; 
b) de aanbeveling van het partijbestuur, zoals bedoeld in artikel 7, lid l ,  en het 

daaromtrent door het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie 
gegeven advies. 

2. Bij deze behandeling worden betrokken: 
a) het advies van het partijbestuur over de kwalitatieve samenstelling van de frac- 

tie (artikel 2, lidl); 
b) het samenvattend rapport van het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke 

commissie (artikel 10, lid 4); 
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c) de alfabetische lijst van namen van kandidaten die niet op de ontwerp-kandida- 
tenlijst voorkomen (artikel 10, lid 3); 

d) voor de afdelingen gelegen in de provincie, die meer dan één gewest omvat: de 
gemaakte afspraken bedoeld in artikel 9, lid 2; 

e) de in artikel 10, lid 6, bedoelde mening. 

Artikel 12 
1. Uiterlijk 11 april van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Eerste Kamer 

zullen plaatsvinden, belegt het bestuur een gewestelijke vergadering waar de kan- 
didatenlijst wordt vastgesteld. 
In provincies, die meer dan één gewest omvatten, bekrachtigt de gewestelijke ver- 
gadering de in artikel 9, lid 2 bedoelde afspraken, alvorens de kandidatenlijst vast 
te stellen. 

2, Op de in lid 1 bedoelde vergadering licht de onafhankelijke commissie voor zover 
daaraan behoefte bestaat de ontwerp-kandidatenlijst toe. De leden van de com- 
missie hebben het recht in deze vergadering het woord te voeren. 
Zij hebben een adviserende stem. 

3. 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 
10, lid 3 bedoelde alfabetische lijst. 

4. Be vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats voor plaats, te beginnen bij 
nummer één van de lijst. Indien voor één plaats één kandidaat wordt gesteld, is 
deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien meer kandidaten wor- 
den gesteld, vindt een schriftelijke stemming plaats. In dat geval is artikel 54 van het 
huishoudelij k reglement 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 ontwerplijst één plaats op. 
Er moet naar worden gestreefd de kandidatenlijst zodanig vast te stellen, dat 
daarop ten minste vijfentwintig procent van de kandidaten uit vrouwen bestaat. 

Artikel 13 
Uiterlijk 13 april van het jaar, waarin normaal verkiezirigen voor de Eerste Kamer zul- 
len plaatsvinden, doet het gewestelijk bestuur mededeling van de uitslag aan het partij- 
bestuur en de statenfractie, brengt de personen voorkomende op de lijsten genoemd in 
artikel 10, lid 2 en 3,  en de afdelingsbesturen op de'hoogte en publiceert de kandida- 
tenlijst. 

Artikel 14 
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging, over- 
eenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Het regelt onverwijld de voorbereiding van 
de indiening der kandidatenlijsten en wijst via de statenfractie de leden aan, die belast 
worden met de indiening van de kandidatenlijsten overeenkomstig de bepaling van de 
Kieswet. 



Artikel l5 
Ten einde de verkiezingen var, een zo groot mogelijke aantal kandidaten te verzekeren 
wordt het partijbestuur belast met de verbinding van de kandidatenlijsten en met de 
verbinding van deze met die van andere partijen, indien dit voor het partijbestuur wen- 
selijk wordt geacht. 

Artikel 16 
Het in de artikelen 1 t/m 13 bepaalde vindt, voor zoveel mogelijk, overeenkomstige 
toepassing in het geval van ontbinding van de Eerste Kamer anders dan wegens perio- 
diek aftreden. In dit geval heeft het partijbestuur de bevoegdheid alle in dit reglement 
genoemde data en termijnen naar noodzaak te wijzigen en de procedure te versnellen. 

Artikel 17 
In het geval dat ontbinding van de Eerste Kamer anders dan wegens periodiek aftreder, 
plaatsvindt binnen twee jaar na het laatste aftreden, kan de gewestelijke vergadering 
ióór het tijdstip waarop ingevolge artikel 3, lid 1, en artikel 16 de kandidaatstellings- 
procedure dient te starten, onder goedkeuring van het partijbestuur besluiten geen 
nieuwe kandidaatstellingsprocedure voor het gewest op gang te brengen, maar 
dezelfde kandidatenlijst vast te stellen, die bij de laatste verkiezingen ingevolge artikel 
12 voor dat gewest werd vastgesteld. 



BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING EERSTE KAMER, zoals 
bedoeld in artikel 5 ,  lid l van het reglement kandidaatstelling voor de Eerste Kamer 
van de Partij van de Arbeid 

De ONDERGETEKENDE, enz. 
VERKLAART hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidaatstelling 
voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer te aanvaarden, ongeacht de plaats die 
hem/haar* op de kandidatenlijst door de gewestelijke vergadering zal worden toege- 
wezen. 

Hij/zij* VERKLAART zich bereid bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de 
Eerste Kamer: 
- zich te verplichten regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van een nader 

vast te stellen gewest; 
- deel te nemen aan de bespreking van het jaarlijks verslag van de kamerfractie in de 

gewestelijke vergadering. 

Hij /zij * VERKLAART voorts: 
- kennis te dragen van de bepalingen van het huishoudelijk reglement de kamerfrac- 

ties betreffende (artikelen 63 t/m ó5),  alsmede van artikel 61, en van artikel 5 ,  lid 1 
van het reglement kandidaatstelling Eerste Kamer; 

- zich voor zover hem/haar* van toepassing door ondertekening van deze bereidver- 
klaring te verplichten tot het betalen van de contributie als bedoeld in artikel 62 lid 1 
sub b van het huishoudelijk reglement; 

- bij c.q. na beëindiging van zijdhaar* lidmaatschap van de Partij van de  Arbeid zijn/ 
haar* zetel ter beschikking te stellen. 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Deze verklaring dient uiterlijk 9 januari 19.. 
in het bezit te zijn van: Handtekening: ......................................................................... 

Ook ommezijde invullen 



Verrichte betaalde en niet-betaalde arbeid binnens of buitenshuis: 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Funktieslaktiviteiten binnen de partij: ............................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Funktieslaktiviteiten buiten de partij: ................................................................ 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Voorkeur voor door de kandida(a)t(e) in de Eerste Kamer te behandelen beleidsgebie- 
den: 



VOOR DE PROVINCIALE STATEN 

Artikel 1 
1. Uiterlijk 15 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen 

voor de Provinciale Staten zullen plaatsvinden, kan de gewestelijke vergadering 
beslissen of het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst(en) aan een onafhanke- 
lijke commissie wordt opgedragen. 

2. Indien de gewestelijke vergadering besluit tot het instellen van een onafhankelijke 
commissie, deelt het gewestelijk bestuur uiterlijk 1 mei van dat jaar aan de afdelin- 
gen mee, dat zij kandidaten kunnen stellen voor de onafhankelijke commissie. 
Deze namen dienen uiterlijk 15 augustus daaraanvolgend in het bezit van het 
gewestelijk bestuur te zijn. 

3. Het gewestelijk bestuur stelt uit de in lid 2 bedoelde namen een voordracht op. 
4. De onafhankelijke commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen 

leden, te verkiezen door de gewestelijke vergadering. 
De secretaris van het gewest maakt deel uit van deze commissie, tenzij hij/zij zelf 
kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het geweste- 
lijk bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De overige leden van de onafhan- 
kelijke commissie mogen geen afdelingsafgevaardigde naar de gewestelijke verga- 
dering zijn waarop de lijst wordt vastgesteld, noch behoren tot het gewestelijk 
bestuur of tot de Provinciale Statenfractie, tenzij vaststaat dat betrokkene niet in de 
Provinciale Staten zal terugkeren. Zij mogen geen kandidaat zijn voor de op han- 
den zijnde Provinciale Statenverkiezingen. 

5. Plaatsvervangende leden zijn, tot een gelijk aantal als de leden van de commissie, 
de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de verkiezing van de commissie in de eer- 
ste ronde de meeste stemmen hebben gehaald. 

6. De verkiezing van de commissie vindt plaats in een gewestelijke vergadering, welke 
uiterlijk 6 september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezin- 
gen van de Provinciale Staten zullen plaatsvinden, wordt gehouden. 

7. Aan het einde van de gewestelijke vergadering waarin de lijst wordt vastgesteld, 
houdt de onafhankelijke commissie op te bestaan. 

8. Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen en in één of meer van die 
gewesten de in lid 1 bedoelde onafhankelijke commissie is gekozen, neemt deze 
commissie deel aan het in artikel 8 lid 1 bedoelde overleg in plaats van het desbe- 
treffende gewestelij k bestuur. 

Artikel 2 
1. Uiterlijk 1 juni van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen 

voor de Provinciale Staten zullen plaatsvinden, stelt het gewestelijk bestuur, 
respectievelijk het provinciaal contact, in nauw overleg met de statenfractie, een 
ontwerp-advies op over de meest gewenste samenstelling van de fractie, zonder 
daarbij namen te noemen. Dit ontwerp-advies bevat de maatstaven, waaraan 
mogelijke kandidaten worden getoetst. 

2. Uiterlijk 7 juni daaraanvolgend wordt dit ontwerp-advies toegezonden aan de 
afdelingsbesturen en in zoveel exemplaren als het aantal afgevaardigden naar de 
gewestelijke vergadering, waarop zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van 
het huishoudelijk reglement recht hebben. 
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Artikel 3 
1. In een uiterlijk op 6 september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal 

verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen plaatsvinden, te houden vergade- 
ring beslist de gewestelijke vergadering over: 
a) de vaststelling van het advies, bedoeld in artikel 2 lid 1; 
b) het in te dienen aantal verschillende lijsten. 

2. De in lid 1 bedoelde besluiten worden uiterlijk 8 september daaraanvolgend toege- 
zonden aan de afdelingsbesturen. Het advies wordt gezonden in zoveel exemplaren 
als het aantal afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering, waarop de afdelin- 
gen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van het huishoudelijk reglement 
recht hebben. 

Artikel 4 
1. Uiterlijk 15 juni van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen 

voor de Provinciale Staten zullen plaatsvinden, maakt het afdelingsbestuur 
bekend, dat de leden van de partij schriftelijk bij het afdelingsbestuur de namen en 
adressen, alsmede de nodige informatie kunnen indienen van leden, die naar hun 
oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen. Deze leden behoeven niet tot 
de eigen afdeling of de eigen statenkieskring te behoren. De leden kunnen ook 
zichzelf aanmelden. De gegevens dienen uiterlijk 1 september van dat jaar in het 
bezit van het afdelingsbestuur te zijn. 

2. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient te worden in de periode 
15 t/m 22 september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezin- 
gen voor de Provinciale Staten zullen plaatsvinden, beslist naam voor naam, mede 
gelet op het advies genoemd in artikel 3 lid 1 sub a, welke personen, bedoeld in lid 
1, aan het gewestelijk bestuur waartoe de afdeling behoort als mogelijke kandida- 
ten worden opgegeven. Tijdens deze vergadering mogen geen nieuwe namen aan 
de reeds ingevolge lid 1 ingediende worden toegevoegd. 

3. Het afdelingsbestuur stelt over de op de in lid 2 bedoelde afdelingsvergadering 
gehouden besprekingen en genomen besluiten een verslag op. 

4. Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor, dat de inzending van het in lid 3 bedoelde 
verslag, alsmede de namen en adressen van de door de ledenvergadering gestelde 
kandidaten en de omtrent hen beschikbare informatie uiterlijk 25 september van 
dat jaar in het bezit van het gewestelijk bestuur zijn. 

Artikel 5 
1. Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de personen 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. De verklaring luidt als is opgenomen in bijgevoegde bij- 
lage, behorende bij dit reglement. 
De gekandideerden dienen zich bereid te verklaren om: 
a) hun zetel ter beschikking te stellen zodra zij het lidmaatschap van de partij heb- 

ben beëindigd, dan wel hun lidmaatschap van de partij is geëindigd 
b) het bepaalde onder artikel 66 lid 1 van het huishoudelijk reglement na te 

komen. 
2. De bereidverklaring bevat tevens bepalingen uit het huishoudelijk reglement, de 
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Provinciale Statenfractie betreffende. Deze bereidverklaring dient door de kandi- 
daten aan het gewestelijk bestuur te worden toegezonden op een zodanig tijdstip, 
dat zij uiterlijk 8 oktober in het bezit van het gewestelijk bestuur is. 

Artikel 6 
In geval de opstelling van de ontwerp-kandidatenlijst(en) is opgedragen aan het 
gewestelijk bestuur en leden van het gewestelijk bestuur een bereidverklaring voor een 
kandidatuur hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere procedure hun plaats 
ingenomen door een plaatsvervangend lid van het bestuur. 

Artikel 7 
Het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie zorgt ervoor, dat het/zij in 
de periode die ligt tussen het ontvangen van de bereidverklaringen en het opstellen van 
de ontwerp-kandidatenlijst(en) een gesprek heeft gevoerd met de kandidaten die een 
bereidverklaring hebben ingediend voor zover dit nodig is voor een verantwoorde oor- 
deelsvorming van het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie. 

Artikel 8 
l. Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen, belegt het provinciaal 

contact een vergadering van de gezamenlijke gewestelijke besturen c. q. onafhan- 
kelijke commissies, ten einde overleg te plegen over de op te stellen ontwerp-kan- 
didatenlijst(en). 

2. Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen, kunnen door de geweste- 
lijke vergaderingen vóór het vaststellen van de ontwerp-kandidatenlijst(en) door 
de gewestelijke besturen c.q. de onafhankelijke commissies regelingen worden 
getroffen ten aanzien van de verdeling van de kandidaten uit elk der gewesten over 
de ontwerp-kandidatenlijst(en). 

3. Het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie stelt uit de namen van de 
kandidaten, die de in artikel 5 lid 1 bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, 
de ontwerp-kandidatenlijst(en) op. 
Het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie neemt daarbij in aan- 
merking het advies, bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. 

4. Van de niet op de in lid 3 bedoelde lijst(en) voorkomende namen van kandidaten 
die de in artikel 5 lid l bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, maakt het 
gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie een alfabetische lijst. 

5. Het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke commissie maakt een samenvattend 
verslag onder vermelding van de motieven, die tot de in lid 3 genoemde lijst(en) 
hebben geleid. 

6. Indien de ontwerp-kandidatcxilst(en) is/zijn opgesteld door een onafhankelijke 
commissie, kan het gewestelijk bestuur zijn mening schriftelijk kenbaar maken. 

7. Uiterlijk 17 november van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkie- 
zingen voor de Provinciale Staten zullen piaatsvinden, zendt het gewestelijk 
bestuur de door hemzelf c.q. door de onafhankelijke commissie opgestelde lijsten 
genoemd in lid 3 en 4, met de daarbij beschikbare informatie, het in lid 5 genoemde 
verslag, een verslag van de in lid l bedoelde vergadering, zijn mening, bedoeld in 
lid 6, en een voorstel tot het al dan niet aangaan van een 1ijstencombi.natie met 
andere partijen toe aan de afdelingsbesturen en in zoveel exemplaren als het aantal 
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afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering, waarop zij overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 14 van het huishoudelijk reglement recht hebben, onder vermel- 
ding van plaats en tijd van de vergadering waarin de kandidatenlijst(en) definitief 
zal (zullen) worden vastgesteld. 

Artikel 9 
Indien een kandidaat een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud met betrekking tot 
het door de daartoe bevoegde vergadering vastgestelde provinciale verkiezingspro- 
gramma heeft, dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het gewestelijk bestuur 
c.q. de onafhankelijke commissie. Dit voorbehoud dient uiterlijk 4 december van het 
jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de Provinciale Staten 
zullen plaatsvinden, in het bezit van de secretaris van het gewestelijk bestuur c.q. de 
onafhankelijke commissie te zijn, die ervoor zorg draagt dat alle afdelingen in het 
betrokken gewest hiervan op de hoogte worden gesteld vóór de in artikel 10 lid 1 
bedoelde vergadering. 

Artikel 10 
1. De ledenvergadering van de afdeling, die gehouden dient te worden in de periode 

van 10 t/m 17 december van het jaar, voorafgaande aan dat waarin normaal verkie- 
zingen voor de Provinciale Staten zullen plaatsvinden, behandelt de ontwerp-kan- 
didatenlijst(en) zoals opgesteld door het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke 
commissie (artikel 8 lid 3). 

2. Bij deze behandeling worden betrokken: 
a. het advies over de kwalitatieve samenstelling van de fractie (artikel 3 lid 1 sub 

a) ; 
b. het samenvattend verslag van het gewestelijk bestuur c.q. de onafhankelijke 

commissie (artikel 8 lid 5); 
c. de alfabetische lijst van namen van kandidaten, die niet op de ontwerp-kandi- 

datenlijst(en) voorkomen (artikel 8 lid 4); 
d. het verslag van de vergadering van het provinciaal contact met de gezamenlijke 

gewestelijke besturen c. q. onafhankelijke commissies (artikel 8 lid 1); 
e. de mening van het gewestelijk bestuur over de ontwerp-kandidatenlijst(enj 

(artikel 8 lid 6); 
f. het voorstel tot het al dan niet aangaan van een lijstencombinatie (artikel 8 lid 

7). 

Artikel 11 
1. Uiterlijk 10 januari van ket jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Provinciale 

Staten zullen plaatsvinden: belegt het gewestelijk bestuur een gewestelijke verga- 
dering, waar de kandidatenlijst(en) worden vastgesteld en een besluit wordt geno- 
men over het al dan niet aangaan van een lijstencombinatie met andere partijen. 

2. Op deze vergadering verdedigt de onafhankelijke commissie c.q. het gewestelijk 
bestuur indien dat de ontwerp-lijst(en) heeft opgesteld, de ontwerp-kandidaten- 
lijst(en), als bedoeld in artikel 8 lid 3. 

3. Bij het vaststellen van de lijst(en) kan de gewestelijke vergadering uitsluitend 
gebruik maken van de namen die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst(en) 
en de in artikel 8 lid 4 bedoelde alfabetische lijst. 
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4. De vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats voor plaats, te beginnen bij 
nummer één van de lijst. Indien voor één plaats één kandidaat wordt gesteld, is 
deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien meer kandidaten wor- 
den gesteld, vindt een schriftelijke stemming plaats. In dat geval is artikel 54 van het 
huishoudelijk reglement van toepassing. 

Indien een op een bepaalde plaats van de ontwerp-kandidatenlijst voorgestelde kandi- 
daat bij de stemming niet op dezelfde plaats op de kandidatenlijst wordt gekozen, 
schuiven deze en, voor zover daarvoor nodig, de volgende kandidaten op de ontwerp- 
kandidatenlijst één plaats op. 

Er moet naar worden gestreefd de kandidatenlijst(en) zodanig vast te stellen, dat 
daarop ten minste vijfenwtintig procent van de kandidaten uit vrouwen bestaat. 

Artikel 12 
Uiterlijk 15 januari van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Provinciale Sta- 
ten zullen plaatsvinden, doet het gewestelijk bestuur mededeling van de uitslag aan de 
personen, voorkomende op de lijsten genoemd in artikel 8 lid 3 en 4 en aan de afdelin- 
gen, en publiceert de kandidatenlijst(en). 

Artikel 13 
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging over- 
eenkomstig de bepalingen van de Kieswet, waarbij in de begeleidende brief wordt 
opgemerkt dat wordt aangenomen dat betrokkene vóór de ondertekening van de 
bewilligingsverklaring kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de inhoud van 
het programma voor zover hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 9 gebo- 
den mogelijkheid, waarop de partij hem/ haar dan als kandidaat aan de kiezer presen- 
teert. 
Het gewestelijk bestuur regelt onverwijld de voorbereiding van de indiening der kandi- 
datenlijst(en) overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Het wijst degenen aan 
die belast worden met de indiening van de kandidatenlijst(en) in hun statenkieskring. 
Het gewestelijk bestuur is belast met de verbinding van de kandidatenlijsten in de sta- 
tenkieskring en met de verbinding van deze met die van andere partijen, indien daartoe 
ket in artikel li lid 1 bedoelde besluit is genomen. 

Artikel i4 
Indien binnen een gewest een indeling bestaat van groepen van afdelingen, samenval- 
lend met die van de statenkieskring, kan het gewest, onder goedkeuring van het partij- 
bestuur, een regeling vaststellen krachtens welke deze groepen van afdelingen een 
afzonderlijke kandidatenlijst indienen. Deze regeling dient zoveel mogelijk bij dit 
reglement kandidaatstelling aan te sluiten. 

Artikel 15 
Het in de artikelen 1 t/m 14 bepaalde vindt, voor zoveel mogelijk, overeenkomstige 
toepassing in het geval dat verkiezingen voor de Provinciale Staten moeten plaatsvin- 
den, anders dan wegens periodiek aftreden. 
In dit geval heeft het gewestelijk bestuur, onder goedkeuring van het partijbestuur, de  
bevoegdheid alle in dit reglement genoemde data en termijnen naar noodzaak te wijzi- 
gen en te versnellen. 



Verrichte betaalde en niet-betaalde arbeid binnens of buitenshuis: 
................................................................................................................... 

......................... .......... .................................................................................. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Funktieslaktiviteiten binnen de partij: .............................................................. 
................................................................................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Funktieslaktiviteiten buiten de partij: ................................................................ 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

Voorkeur voor door de kandida(a)t(ej in  de Provinciale Staten te behandelen beleidsge- 
bieden: 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 



VOOR DE GEMEENTERADEN 

Artikel 1 
1. Uiterlijk 15 september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin verkiezingen 

voor de gemeenteraden zullen worden gehouden, stelt het bestuur van de afdeling 
c.q. gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat, na overleg 
met de raadsfractie van de partij, een gemotiveerd advies op over de meeste gewen- 
ste samenstelling van de fractie, zonder daarbij kandidaten te noemen. In dit advies 
worden maatstaven opgenomen, waaraan de kandidaten worden getoetst. 

2. Uiterlijk 30 september draagt het bestuur, bedoeld in lid 1, zorg dat de leden van 
het advies kennis kunnen nemen. 

Artikel 2 
1. Uiterlijk 15 oktober van het jaar, voorafgaande aan dat waarin verkiezingen voor 

de gemeenteraden zullen worden gehouden, deelt het bestuur van de afdeling c.q. 
de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat, aan de leden 
mee dat zij schriftelijk de namen en adressen van leden kunneli indienen, die naar 
hun oordeel voor een kandidatuur in aanmerking komen -waarbij zij ook zichzelf 
kunnen noemen, en wel: 
a) wanneer de gemeente één afdeling omvat: bij het bestuur van de afdeling, 

waartoe zij behoren; 
b) wanneer de gemeente meer dan één afdeling omvat: bij het bestuur van Ge 

gemeentelijke federatie c.q. van het gewest dat één gemeente omvat. 
2. Deze namen dienen uiterlijk 16 november in het bezit van het in lid 1 a of b 

genoemde bestuur te zijn. 
3. Het bestuur van de afdeling zendt deze namen ten minste zes dagen voor de verga- 

dering, bedoeld in lid 5, aan de leden. 
Het bestuur van de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente 

omvat zendt de ingediende namen uiterlijk 30 november aan de besturen van de 
aangesloten afdelingen. 

4. 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: 
a) van het deelnemen aan de stemming over wie als kandidaat zal worden 

beschouwd; 
b) van het deelnemen aan de stemming over het vaststellen van de definitieve kan- 

didatenlijst. 
5. De afdelingen beslissen in een ledenvergadering, die gehouden dient te worden 

tussen 8 december en 6 januari, mede gelet op het advies genoemd in artikel 1 
onder 1, welke leden als kandidaat zullen worden beschouwd. 
Tijdens deze vergadering mogen geen nieuwe namen aan de reeds ingevolge lid l 
ingediende worden toegevoegd. 

6. Van de onder 5 bedoelde vergadering stelt het bestuur van de afdeling, gelegen in 
een gemeentelijke federatie of een gewest dat één gemeente omvat, een verslag op 
met de namen en adressen van de door de afdelingsvergadering gestelde kandida- 
ten en de daaromtrent beschikbare informatie en zendt dit uiterlijk 12 januari aan 
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het bestuur van de gemeentelijke federatie c.q. het gewest. 

Artikel 3 
l. Het bestuur van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één 

gemeente omvat vraagt schriftelijk aan de leden, die door de afdeling kandidaat 
zijn gesteld of zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de 
plaats op de kandidatenlijst die hun door de daartoe bevoegde vergadering zal wor- 
den toegewezen. 
De verklaring luidt als is opgenomen in bijgevoegde bijlage, behorend bij dit regle- 
ment. Bij de bereidverklaring kandidaatstelling Gemeenteraden wordt een bijlage 
gevoegd, waarin staat aangegeven de volledige tekst van de artikelen 66, 67, 68, 
69a, 72,73,74,75,76,77,78 en 79 van het huishoudelijk reglement van de partij. 
De gekandideerden dienen zich bereid te verklaren om: 
a) hun zetel ter beschikking te stellen, zodra zij het lidmaatschap van de partij heb- 

ben beëindigd, dan wel hun lidmaatschap van de partij is geëindigd; 
b) het bepaalde onder lid 1 van artikel 66 van het huishoudelijk reglement na te 

komen. 
2. Deze bereidverklaring dient door de kandidaten zo spoedig mogelijk, doch uiter- 

lijk binnen veertien dagen na dagtekening van het gedane verzoek, aan het bestuur 
van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente 
omvat te worden toegezonden. 

Artikel 4 
1. Ingeval leden van het bestuur van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie een 

bereidverklaring voor een kandidatuur hebben afgegeven, nemen zij gedurende de 
verdere procedure geen deel aan de besprekingen over de kandidaatstelling tot de 
in artikel 5 lid 1 bedoelde vergadering. Mocht hierdoor voor een afdeling een 
onwerkbare 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. 

2. Ingeval leden van het bestuur van een gewest dat één gemeente omdat een bereid- 
verklaring voor een kandidatuur hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere 
procedure hun plaats ingenomen door een reservelid van dit bestuur. 

3. Het bestuur van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één 
gemeente omvat stelt uit de namen van kandidaten, die de in artikel 3 onder lid 1 
bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, een ontwerp-kandidatenlijst op. 

4. Van de niet op de onder lid 3 bedoelde lijst voorkomende namen van kandidaten 
maakt het bestuur een alfabetische lijst. 

5. Het bestuur maakt een samenvattend rapport onder vermelding van de motieven 
die tot de onder lid 3 en iid 4 genoemde lijsten hebben geleid. 

6. Uiterlij k 5 februari van het jaar, waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen 
worden gehouden, zendt het bestuur van de afdeling c.q. de gemeentelijke federa- 
tie de onder lid 3 en lid 4 genoemde lijsten met de daarbij beschikbare informatie en 
het onder lid 5 genoemde rapport toe aan de leden van de afdeling resp. de afdelin- 
gen. 

7. Uiterlijk 5 februari van het jaar, waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen 
worden gehouden, zendt het bestuur van het gewest dat één gemeente omvat de 
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onder lid 3 en lid 4 genoemde lijsten met de daarbij beschikbare informatie en het 
onder lid 5 genoemde rapport toe aan de binnen het gewest gelegen afdelingen en 
aan de gewestelijke afgevaardigden. 

Artikel 5 
1. De afdelings- c.q. federatievergadering, die gehouden dient te worden tussen 15 en 

28 februari van het jaar waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen worden 
gehouden, behandelt de ontwerp-kandidatenlijst, zoals opgesteld door het bestuur 
van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente 
omvat (artikel 4 lid 3). 

2. Bij deze behandeling worden betrokken: 
a) het advies van het bestuur van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie c.q. 

het gewest dat één gemeente omvat over de kwalitatieve samenstelling van de 
fractie (artikel 1 lid 1); 

b) het samenvattende rapport van het bestuur (artikel 4 lid 5); 
c) de alfabetische lijst van namen van kandidaten, die niet op de ontwerp-kandi- 

datenlijst voorkomen (artikel 4 lid 4). 

Artikel 6 
1. Met uitzondering van afdelingen gelegen in een gewest dat één gemeente omvat, 

stelt de vergadering bedoeld in artikel 5 lid 1 de kandidatenlijst vast. 
2. In een gewest dat één gemeente omvat, stelt de gewestelijke vergadering uiterlijk 15 

maart van het jaar, waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen worden 
gehouden, de kandidatenlijst vast. 

Artikel 7 
1. Bij het vaststellen van de lijst kunnen de op de vergadering van de afdeling c.q. de 

gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat, aanwezige stem- 
gerechtigde leden uitsluitend gebruik maken van de namen, die voorkomen op de 
ontwerp-kandidatenlijst en de in artikel 4 onder lid 4 bedoelde alfabetische lijst. 

2. 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 voor één plaats meer kandi- 
daten worden gesteld, vindt schriftelijke stemming plaats. In dit 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-kandidatenlijst één plaats op. 

3. 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 8 - 
Het bestuur van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één 
gemeente omvat, doet van de uitslag mededeling aan de personen voorkomend op de 
lijsten, genoemd in artikel 4 onder lid 5 en lid 4 en aan de leden van de afdeling resp. de 
afdelingen en publiceert de kandidatenlijst. 
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Artikel 9 
Het bestuur van de afdelkg c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één 
gemeente omvat, vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging, overeen- 
komstig de bepalingen van de Kieswet, waarbij in de begeleidende brief wordt opge- 
merkt, dat er zonder tegenbericht wordt aangenomen dat betrokkene voor de onderte- 
kening van de bewilligingsverklaring kennis heeft genomen en akkoord gaat met de 
inhoud van het programma, waarop de partij betrokkene dan als kandidaat aan de kie- 
zer presenteert. 
Het wijst degenen aan die het belast met de indiening van de kandidatenlijst overeen- 
komstig de bepalingen van de Kieswet, 

Artikel 10 
I. In afwijking van het gestelde in artikel 4 lid 3 kan de vergadering van de afdeling 

c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat, het opstel- 
len van de ontwerp-kandidatenlijst opdragen aan een onafhankelijke commissie. 
De beslissing hierover wordt genomen in een vergadering van de afdeling c.q. de 
gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat, voorafgaande aan 
de in artikel 2 lid 5 bedoelde afdelingsvergadering. 

2. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen 
leden, te benoemen door de vergadering van de afdeling c.q. de gemeentelijke 
federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat. 
Het bestuur van de afdeling c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één 
gemeente omvat, stelt daartoe uit de door de leden gestelde kandidaten een voor- 
dracht op, bij voorkeur bestaande uit dubbeltallen. De secretaris van de afdeling 
c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat, maakt deel 
uit van deze commissie, tenzij deze zelf kandidaat is voor de op handen zijnde ver- 
kiezingen; in dat geval wijst het bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De ove- 
rige leden van deze commissie mogen niet behoren tot het bestuur van de afdeling 
c.q. de gemeentelijke federatie c.q. het gewest dat één gemeente omvat of de 
gemeenteraadsfractie, tenzij vaststaat dat betrokkene niet in de raad zal terugke- 
ren. Zij mogen geen kandidaat zijn voor de op handen zijnde gemeenteraadsver- 
kiezingen. 

3. Het in artikel 6a onder lid 1 c) van het huishoudelijk reglement van de partij 
bedoelde samenwerkingsverband kan besluiten een onafhankelijke commissie in 
te stellen, die belast is met het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst. Het in de 
leden 1 en 2 gestelde is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel l 1  
1. In afdelingen die meer dan één gemeente omvatten, vindt de kandidaatstelling 

voor de gemeenteraad plaats overeenkomstig de artikelen 1 t/m 10 van het regle- 
ment kandidaatstelling voor de gemeenteraden van de partij met inachtneming van 
het gestelde in onderstaande leden. 

2. Vóór 1 september van het jaar, voorafgaande aan dat waarin verkiezingen voor de 
gemeenteraden zullen worden gehouden, beslist de ledenvergadering van de afde- 
ling in welke gemeenten, vallende onder de afdeling, met een lijst van de partij zal 
worden uitgekomen. Indien de leden wonend in een gemeente die deel uitmaakt 
van de afdeling het niet eens zijn met het besluit van de afdelingsvergadering, kun- 
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nen zij dit voorleggen aan het gewestelijk bestuur. Het gewestelijk bestuur neemt 
een besluit, gehoord de leden wonend in de betrokken gemeente en het afdelings- 
bestuur. 

3. De afdelingsvergadering genoemd in lid 2 wijst ... leden, woonachtig in de desbe- 
treffende gemeenten, aan met wie het afdelingsbestuur in nauw overleg het advies, 
bedoeld in artikei 1 onder lid 1, opstelt. Dit advies wordt ter kennis gebracht van de 
leden, woonachtig in de gemeente waar met een lijst van de partij zal worden uitge- 
komen. 

4. Aan de stemming over: 
- wie als kandidaat zal worden beschouwd en 
- het vaststellen van de definitieve kandidatenlijst 
kunnen alleen de leden, woonachtig in de gemeente waar deze lijst zal uitkomen, 
deelnemen. 

5. Onder leiding van ten minste twee bestuursleden dient in iedere gemeente waar 
met een lijst van de partij zal worden utgekomen de ledenvergadering, genoead in 
artikel 2 onder lid 5 en artikel 5 onder lid 1, te worden gehouden. 

6. Ciierlij k 5 februari van het jaar, waarin verkiezingen voor de gemeenteraden zullen 
worden gehouden, zendt het afdelingsbestuur de in artikel 4 genoemde lijsten en 
rapporten met de daarbij beschikbare informatie toe aan de leden, woonachtig in 
de desbetreffende gemeente. 

Artikel 12 
Het in de artikelen i t /m li bepaalde vindt, voor zoveel mogelijk, overeenkomstige 
toepassing in he t geval van tussentijdse verkiezingen van de gemeenteraad. In dit geval 
heeft het orgaan, belast met de opstelling van het in artikel 1 bedoelde advies, onder 
goedkeuring van het partijbestuur, de bevoegdheid alle in deze artikelen genoemde 
data en termijnen naar noodzaak te wijzigen en de procedure te versnellen. 

Artikel 13 
1. In gevallen, waarin sprake is van wijziging van grenzen van gemeenten, waar zelf- 

standige afdelingen van de partij bestaan, vindt de kandidaatstelling voor de 
nieuwe gemeenteraad plaats door het gewestelijk bestuur in overleg met de desbe- 
treffende afdelingen en op grondslag van de artikelen 1 t/m 11. 
Het gewestelijk bestuur kan deze taak overdragen aan een ander orgaan. Indien de 
desbetreffende afdelingen hebben gekozen voor een samenwerkingsverband als 
bedoeld in artikel 6a, lid 1 c) van het huishoudelijk reglement van de partij, is het 
bestuur van het samenwerkingsverband het in artikel 1 lid 1 bedoelde orgaan. De 
gezamenlijke raadsfracties van de desbetreffende afdelingen worden dan 
beschouwd ais de raadsfractie in overleg waarmee het advies over de meest gewen- 
ste samenstelling wordt opgesteld. 

2. In gevallen, waarin door wijziging van grenzen van gemeenten deze in meer dan 
één gewest komen te liggen, vindt de kandidaatstelling voor het nieuwe bestuursor- 
gaan plaats onder leiding van de gezamenlijke gewestelijke besturen en op grond- 
slag van de artikelen 1 t/m 11. 

3. In gevallen, waarin door wijziging van grenzen van gemeenten deze in meer dan 
één gewest komen te liggen en er in deze gewesten een provinciaal contact bestaat, 
vindt de kandidaatstelling voor het nieuwe bestuursorgaan plaats onder leiding van 
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het bestuur van het provinciaal contact en op grondslag van de artikelen 1 t/m 11. 
4. De in de leden 1 , 2  en 3 genoemde organen hebben, onder goedkeuring van het 

partijbestuur, de bevoegdheid alle in de artikelen 1 t/m 11 genoemde data en ter- 
mijnen naar noodzaak te wijzigen en de procedure te versnellen. 



BEIiEIDVERKLARING Kn"lDIDP3irSTELLING GEMEENTERADEN, z o a l s  bedoeld  i n  
a r t i k e l  3 l i d  1 van h e t  reg lement  k a n d i d a a t s t e l l i n g  voor d e  gemeente- 
raden van d e  P a r t i j  van d e  Arbeid .  ..................................................................... 

v e r k l a a r t  h i e r d o o r  b e r e i d  t e  z i j n  e e n  e v e n t u e l e  d e f i n i t i e v e  kandida-  
......... t u u r  voor h e t  l idniaa tschap van  d e  gemeenteraad van t e  aan- 

vaarden ,  ongeach t  d e  p l a a t s  d i e  hem/haar o p  d e  k a n d i d a t e n l i j s t  door  
d e  a f d e l i n g s - ,  c.q. d e  g e m e e n t e l i j k e  f e d e r a t i e  c.q. de g e w e s t e l i j k e  
ve rgade r ing  i n d i e n  h e t  gewest  één gemeente omvat, z a l  worden toege-  
wezeil. 
~ij/zij v e r k l a a r t  b i j  aanvaarding  van de benoeming t o t  l i d  van d e  
gemeenteraad : 
- z i c h  t e  v e r s l i c h t e n  r e g e l m a t i g  k o n t a k t  t e  onderhcuden n e t  h e t  be-  

s t u u r  van d e  a f d e l i n g ,  c.q. d e  gemeen te l i j ke  f e d e r a t i e  c . q .  h e t  
p a r t i j g e w e s t ;  

- d e e l  t e  nemen aan  d e  besp rek ing  van h e t  j a a r l i j k s e  v e r s l a g  van  d e  
r a a d s f r a k t i e  en  de  e v e n t u e l e  ande re  besprekingen van h e t  werk van d e  
f r a k t i e  door  de afde l inc js - ,  c . q .  gemeen te l i j ke  f e d e r a t i e  - c.o. g e -  
w e s t e l i j k e  ve rgade r ing .  

~ i j / ~ i j  v e r k l a a r t  v o o r t s :  
- kenn i s  t e  dragen van d e  bepa l ingen  van h e t  h u i s h o u d e l i j k  r eg lemen t  

d e  gerneenteraadsf r -akt ies  b e t r e f f e n d e  ( a r t i k e l e n  72 t / m  751, a l s -  
rnede van d e  a r t i k e l e n  66 ,67 ,60 ,69a ,76 ,77 ,78  en 79 daa rvan ;  

- zic11 voor  zoveel  voor hem/haar van  toepassir iq door  onder t eken ing  
van deze  b e r e i d v e r k l a r i n g  te v e r p l i c h t e n  t o t  h e t  b e t a l e n  van d e  
k o n t r i b u t i e  a l s  bedoeld i n  a r t i k e l  66 van h e t  h u i s h o u d e l i j k  re- 
glement;  

- b i j  c . q .  na beëindigeri  van z i j n / h a a r  l idmaatschap van d e  P a r t i  j 
van d e  Arbeid z i  jn /haar  ZPI-el t e ;  t e sc i ì i kk ing  t e  s t e l l e n .  

DE ONQERGETEKENDE , t e l s f o c n  C . . . .  / ....... 

N ............................... ROEPNAAM (.............) 
geboortedatum: 

M A N achternaam: ..................... ....................... ----- 

----- 
r 

VROUW (ar t .  G - 1 1  Kieswet)  nagaan aan welke van d e  d r i e  r e g e l s  u d e  
voorkeur  g e e f t ;  s l e c h t s  één  r e g e l  k i e z e n  

ind ien  
OF ~et iuwd OF weduwe . -- .................. 
(,F ,,t rechtopman's 

- - - - - - - . - . - . - - - - - - - -  geb.  
(achternaam man) ( e i g e n  naam) 

naam gesche iden  

Deze verk la r i i i g  d i e n t  : ............. HaiiJtckei?iilq. 
i n  h e t  b e z i t  t e  z i j n  
v a n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ook c~rnriicrijtlc 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 

i n d i e n  
gehuwd o f  weduwe 

1s u geen qeb ru ik  
niaakt flan de v o r i g e  
twee r e g e l s  

.................... *echtq.v.  ................ 
( e i g e n  naam) *wed. v .  

(achternaam man) 

......................... 
( e i g e n  naam) 

v e r b l i j f p l a a t s  ...................... nr .  ..... TE ............... 
POSTADRES i n d i e n  boven- 

............... s t aand  a d r e s  a f w i  j  kerid/ ......................... TE 
~ r i v o l l e d i g / o n d u i d e l i  jk  i s  ( s t r a a t + h u i c n r  . ) postkode i 



VERRICHTE BETAALDE EN NIET-BETAALDE ARBEID BINNENS- OF BUITENSHUIS: 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
FUNKTIES/AKTIVITEITEN BINNEN DE PARTIJ: ........................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN DE GEMEENTERAAD TE BEHANDE- 
.............................................. LEN BELEIDSGEBIEDEN: 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 



VOOR HET EUROPESE PARLEMENT 

Artikel 1 
1. De in artikel 24 lid f van de statuten bedoelde onafhankelijke commissie is belast 

met de opstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden in het 
Europese Parlement. Zij wordt in dit reglement genoemd: de commissie. 
Voor de kandidaatstelling voor deze commissie geldt de procedure overeenkom- 
stig artikel 48 van het huishoudelijk reglement van de partij. 
Het partijbestuur maakt een voordracht op. 

2. De commissie telt 11 leden, t.w. 10 leden gekozen door het congres, en de partijse- 
cretaris, die ambtshalve lid van de commissie is, tenzij deze zelf kandidaat is voor de 
op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het partijbestuur iemand anders 
uit zijn midden aan. 
Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het 
partijbestuur -met inachtneming van de vorige alinea- en van de partijraad. 
De leden van de commissie mogen ook geen kandidaat zijn voor de op handen 
zijnde verkiezingen van het Europese Parlement. 

3. Plaatsvervangende leden zijn, tot een gelijk aantal als de leden van de commissie, 
de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de verkiezing van de commissie in de eer- 
ste ronde de meeste stemmen hebben behaald. 

4. Aan het einde van de in artikel 8 lid 1 bedoelde partijraad houdt de commissie op te 
bestaan. 

5 ,  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 van de statuten wordt het reglement van 
de commissie, evenals de wijzigingen daarin, vastgesteld door de partijraad. 

Artikel 2 
1. In de periode tot 15 september van het jaar voorafgaande aan dat, waarin de ver- 

kiezingen voor het Europese Parlement zullen plaatsvinden, oriënteert de commis- 
sie zich ten aanzien van de op handen zijnde kandidaatstelling omtrent de inzichten 
van het partijbestuur. Het partijbestuur pleegt daaraan voorafgaand overleg met de 
gewesten. 
w 

2. In de periode 15 september t/m i5 oktober van dat jaar stek de commissie, in nauw 
overleg met de leden van het Europese Parlement, een advies op over de meest 
gewenste samenstelling van het Nederlandse deel van de socialistische fractie zon- 
der dat daarbij namen worden genoemd. 

3. Dit advies wordt uiterlijk 29 oktober van dat jaar via een ledennummer van het par- 
tijorgaan toegezonden aan alle leden. 

Artikel 3 
1. Uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaande aan dat, waarin de verkiezingen voor 

het Europese Parlement zullen plaatsvinden, maakt het afdelingsbestuur bekend 
dat de leden van de partij schriftelijk bij het afdelingsbestuur de namen en adressen 
alsmedede nodige informatie kunnen indienen van leden, die naar hun oordeel 
voor een kandidatuur in aanmerking komen. Deze leden behoeven niet tot de 
eigen afdeling of het eigen gewest te behoren. De leden kunnen ook zichzelf mel- 
den. De gegevens dienen op 22 oktober van dat jaar in het bezit van het afdelings- 
bestuur te zijn. 
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2. Algemene leden woonachtig in de lidstaten van de Europese Gemeenschap wor- 
den via het in artikel 2 lid 3 bedoelde ledennummer door het partijbestuur ingelicht 
over de mogelijkheid namen te noemen. Zij dienen ervoor te zorgen dat de gege- 
vens uiterlijk 25 november van dat jaar in het bezit van het partijbestuur zijn. 
Het partijbestuur beslist naam voor naam, mede gelet op het advies bedoeld in arti- 
kel 2 lid 2 welke van de genoemde leden als mogelijke kandidaten worden 
beschouwd. 

3 .  Uiterlijk 2 december van dat jaar noemt het partij bestuur ten getale van de helft van 
het aantal bij de vorige verkiezingen aan de partij toegekende plaatsen de namen 
van op dat moment niet als Europees Parlementslid zittende leden, die naar zijn 
oordeel voor een kandidatuur in aanmerking zouden kunnen komen en die instem- 
men met het noemen van hun naam, alsmede de namen van de zittende leden in het 
Europese Parlement, die een nieuwe kandidatuur aanvaarden. 
Hierbij wordt de nodige schriftelijke informatie gegeven, o.a. hun deskundigheid 
en ervaring, alsmede de beleidsterreinen waarnaar hun voorkeur uitgaat. 

4. De in lid 3 genoemde kandidaten hebben dezelfde status als de kandidaten die 
overeenkomstig lid 6 door de afdelingen worden opgegeven. 

5.  Het partijbestuur draagt er zorg voor dat uiterlijk 6 december van dat jaar de 
namen en adressen van de door het partijbestuur gestelde kandidaten en de 
omtrent hen beschikbare informatie in het bezit van de commissie zijn. 
Tevens draagt het partijbestuur zorg voor publicatie van deze namen in de partij- 
pers op een nader door het partijbestuur te bepalen tijdstip doch vóór 20 decem- 
ber. 

6. In de periode 14 november t/m 2 december van dat jaar beslist de ledenvergade- 
ring naam voor naam, mede gelet op het advies bedoeld in artikel 2 lid 2 welke per- 
sonen bedoeld in lid 1 aan de commissie als mogelijke kandidaten worden opgege- 
ven. Tijdens deze vergadering mogen geen nieuwe namen aan de reeds ingevolge 
lid 1 ingediende worden toegevoegd. 

7. Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat uiterlijk 6 december van dat jaar de 
namen en adressen van de door de ledenvergadering gestelde kandidaten en de 
omtrent hen beschikbare informatie in het bezit is van de commissie. 

Artikel 4 
1. De commissie vraagt schriftelijk aan de personen, bedoeld in artikel 3 lid 2,3 en 6 

of zij een eventuele definitieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de plaats op de 
kandidatenlijst, die hun door de partijraad zal worden toegewezen. 
De verklaring luidt als is opgenomen in bijgevoegde bijlage, behorende bij dit 
reglement. 
De gekandideerden dienen zich bereid te verklaren om: 
a. hun zetel ter beschikking te stellen zodra zij het lidmaatschap van de partij heb- 

ben beëindigd, dan wel hun lidmaatschap van de partij is geëindigd; 
b. regelmatig contact te onderhouden met het bestuur, de kamerfracties, de par- 

tijraad en het congres van de partij; 
c. het bepaalde in artikel 61 lid l b  van het huishoudelijk reglement na te komen. 

2. De bereidverklaring bevat tevens bepalingen uit het huishoudelijk reglement het 
Europese Parlement betreffende. Deze bereidverklaring dient door de kandidaten 
aan de commissie te worden toegezonden op een zodanig tijdstip, dat zij uiterlijk 20 
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december van het jaar, voorafgaande aan dat waarin de verkiezingen voor het 
Europese Parlement zullen plaatsvinden, in het bezit van de commissie is. 

Artikel 5 
1. Uiterlijk 24 januari van het jaar, waarin verkiezingen voor het Europese Parlement 

zullen plaatsvinden, stelt de commissie de ontwerp-kandidatenlijst op. 
2. Van de niet op de in lid 1 bedoelde lijst voorkomende namen van kandidaten, die 

de in artikel 4 lid 1 bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, maakt de com- 
missie een alfabetische lijst. 

3. De commissie maakt een samenvattend rapport onder vermelding van de motie- 
ven, die tot de in lid 1 genoemde lijst hebben geleid. 

4. Uiterlijk 2 februari van dat jaar zendt de commissie de in de leden 1, 2 en 3 
bedoelde stukken toe aan de afdelingen (in aantal afgevaardigden naar geweste- 
lijke vergaderingen), aan de leden van het partijbestuur, van de partijraad en van de 
gewestelijke besturen. 

5. Het partijbestuur kan besluiten zijn mening ten aanzien van de ontwerp-kandida- 
tenlijst kenbaar te maken. 

Artikel 6 
De ontwerp-kandidatenlijst wordt besproken in de gewestelijke vergadering, die uiter- 
lijk op de tweede zaterdag in februari van het jaar, waarin de verkiezingen voor het 
Europese Parlement zullen plaatsvinden, wordt gehouden. Daarbij worden betrok- 
ken: 
a. het in artikel 2 lid 2 genoemde advies; 
b. het samenvattend rapport genoemd in artikel 5 lid 3. 

Artikel 7 
Indien een kandidaat een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud met betrekking tot 
het door het partijcongres opgestelde Europese verkiezingsprogramma heeft, dient 
hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de commissie, op wier ontwerp-kandida- 
tenlijst hij/zij is geplaatst. 
Dit voorbehoud dient uiterlijk 26 februari van het jaar, waarin normaal verkiezingen 
voor het Europese Parlement zullen plaatsvinden, in het bezit van de secretaris van de 
commissie te zijn. De commissie zorgt ervoor, dat de leden van de partijraad van het 
voorbehoud op de hoogte worden gesteld en stelt hierover een standpunt op, voordat 
de in artikel 8 lid 1 bedoelde vergadering begint. 

Artikel 8 
1. Op  de eerste zaterdag in maart van het jaar, waarin de verkiezingen voor het Euro- 

pese Parlement zullen plaatsvinden, belegt het partijbestuur een vergadering van 
de partijraad, waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld. 

2. Op  deze vergadering licht de commissie voor zover daaraan behoefte bestaat de 
ontwerp-kandidatenlijst toe. 
De leden van de commissie hebben het recht in deze vergadering het woord te voe- 
ren. Zij hebben een adviserende stem. 

3. Bij het vaststellen van de lijst kan de partijraad uitsluitend gebruik maken van de 
namen die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en op  de in artikel 5 lid 2 
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bedoelde alfabetische lijst. 
4. De vaststelling geschiedt door stemming en wel plaatst 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 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 
daarop ten minste een kwart vrouwelijke kandidaten voorkomt. 

Artikel 9 
Het partijbestuur doet van de uitslag mededeling aan de personen, voorkomende op 
de in artikel 5 lid 1 en 2 bedoelde lijsten en publiceert de vastgestelde kandidatenlijst. 

Artikel 10 
Het partijbestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging, overeen- 
komstig de bepalingen van de Wet Europese Verkiezingen, waarbij in de begeleidende 
brief wordt opgemerkt, dat wordt aangenomen dat betrokkene vóór de ondertekening 
van de bewilligingsverklaring kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de 
inhoud van het door het partijcongres opgestelde Europese verkiezingsprogramma, 
voor zover hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 7 geboden mogelijk- 
heid, waarop de partij hem/haar dan als kandidaat aan de kiezer presenteert. 
Het partijbestuur regelt onverwijld de voorbereiding van de indiening der kandidaten- 
lijst, overeenkomstig de bepalingen van de Wet Europese Verkiezingen. Het wijst 
degenen aan, die het belast met de indiening van de kandidatenlijst. 



BWLAGE REGLEMENT KANDIDAATSTELLING EUROPESE PARLEMENT 

Reglement van de onafhankelijke commissie van de Partij van de Arbeid, als 
bedoeld in artikel i van het reglement kandidaatstelling van de partij voor het Euro- 
pese Parlement 

Artikel 1 
De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan. Secreta- 
ris is de partijsecretaris of indien deze zelf kandidaat is, zijn door het partijbestuur aan- 
gewezen vervanger. 

Artikel S 
De commissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het uitbrengen van het advies 
bedoeld in artikel 2 lid S van het reglement kandidaatstelling Europese Parlement geeft 
de commissie aan op welke wijze eer, en ander tot stand is gekomen en wie aan de advi- 
sering hebben deelgenomen. 

Artikel 3 
De commissie is bevoegd anderen dan leden van de commissie ui: te nodigen tot het 
bijwonen van een vergadering ten einde hun zienswijze t.a.v bepaalde onderdelen te 
geven en/of bepaalde inlichtingen te verstrekken. 

Artikel 4 
Van elke vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt met daarin vermeld de 
namen van de aanwezige leden, de genomen besluiten en/of de uitgebrachte adviezen. 

Artikel 5 
Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de partijraad van 18 juni 1983. Wijzigingen 
op dit reglement worden eveneens vastgesteld door de partijraad. 
Dit reglement treedt in werking twee maanden nadat de partijraad het heeft vastge- 
steld, tenzij bij de vaststelling anders is bepaald. Voor wijzigingen geldt dezelfde ter- 
mijn. 



BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING EUROPESE PARLEMENT, zoals k- 
doeld in artikel 4, lid l van het reglement kandidaatstelling voor het Europese Parlement 
van de Partij van de Arbeid. 

...... ...................................................... De ondergetekende, Tel. O i 

Voorletters 
............................................................................. of voornamen Roepnaam (........... .... 1 

geboortedatum: 
h 

................................................................................................. Man achternaam: 

Vrouw (art. G-l1 Kieswet) nagaan aan welke van de drie regels u de voorkeur 
geeft; siechts eén regel kiezen. 

indien of gehuwd of 
.................................................................... weduwe of met recht op geb.. .................... 

man's naam gescheiden {achternaam man j (eigen naam) 

indien gehuwd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l .................................................. 
of weduwe (eigen naam) (achternaam man) 

als u geen gebruik 
maakt van de vorige ............................................................................................... 
twee regels (eigen naam) 

Wettige woon- 
en verblijfplaats ................................................................... nr. ......... te.. ..................... 
Postadres indien bovenstaand 
adres afwijkend1 ........................................................... nr.. ...... . . te..  ..................... 
onvolledig/onduidelijk is (straat + huisnr.) postkode 

VERKLAART hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidaatstelling voor het lidrnaat- 
schap van het Europese Parlement te aanvaarden, ongeacht de plaats die hemlhaar *op de kandidaten- 
lijst door de partijraad zal worden toegewezen. 

HijIZij:' VERKLAART zich bereid bij aanvaarding van de benoeming tot lid van het Europese Parle- 
ment: 
- zich te verplichten regelmatig kontakt te onderhouden met het bestuur, de kametfrakties, de partij- 
raad en het kongres van de partij; 
- deel te nemen aan de bespreking van het jaarlijks verslag van de leden in het Europese Parlement 
in de partijraad. 

HijIZij* VERKLAART voorts: 
- kennis te dragen van de bepalingen van het huishoudelijk reglement het Europese Parlement betref- 
fende (artikel 62b), alsmede van artikel 61 en van artikel 4 lid 1 van het reglement kandidaatstelling 
Europese Parlement; 
I zich voorzover voor hemlhaar* van toepassing door ondertekening van deze bereidverklaring te ver- 
plichten tot het betalen van de kontributie als bedoeld in artikel 61 lid 1 sub b van het huishoudelijk 
reglement; 
- bij c.q. na beëindiging van zijnlhaar" lidmaatschap van de Partij van de Arbeid zijnlhaar* zetel ter 
beschikking te stellen. 

"Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Deze verklaring dient 20 december 19:. .. Handtekening: 
in het bezit tc zijn van: 
Onafhankelijke kommissie kandidaat- 
stelling Europese Parlement, pla PvdA, 
Nic. Witsenkade 30, 
1017 ZTAmsterdam. 

Ook ommezijde + 
invullen 



Opleiding: ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

Verrichte betaalde en niet-betaalde arbeid binnens- en buitenshuis: 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

Funktieslaktiviteiten binnen de partij: .............................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

Funktieslaktiviteiten buiten de partij: ............................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

Voorkeur voor door de kandida(ajt(e) in het Europese Parlement te behandelen Seleidsgebieden: 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 






